
Heb je Zin in een clubtornooi op DONDERDAGNAMIDDAG ?  

Wij ook! Vanaf deze week donderdag (11 juni) organiseren we vanuit Pieterman wekelijks een tornooi op 

donderdagnamiddag: 21 giften, 7 ronden, 3 giften per ronde, 8 minuten per gift (om te starten). We starten om 

14u15 … op het BBO-platform en de computer start héél stipt.  

 

Op maandag 11 mei ging het eerste clubtornooi van Pieterman op BBO van start, op maandagavond. Dit sterk bezet 

tornooi is intussen uitgegroeid tot een groot succes: wekelijks 10 – 12 tafels. (zie ook onze website)  

Deze week op donderdag 11 juni – precies één maand later – starten  we met een tweede tornooi, in de namiddag, 

meer gericht op onze clubspelers van maandag- en donderdagnamiddag en van woensdagavond. Maar iedereen is 

natuurlijk welkom. Voor alle duidelijkheid: dit is een “betalend” tornooi: elke speler betaalt één dollar.  

 

Hoe kan je meedoen aan een toernooi ? 

1. Log-in via je eigen account op Bridge Base Online (BBO) 

2. Klik (links) op “Wedstrijden” 

3. Klik op “Alle toernooien” 

4. Zoek het juiste Pieterman toernooi in de lijst: maak gebruik van de zoekfunctie. 

5. TWEE uur voor aanvang, zal het toernooi zichtbaar worden en kan je je inschrijven. Eén van beide partners 

verzorgt de inschrijving maar je moet wel allebei tegelijk ingelogd zijn.   

De andere partner krijgt een venster te zien en bevestigt voor akkoord. 

6. Bij het inschrijven kan je kiezen om ook voor je partner te betalen, ofwel betaalt ieder zijn eigen bijdrage.  

(dus niet iedereen hoeft dollars aan te kopen)  

Schrijf tijdig in! Doe dat liever een uur vooraf en log eventueel terug uit. Wacht zeker niet tot op het laatste 

moment, want de computer start bijzonder stipt met de wedstrijd.  

Zorg ook dat je samen met je partner enkele minuten vooraf aangemeld bent zodat voor iedereen de start vlot 

verloopt.  

  

Hoe BBOdollars aankopen ? 

BBO-dollars kunnen rechtstreeks op de site van BBO aangekocht worden. Klik op BB$ (rechtsboven in het basismenu 

van BBO en volg de procedure (Engelstalig). Je moet wel minstens 10 dollar aankopen. Echt niet moeilijk.   

  

Voor wie liever geen dollars online aankoopt, is Rutger Van Mechelen bereid om op te treden als tussenpersoon. 

Stuur een mailtje naar Rutger (rutgervanmechelen@hotmail.com) met het aantal BBdollars die je wil aankopen (per 

pakket van 5 BB$).  

Rutger zet dan de gevraagde dollars op je account en via overschrijving betaal je hem terug: 5 BBdollars = 5 Euro. 

 

Waarom is dit betalend?  

Om te kunnen bridgen maken we gebruik van een privaat netwerk van computers en servers, en voor dat gebruik 

betalen we dus één dollar per persoon. Daarvan gaat de helft naar BBO en de helft naar Pieterman.  

Veel plezier.  

 

Jos Celis (celis.jos@telenet.be)     Guido Vandebeek (guido.vandebeek@gmail.com) 

Herman Fastenaekels (herman.fastenaekels@telenet.be)  Pieter Vanparijs (pietervanparijs@hotmail.com) 

Rutger Van Mechelen (rutgervanmechelen@hotmail.com) Patrick Herroelen (patrick.herroelen@telenet.be) 
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