
 

Jubileum Toernooi 

75 jaar WBB 

 

INSCHRIJVING 

• De deelname is gratis  

• U kunt zich opgeven bij de secretaris van uw eigen vereniging VOOR ZONDAG 4 DECEMBER 

VOORRONDES 

• De eerste ronde wordt bij voldoende deelname bij uw eigen vereniging gespeeld en eventueel de 

tweede ronde ook. 

• Bij onvoldoende deelname wordt u ingedeeld bij een vereniging zo kort mogelijk bij u in de buurt. 

• De wedstrijden van de eerste ronde dienen VOOR ZATERDAG 10 JANUARI bij de commissie 

binnen te zijn. 

• U kunt deelnemen aan twee onderdelen: libre en driebanden. 

• Bij de voorronde( (en evt. 2e voorronde) kan de organiserende vereniging zelf bepalen wie tegen 

wie speelt (bijv. loting of hoog tegen laag). 

• Bij volgende rondes wordt er door de commissie een nieuwe indeling gemaakt waar u persoonlijk 

van op de hoogte gesteld wordt waar en tegen wie u speelt. 

FINALE 

• De finale zal plaats vinden bij RCN Nieuwegein op ZONDAG 11 SEPTEMBER 

• Er wordt gespeeld volgens het Knock-out systeem, alleen de winnaar gaat door naar de volgende 

ronde.   

• De wedstrijden  worden gespeeld zonder nabeurt.     

• Er wordt gespeeld volgens de moyenne tabellen van de WBB. 

• Elke speler is verplicht om ook een partij te tellen  en/of te schrijven.   

• Indien men om welke reden dan ook niet aanwezig is gaat de tegenstander door naar de volgende 

ronde.     

• Bij in gebreke blijven van de regelgeving beslist de jubileum commissie.  

• Aanvang 9.30 uur opening door de voorzitter van de WBB 

• Aanvang toernooi 9.30 uur   

PRIJZENGELD 

• 1e plaats cadeaubon t.w.v. 100 euro  

• 2e plaats cadeaubon t.w.v. 60 euro  

• 1/2 finalisten cadeaubon t.w.v.  40 euro  

• 5 t/m 8 cadeaubon t.w.v. 20 euro 

 

Jubileum commissie:     

Herman van ’t Riet hermanvantriet42@gmail.com 

Hans van der Weiden weiden.hansenerica@gmail.com 

Gert Zweserijn (per postduif)    

Jan Samsom (jansamsom@hotmail.com) 


