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Antwerpse Café Bridgedrive
Ontdek Antwerpen zoals u haar nog nooit zag.

14 september 2019
Elk jaar nemen bijna 1.100 enthousiaste
bridgers deel aan dit bridgefeest. En met meer
dan 8 verschillende nationaliteiten kunnen
we zelfs van een internationaal bridgetreffen
spreken.
Riviera Bridge Club staat dan ook garant voor
een warm onthaal, een vlekkeloze organisatie
en een sportieve bridgenamiddag.

Bridge op maat van onze deelnemers
Korte ronde: Onze Antwerpse Café Bridgedrive is toegankelijk voor iedereen. Ook voor zij die
minder goed te been zijn. Je hoeft bij je online inschrijving enkel de optie ‘korte ronde’ aan te vinken.
Weet wel dat deze korte toer, vanwege de kleine wandelafstand, niet over de Grote Markt van
Antwerpen loopt.

In groep: Ben je met een bridgegezelschap op pad en wil je graag in groep onze prachtige stad
ontdekken? Meldt dit dan zeker ook expliciet bij je online inschrijving. Zodoende kunnen we dit voor
u organiseren. De dag zelf is dit, spijtig genoeg, niet meer mogelijk mits de verschillende toeren ruim
op voorhand in de bridgemates dienen ingelezen te worden. Zodoende is de dag zelf, een wijziging
van de indeling van deze toeren niet meer mogelijk.

Praktische info
Parkeren: dit kan eenvoudig op de Waalse- en Vlaamsekaai te Antwerpen (op 10 min wandelafstand
van Sint-Andries)
Startpunt: Sint-Andries, Sint-Andriesplaats 24 te Antwerpen, tel 03 248 64 96
Aanmelden: Wij vragen aan alle deelnemers zich op tijd op Sint-Andries aan te melden. Dit kan
zaterdag 14 september vanaf 9.45u tot 11.15u
Start: het tornooi start stipt om 12.30u
Einde: onze Café drive zal stipt om 18.15u gedaan zijn.
Uitslag: de scores worden tijdens de speelrondes onmiddellijk via de bridgemates ingevoerd.
Rekening houdend met het inlezen van alle bridgemates en eventuele arbitrages die nog dienen
doorgevoerd te worden, voorzien wij om 19.30u de einduitslag.
Prijzen: de eerste 15 paren krijgen geldprijzen. Vanaf paar 16 tem 40 zijn er leuke naturaprijzen.

Deelname in de kosten: 33€ per persoon. Hierin zitten reeds 7 standaard consumpties
inbegrepen.

Inschrijvingen: Mits we spelen met bridgemates en het voorprogrammeren ervan enige tijd in beslag
neemt, dienen we de inschrijvingen af te sluiten op zondag 8 september.

Snel inschrijven
Wil je deze 24ste editie niet missen? De
inschrijvingen kunnen via email gebeuren op
sinjorentocht@gmail.com of de link van het
inschrijvingsformulier op de hoofdwebpagina.
Na ontvangst van het inschrijvingsgeld (33€
per persoon) zal u een bevestiging van uw
inschrijving ontvangen. De betaling dient te
gebeuren op rekening KBC Antwerpen:
IBAN: BE17-4055-1597-1121
BIC: KREDBEBB
Melding: naam van beide spelers

Vanwege het voorprogrammeren van de bridgemates, worden de inschrijvingen afgesloten op
zondag 8 september om 21.00u

