
   

 

 

 

E-transfer 

 

Na email nu ook e-transfer ! 

 

 
 

Voortaan  kan u de competitiegegevens per mail of via de website opsturen naar de competitie 

organisator  

Hoe?  

- Per mail naar competition@rbbf.be 

 

- Via de website www.rbbf.be  en klikken op viertallen → inloggen / E-transfer 

 of op kampioenschappen → kies het gewenste tornooi 

 

Wat? 

- Inschrijven van competitieploegen 

- Meedelen van titularissen en spelers 

- Uploaden van conventiekaarten 

- Meedelen van wedstrijdresultaten 

- Ploegopstelling 

- Opsturen van het wedstrijdblad  

- Wijzigen van datum 

- Wijzigen van lokaal 

- Omwisselen van uit- en thuiswedstrijd 

- Inschrijven voor kampioenschappen 
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Wie? 

- De club voor het inschrijven van de competitieploegen 

- De competitieverantwoordelijke van de club voor alles wat de nationale 

viertallencompetitie betreft, en dit voor alle ploegen van zijn club 

- De kapitein voor alle gegevens van zijn ploeg 

- Elke aangesloten bridgespeler voor het inschrijven voor nationale kampioenschappen 

 

Wedstrijdwijzigingen dienen uiteraard te gebeuren in overleg met de tegenstander en beide 

kapiteins moeten de aanvraag tot wijziging overmaken aan de competitieverantwoordelijke. 

 

Het resultaat van de competitiewedstrijden moet doorgegeven worden op de dag zelf vóór 20u  

- telefonisch of per SMS, of 

- via de website www.rbbf.be  en klikken op viertallen → inloggen / E-transfer 

Het wedstrijdblad zelf kan u inscannen op pc, laptop of met smartphone. Het moet ten laatste 

op de eerste werkdag na de gespeelde wedstrijd naar het competitiesecretariaat gestuurd 

worden : 

- Per mail naar competition@rbbf.be 

- Via de website www.rbbf.be  en klikken op viertallen → inloggen / E-transfer 

Indien u de wedstrijdresultaten en gegevens doorstuurt via de website, gelieve dan de 

volgende tijdslimieten te respecteren : 

 Resultaten in IMP en VP en het vakje opmerkingen of arbitrages de dag van de 

wedstrijd vóór 20u. 

 De namen van de spelers en het wedstrijdblad ten laatste de eerste werkdag na de 

gespeelde wedstrijd vóór 24u. 

Enkel de recto zijde van het wedstrijdblad dient gescand en opgestuurd te worden, behalve in 

het geval van opmerkingen of een aanvraag tot arbitrage. In dat geval moeten alle pagina’s 

opgeladen en verstuurd worden. 

Ook de kapitein van de tegenstanders kan zijn wedstrijdblad doorsturen via de website. 

Wij rekenen erop dat u zoveel mogelijk gebruik maakt van deze mogelijkheid. Het bespaart u 

en ons heel wat werk en de kans op vertragingen of verdwijnen van wedstrijdbladen wordt tot 

een minimum gereduceerd.  
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