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 ZKBM Trophy 22 
Nieuwe formule -

individueel district 
kampioenschap  

 Wanneer?: 1 augustus – 30 november 2022  
 Voor wie?: Alle individuele  spelers aangesloten bij 

één van de clubs van het district Antwerpen. 
 Hoe werkt het?: Elke speler moet in 4 verschillende 

clubs uit het district Antwerpen deelnemen in een 
wekelijks toernooi.  

 Inschrijven?: Er zijn geen aparte inleggelden, enkel 
de inleg bij de club zelf, inschrijven is niet vereist. 

 Prijsuitre iking + receptie: december 2022  

1 ste prijs 125 €  - 2 de 75 €  - 3 de magnum champagne  

4 tem 15 de fles Champagne  
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Uitleg spelverloop: Speler X is lid bij club A waar hij regelmatig speelt, waardoor hij meer kansen 
heeft om een hoog resultaat te halen. In augustus haalt hij daar een score van 64%. Hij speelt 
regelmatig ook in club B waar hij in september een score van 62% behaalt. Door zijn deelname aan 
de ZKBM Trophy gaat de speler in augustus en september ook eens naar clubs C en D waar hij een 
score van respectievelijk 58% en 56% behaalt. Om zijn score op te krikken gaat de speler in oktober 
nogmaals naar club D om zijn score te verbeteren, met succes: hij behaalt een nieuwe score van 60% 
(i.p.v. 56%). Toch is de speler nog niet tevreden met zijn score, waardoor hij ook eens gaat 
deelnemen in club E. Daar behaalt hij een score van 63%. Hierdoor kan hij zijn laagste score van 
58% (bij club C) laten wegvallen. De eindscore wordt opgeteld waarbij speler X op een resultaat komt 
van: 64(A) + 62(B) + 60(D) + 63(E) = 249% 

 Er mag telkens met een verschillende partner worden 
gespeeld 

 Gelieve telkens de uitslag van het tornooi te sturen 
naar : hermandw@skynet.be 

 De volgende clubs doen mee met dit toernooi :  
Naam Club  Speeldag  
Wilg @ Donk  Vrijdag 19u30  
Boeckenberg Dinsdag 19u30 
Lier Dinsdag 19u30 
Lier Donderdag 19u30 
Edegem Maandag 20u 
Edegem Donderdag 20u 
Riviera Donderdag 20u 
Riviera Dinsdag 14u 
Startclub Maandag 19u30 
Okra Ranst Woensdag 19u 
Brasschaatse Woensdag 19u30 
  
  
  

 


