Funbridge, officiële online partner van onze federatie
Funbridge is een bridgeapp voor elke type speler: van absoluut beginner tot expert. Met deze app
kan je de bridgeregels en -beginselen leren en giften spelen, waar en wanneer (24/7) je maar wilt.
Funbridge is beschikbaar voor smartphones, tablets en computers (in het Frans, Engels en
Nederlands).
Op Funbridge is Noord je (robot)partner, en zijn Oost-West je artificiële tegenstanders (robots). Ze
worden aangestuurd door "Argine", de kunstmatige intelligentie van de applicatie. En dit heeft een
enorm voordeel: ze zijn altijd beschikbaar om met jou te spelen. Je speelt waar en wanneer je maar
wilt!
De andere spelers spelen dezelfde handen als jij. Het doel van het spel is om het beste contract te
bereiken en zo de meeste punten te scoren om uiteindelijk een goed klassement te behalen. Hiermee
kan je je spel en je resultaten eenvoudig vergelijken met die van de andere spelers.

Hoe Funbridge opstarten?
Straffe lanceringspromotie:
Deelnemen aan een RBBF-tornooi
Ontdek ook de vele andere mogelijkheden van Funbridge

Hoe Funbridge opstarten?
1- Download GRATIS de Funbridge-app:
◦ Voor iPhone en iPad in de App Store
◦ Voor Android-smartphones en -tablets in de Google Play Store
◦ Voor pc en Mac op de website van Funbridge
2- Speel je eerste gift op Funbridge
Als je Funbridge voor de eerste keer start, verschijnen er 2 keuzes op je scherm:
◦ Je kan bridge leren spelen dankzij de initiatiemodule van de app
◦ Of je speelt je eerste hand als je de spelregels al kent
Aan het einde van je eerste hand word je gevraagd om een schuilnaam te kiezen waarmee je in het
Funbridge-klassement verschijnt.
Zodra je je schuilnaam hebt gekozen, ontvangt je GRATIS 100 giften en kom je terecht op het
hoofdscherm van de app.

Straffe lanceringspromotie:
Funbridge is een GRATIS app. Zodra je ingelogd bent, ontvang je 100 gratis giften. Eens deze 100
giften opgebruikt zijn, ontvang je 10 gratis giften per week, zodat je kan blijven spelen. Wil je
onbeperkt spelen en oefenen dan kan je een abonnement met onbeperkte aantal giften nemen
(formules vanaf ongeveer €13 per maand).
Bovenop zijn er voor dit opstartjaar speciale voorwaarden voor RBBF-leden afgesproken:
1) Leden van de RBBF ontvangen het eerste jaar 20% korting op hun jaarabonnement
via de invoer van je lidnummer. Deze kan u éénmalig gebruiken.
2) Bridge docenten krijgen het eerste jaar een gratis abonnement
Kortingscode aan te vragen via info@rbbf.be
3) Nieuwe leden en jeugdspelers krijgen het eerste jaar 50% korting op het abonnement
Kortingscode aan te vragen via info@rbbf.be

Deelnemen aan een RBBF-tornooi
Vanaf 2 december is er ELKE zondag een online RBBF-tornooi. Je speelt 20 giften (berekend in
‘paren’) wanneer je zelf tijd hebt. Het tornooi wordt geopend om 00u00 en blijft open tot 23u59.
Via deze wekelijkse tornooien kan je je ranking verbeteren en Expertpunten voor de jaarlijkse
Champions Race verdienen. Om te kunnen deelnemen, dien je wel speciale ‘credits’ aan te kopen.
Een deel hiervan vloeit terug naar onze federatie die deze inkomsten steeds zal aanwenden om de
dienstverlening binnen onze federatie te verbeteren.
Hoe log je hierop in?

1) Open de Funbridge app.
Eerste keer op Funbridge? Volg dan de
procedure “Hoe Funbridge opstarten” zoals
hierboven vermeld.
2) Tik op “Speel een toernooi” op de
homepage.
3) Tik op “Bondstoernooien”.
4) Tik op “België – Expertpunten”.
5) Voer je lidnummer van de federatie in

Voordeelpakketten voor BBF-toernooien
Er zijn verschillende tornooipakketten te koop:
◦ 1 toernooi = €2,29
◦ 5 toernooien = €9,99 – uw voordeel bedraagt €1,46

◦ 10 toernooien = €19,99 – uw voordeel bedraagt €2,91
◦ 20 toernooien = €39,99 – uw voordeel bedraagt €5,81
Tip! Eén van de vele voordelen van Funbridge is dat je elk toernooi kan onderbreken en het later op
de dag hervatten. Je speelt op je eigen tempo!

Ontdek ook de vele andere mogelijkheden van Funbridge
Verschillende ingebouwde biedsystemen zijn beschikbaar: SAYC, ACOL, Franse 5-kaarten majeur,
2/1, Poolse klaveren, NBB Standaard Hoog, Forum D.
Je kan ook een gratis profiel aanmaken met je eigen conventies.
De talrijke spelmogelijkheden van de applicatie zijn onderverdeeld in drie categorieën die je
terugvindt op het hoofdscherm van de app:

◦ Speel een tornooi: dit is de "competitie" -modus
Hier heb je verschillende mogelijkheden:
• Dagtornooien:
deze tornooien wordt het vaakst gespeeld op Funbridge en stellen je in staat om jezelf te
vergelijken met spelers van alle niveaus en nationaliteiten.
• Serietornooien:
met deze tornooien kan je jezelf gemakkelijk vergelijken met spelers van jouw niveau.
• Teamkampioenschap:
richt je eigen team op met andere spelers en neem het op tegen teams van over de hele
wereld.

◦ Leren / oefenen: om bridge te ontdekken en op je eigen tempo vooruitgang te
boeken
Er zijn vele hints beschikbaar, die je de betekenis van elk bod geven alsook relevante informatie om
vooruitgang te boeken.
Enkele voorbeelden:
• Oefenspellen:
dè trainingstool bij uitstek! Speel gift na gift op je eigen tempo, zonder de druk van de
competitie.
• De initiatiemodule:
om de regels van bridge op een leuke en interactieve manier te ontdekken en te leren, of
gewoon om je kennis van het spel bij te werken.
• Privétornooien:
zet je eigen tornooi op en bespreek de gespeelde handen met de andere spelers via een
geïntegreerde chatbox.

◦ Een speler uitdagen: speel tegen je vrienden (of andere Funbridgers) in 1-op-1toernooien

