
15-08-2020 NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT   JAARGANG 7  NR. 2 

1 van 5 

 

 

Uit het bestuur 

Op 11 augustus heeft het bestuur vergaderd. 

De stukken voor de ledenvergadering van 2 september zijn vastgesteld en kunnen worden verspreid 

onder de leden.  

Doordat de persoonlijke contacten in deze tijden wat minder zijn, vraagt Mieke om leden die ziek 

zijn bij haar te (laten) melden via telefoon of e-mail.  

Op 8 en 10 september gaan we de clubcompetitie starten. Er zijn verschillende mogelijkheden om 

dit op StepBridge te doen. Er komt een meningspeiling onder de leden. 

We gaan de leden die niet op StepBridge meedoen, benaderen met enkele vragen en mogelijkheden. 

We zijn ze niet vergeten, maar de mogelijkheden om hen erbij te betrekken zijn beperkt. 

*** 

Clubcompetitie op StepBridge 

Het bestuur gaat er van uit dat het nog lang kan duren voordat we met voldoende paren veilig in de 

zaal kunnen gaan bridgen. We zijn dus min of meer gedwongen onze clubcompetitie op StepBridge 

te organiseren. Helaas dus voorlopig geen bridgen bij BCBE voor 1/3 van de clubleden, die niet op 

StepBridge meedoen.  

 

Volgens het oorspronkelijke voor bridgen in de foyer opgestelde jaarrooster zou de clubcompetitie 

in week 37 (8 en 10 september) beginnen. We volgen zo lang als het kan dit jaarrooster voor onze 

clubcompetitie op StepBridge 

2/3 van onze leden hebben de mogelijkheid te bridgen op StepBridge. Sommigen zijn zeer ervaren, 

maar een flink deel heeft deze zomer voor het eerst kennis gemaakt met stepbridgen. Die hebben 

kunnen oefenen bij de zomersessies op de woensdagavond. 

 

Op Stepbridge is geen “normale” clubcompetitie met promotie en degradatie mogelijk. Sterker nog, 

we blijven – net als bij ons zomersteppen – is één lijn spelen. Door het rankingsysteem te 

gebruiken, wordt wekelijks sterk tegen sterk ingedeeld en minder sterk tegen minder sterk.  

Je hoeft niet steeds met dezelfde partner te spelen. De ranking is individueel.  

Kijk als voorbeeld eens bij BC Moergestel: 

https://nbbcrv3.firebaseapp.com/?clubaccount=bridgeclubmoergestel@gmail.com#!dev=scr&sm=o

k:id,bridgeclubmoergestel9020&tab=sr  

 

U krijgt nog een e-mail waarmee u kunt aangeven op welke avond(en) u kunt en wilt spelen. 

 

*** 

Laatste slagen 

De een is na een kwartiertje al klaar met die drie spellen, de ander heeft moeite om binnen 21 

minuten de laatste kaart te “leggen”. Trouwens, die laatste kaart moet je wél even spelen, want de 

computer doet dat niet voor je. 

We hebben de regel van 3 ingevoerd, hetgeen betekent dat de wedstrijdleider wacht met de 

volgende ronde als aan een tafel nog 3 slagen moeten worden gespeeld. Slag 10 moet dus zijn 

gespeeld.  
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Het overkomt ons als wedstrijdleider wel eens, dat we per ongeluk tóch naar de volgende ronde 

gaan, terwijl aan een tafel nog 3 slagen te gaan zijn. Dan deelt de computer 60% - 40% uit. 40% 

voor het paar dat in die ronde de meeste tijd verbruikte. Meestal lukt het ons het betreffende spel te 

herstellen, als de resterende slagen ondubbelzinnig kunnen worden toegewezen. Dat moet de 

wedstrijdleider wél doen als de sessie nog niet voorbij is. Want na afloop kan er niets meer worden 

gewijzigd. Vandaar dat we na de laatste ronde de computer niet automatisch de boel laten afsluiten. 

En dat men even moet wachten op de uitslag als we nog bezig zijn iets te herstellen. 

Als men in de gaten krijgt dat er te weinig tijd is om het 3e spel af te krijgen binnen de tijd, moet er 

“gewoon” worden doorgespeeld totdat de volgende ronde ingaat. Op die manier kan de computer 

zien hoeveel speeltijd (3 spellen) elk paar heeft gebruikt. Dit in verband met de toewijzing van 60% 

en 40%. Dus niet de wedstrijdleider vragen of men meteen kan stoppen. De wedstrijdleider ziet aan 

zijn tafeloverzicht wel hoe ver elke tafel is, en dus ook waar tijdproblemen gaan ontstaan. 
 

Verder zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld de laatste 5 slagen worden geclaimd en men alsnog op 

tijd klaar is. Of men kan de wedstrijdleider verzoeken de 40-60 om te zetten in een reële score 

(contract en resultaat), als de resterende slagen ondubbelzinnig kunnen worden toegewezen. Wel 

meteen vragen, want zoiets kost tijd. 
 

*** 

Gezellig bij elkaar 

Vroeger (ja, nog geen half jaar geleden) zaten we met vier bridgers aan een tafel in de foyer. 

Gezellig bij elkaar. Lekker kletsen. Maar – om met een bekende voetballer te spreken – ellek 

voordeel hep se nadeel. Aan tafel werd wel eens tijdens bieden en spelen informatie uitgewisseld 

met de partner door gezichtsuitdrukkingen en geluiden. Of met een hulpeloos handgebaar en “dan 

maar” laten weten dat je het niet goed weet. En zo zag je wel eens wel meer signalen, die niet op de 

systeemkaart staan. 

Bij het stepbridgen werken deze signalen niet. Mooi zo. Maar die bekende voetballer had wéér 

gelijk. Als we namelijk met twee steppers in een ruimte zitten en die steppers vormen een steppaar, 

kan er informatie worden uitgewisseld. En een stuk minder zichtbaar. Op zich niet zo erg, als het 

beginnende steppers betreft. Je moet het érgens leren. Ook niet erg als je een nieuwe bridgepartner 

hebt, met wie je nog moet inwerken. Regels zijn regels zou je zeggen, maar dat geldt ook voor dat 

gepiep en gekreun aan tafel. Bij zomerbridge zien we graag wat door de vingers. Soort van 

klantenbinding. 

Uiteraard geldt bovenstaande slechts voor relatief weinig gevallen. Het zal duidelijk zijn dat we 

vanaf september bij de clubcompetitie op StepBridge niet graag merken dat men op het scherm van 

de partner kijkt of tijdens het spel informatie uitwisselt over kaarten en afspraken. Voor hen die dit 

betreft is het goed om daar nú al mee te beginnen. Je krijgt de uitslag met alle spelverdelingen, 

biedingen en gespeelde kaarten. Dus ná de sessie kun je uitgebreid napraten en leren. 

Uiteraard kan ik als wedstrijdleider niet zien wie er met zijn steppartner in één ruimte zit. Tenzij er 

even een fotootje wordt gemaakt (zie foto van Mieke en Loes verderop). Wat ik wél kan, is bij een 

“afwijkend” resultaat even naar de bieding en het afspel kijken. En die vergelijken met andere 

resultaten. Het is dan meestal goed te zien waar die afwijking door is veroorzaakt. Het is echt niet 

de bedoeling dat ik elk spel ga zitten uitpluizen. En dat ik straffen ga uitdelen. Maar zo af en toe een 

privé-mailtje met mijn bevinding is mogelijk. 

Ik wens jullie allen een gezellig én sportief zomersteppen toe. 

Uw liefhebbende wedstrijdleider,  

Ruud Koningen 
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De stepbridgekamer in bedrijf 
 

Op veler verzoek hebben we toch maar eens een beeld vastgelegd van de werkplek van waaruit het 

BCBE Zomerbridgetoernooi wordt georganiseerd en – op de woensdagavond zelf - wordt geleid. 

Deze keer met als gast Kees van de Ven die zich het wedstrijdleiderschap op Stepbridge aan het 

eigen maken is en daar grote sprongen in maakt. Daarvoor verlaat je je werkplekje wel! 

• Behalve de werkplek zelf  

• en een goede internetverbinding zijn de hulpmiddelen (zoekplaatje?): 

• Een aantal computerschermen om alle bied- en speelprocessen van de deelnemende paren te 

kunnen volgen en in te kunnen grijpen waar dat nodig is, ofwel als wedstrijdleider ofwel als 

arbiter. (Bij Stepbridge vallen die twee functies samen) 

• Een Stepfoon om de deelnemers die vooraf (tot vlak voor of tijdens de start) of soms tijdens 

het toernooi om hulp vragen als er technisch iets niet goed gaat, te woord te kunnen staan.  

• Een tweede en derde reservetelefoon (soms worden er twee gesprekken tegelijk gevoerd). 

• Een papieren overzicht van de veel gebruikte functietoetsen (zie muurtje tussen de twee 

rechtse computerschermen) 

• Aanvankelijk ook: de handleidingen voor pc/laptop en van de tablet om mensen goed en snel 

door de aanmeld- en inlogprocedure te helpen 

• Een printer om zaken uit te printen die later nog zorgvuldig geanalyseerd moeten worden en 

in alle gevallen om de uitslag te printen 

• Een lijst met stepnamen van alle BCBE-leden en gasten, zodat we alle informatie bij de hand 

hebben van de deelnemers van die avond (het komt voor dat mensen zich pas enkele 

minuten voor de start van het toernooi melden) 

• Een lijst andersom (de namen, zodat we kunnen zien welke stepnaam bij die persoon hoort). 

• De Handleiding Clubsessies (waar je als deelnemer gelukkig geen weet van hoeft te hebben) 

• Een lijst met eerder voorgekomen programmaproblemen met daarbij de juist werkende 

oplossing (er komen soms rare dingen voor waar de handleiding niets over zegt, bijv. een 

niet-aangemeld paar dat plotseling na de start nog inschrijft) 

• Een voorraadje koffie (er is geen tijd om die tijdens het toernooi te zetten) 

• Wijn of bier in de koelkast, want na gedane arbeid is het goed napraten met een lekker 

drankje en heel leuk om dan de chats te lezen van degenen die via Stepbridge nog met elkaar 

aan het napraten zijn. 

Welnu: dit zijn de hulpmiddelen die gebruikt worden bij het stepbridgetoernooi. Voorwaarden om 

het werk te kunnen doen. Heel leuk en spannend werk! 

Monique Bensing 
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Gezellig avondje steppen in de tuin. 

 

Met een hapje en een drankje binnen handbereik zitten we met z’n viertjes (Theo Brok, Ko Rijnen, 

Mieke Rijnen en ik) aan de tuintafel. We praten niet. Spelen als op de club. Mieke komt uit met 

klaveren heer tegen een sanscontract. Ik heb de aas kaal. Zonde, dat scheelt een slag. Het is zo 

verleidelijk om even te vragen: “Wat heb jij van klaveren”. Maar we hadden ons voorgenomen om 

het eerlijk te spelen. Dus hielden wij onze mond. Dan kan je je in ieder geval wel beter 

concentreren. Waar we ook van overtuigd zijn is dat je beter scoort als je púnten krijgt. Wij kregen 

afgelopen woensdag géén punt in handen. Het waren echt rótkaarten. Maar gezellig was het wel! 

Volgende week proberen we het beter te doen.  

 

 

Loes Westgeest 

*** 

 

Zie het alle leden maar eens naar de zin te maken …. 

Hierbij een mail-wisseling tussen de organisatie en een van de steppers: 

Ruud, 

Is het voor jullie ook "afzien" vanavond? Het is dat het al vroeg donker wordt 

en de muggen om je oren dansen anders zou steppen op het terras wel prettig 

zijn. Ik hoop dat de pauze erin blijft. Even (buiten) afkoelen, de benen 

strekken, de ogen opnieuw focussen. 

Jullie ook veel plezier en succes. 

Groetjes, 

----------------------------------------- 

Hallo, 

Voor ons is het ook redelijk warm. Alleen nog deze week gelukkig. Hierbij een e-mail van een 

persoon die vroeg naar bed wil.  

“Hallo Ruud , 

Je wilt a.s. woensdag 8 rondes doen. Ik zou je willen vragen om de rondes 2 minuten in te korten, ik 

weet wel dat er leden zijn die meer tijd nodig hebben, maar 18 minuten is al langer dan op de club, 

ook gaan ze dan bij een arbitrale score hopelijk sneller spelen. 

Bovendien een pauze van 7 minuten vind ik ook niet echt nodig en met mij vele anderen. 

Ik hoop dat je er iets aan doet anders wordt het erg laat.” 

Het gehele bestuur is het met hem óneens. 

Tot vanavond, 

Ruud 

 -----------------------------------------  
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Ruud, 

Op de club is het ook later! Moet bovendien dan nog helemaal naar huis. 

Kan nu al op de rand van z’n bed gaan zitten ..... laptop op de knietjes 

(zie het zo voor mij) en om half 11 meteen het licht uit doen ������ ������ 

Zonder borrel?? Fris en fruitig, uitgerust, morgen weer op!!!!  

Warme groetjes, 

 

----------------------------------------- 

 

 De stilte 

 

De stilte ruist mij om de oren 

in mijn huis valt niets te horen 

zal ik maar een deuntje fluiten 

of ga ik een poos naar buiten 

 

een specht lacht mij tegemoet 

dat doet me goed 

de wind suist mij om de oren 

ik voel me als herboren 

 

‘n merel hipt voor mijn voeten weg 

de roodborst zingt op de heg 

zijn vrolijk lied 

het leven is zo slecht nog niet 

 

Loes Westgeest 
 

 

 

*** 

 

 

Algemene Ledenvergadering 
 

Woensdag 2 september 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle benodigde vergaderstukken ontvangt u morgen 16 – 08 – 2020 

per e-mail 
 


