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Dringend behoefte aan mobiele nummers 
 

Zit je fijn achter je PC te bridgen en dan gebeurt het meest verschrikkelijke dat een stepper kan 

overkomen. Computerproblemen! 

Ik heb geen internet ….. Mijn muis is op vakantie ….. Mijn laptop stopt er ineens mee ….. Ik weet 

niet hoe ik dit of dat ….. Waarom ….. ? 

En zo zijn er massa’s beren op de digitale snelweg die je stiekem doen snakken naar wat Hanneke 

de Vries verderop in dit Aan-signaal het liefst zou willen: Terug naar het souterrain van Ons 

Koningsoord! Gewoon een kluts tafels, gezellig geroezemoes en een wedstrijdleider die toegesneld 

komt wanneer men om hulp roept. Een man van vlees en bloed …. daar gaan we tenminste van uit. 

Door alle coronaperikelen gingen we ineens allemaal steppen onder leiding van een digitale 

wedstrijdleider met veel technische kwaliteiten, dan wel niet een van vlees en bloed, maar wel met 

een mobieltje! 

Tot twee keer toe heeft mijn halve trouwboek het gemis aan zo’n steun en toeverlaat tot haar verdriet 

en ergernis moeten ervaren. De eerste keer vanwege onaangekondigde werkzaamheden van een 

landelijk opererende telefoonmaatschappij; nee, ik noem geen namen, maar van zien en gaan was 

ineens geen sprake. De tweede keer liet ook zijn wifi het op de eerste verdieping, waar aanvankelijk 

gebridged werd, het ineens afweten …. 

Dan gaat op zo’n moment je mobieltje en je weet al waarom. Ze willen weten waar je in godsnaam 

bent gebleven en of je nog terug denkt te komen en waarom je überhaupt bent weggelopen en dat dat 

toch niet de bedoeling is en dat je maar in je eigen tijd naar het toilet moet gaan. 

Dat kun je dan gelukkig uitleggen zonder eerst in paniek achter je scherm op allerlei knoppen te 

drukken en uit pure wanhoop een halve meterkast te slopen zoals wij die eerste keer deden, er van 

uitgaande dat het ónze fout was …. Dus: Dank je wel, mobieltje!  

Nu had dat hele verhaal natuurlijk ook met de huistelefoon gekund .… al moet dat apparaat dan wel 

niet afhankelijk zijn van die niet voornoemde netbeheerder ….  

Zien jullie nu het nut van het geven van je mobiele 06-nummer? Vandaar het dringende verzoek aan 

alle steppers om dat 06-nummer door te geven aan de club/wedstrijdleider of – en dat is eigenlijk 

het meest voor de hand liggend – om de eigen mijnNBB bij te werken. 
 

PS Heb voor haar een laptop gekocht zodat ze in ieder geval verstoken blijft van wifi-uitval op de 

eerste verdieping. Nu heeft het Europees Hof echter bepaald dat bridge géén sport is, dus moet er 

gewoon BTW betaald worden! Dat ook nog! Dure sport dat bridge, oh nee, bridge is geen sport …. 
 

dirruk 

 
(Den Haag, 31 augustus 2020.  

Bridge komt niet onder BTW-heffing uit. Dat stelt staatssecretaris Vijlbrief volgens 

een bericht op NOS Teletekst. Enkele jaren eerder had het Hof van Justitie van de 

Europese Unie bepaald dat voor BTW-doeleinden bridge en andere denksporten 

niet mogen worden beschouwd als sport ‘wegens gebrek aan lichamelijke activiteit’ 

(zie ons artikel van 26 oktober 2017). Ook culturele vrijstelling van BTW bleek niet 

haalbaar, omdat denksporten dan zouden moeten worden beschouwd als 

immaterieel erfgoed. Daarvoor zegt Vijlbrief onvoldoende aanwijzingen te hebben. 

De BTW-plicht gaat nu in per 1 januari 2021) 

*** 
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Rabo ClubSupport 

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar de buurt samenkomt, waar je iedereen 

kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. 

Leden van Rabobank Hart van Brabant hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële 

bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. 

Naam: Bridgeclub Berkel-Enschot   Bedrag: € 466,69   Bestedingsdoel: Aanschaf plexiglas schermen 

Rabobank Hart van Brabant bedankt jullie voor deelname aan Rabo ClubSupport en wenst 

Bridgeclub Berkel-Enschot veel succes bij de realisatie van het bestedingsdoel. 

Bertus de Groot, p€nningm€€st€r 

*** 

Bridgetoernooi District Midden Brabant 

In onze mailbox kwam een uitnodiging van District Midden Brabant om deel te nemen aan een 

bridgetoernooi op 1 november, zondagmiddag. Het leek ons wel leuk om mee te doen, maar we 

reageren nog niet en de mail verdwijnt uit ons beeld. Tot er opnieuw een uitnodiging komt. We 

gaan er nog eens beter over nadenken: een hele zondagmiddag bridgen, het is nogal wat! 

Maar wat blijkt: het bloed van een bridgeliefhebber kruipt waar het niet 

gaan kan. Er moeten nog wel wat hobbeltjes genomen worden, zoals 

plannen wanneer we dan met onze hond gaan wandelen, en dan geven we 

ons toch maar op. 

Op 1 november maken we eerst een lekkere wandeling en zitten op tijd aan 

tafel met laptop en tablet. Voor ons kan het beginnen!  

En dat doet het uiteraard ook. 21 minuten per tafel (zoals tijdens onze eigen bridgeavonden). 

Gespannen stilte tijdens het bieden en uitspelen en daarna de ontlading als er nog tijd over is om de 

spellen te bespreken. Waarom kwam je daarmee uit? Misschien hadden we toch wel zelf moeten spelen! 

Na vier tafels een korte pauze: even bijkomen, benen strekken, drankje inschenken. Dan nog vijf 

tafels, zelfde spanning, zelfde ontlading. Hé, dan zit je opeens tegenover twee clubgenoten. Wat 

leuk! Hup BCBE! Even chatten! 

Toch nog snel is het afgelopen, niet in de prijzen gevallen, maar gezellig gespeeld.  

13 december is het volgende toernooi van District Midden Brabant. Weer op een zondagmiddag.  

  

Wij gaan ervoor! Zien we nog meer clubgenoten? Tot dan! 

Henk en Cobi 

*** 

Drives:  

Zondag 13 december 2020  2e Districtsdrive  

Zaterdag 2 januari 2021 29e  (online) Nieuwjaarsbridgedrive t.b.v. De Nierstichting 

i.s.m. Stepbridge en BC Goirle 

Voor meer informatie, zie onze (beide) websites 

*** 
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Steppen na enige weken. 
 

Covid-19, Stepbridge en nu natuurlijk de soap in Amerika. Van het een komt het ander! Het zal 

allemaal nog wel even duren voor wij ergens anders over kunnen praten, het kringetje wordt steeds 

kleiner. Om 7 uur ‘s morgens valt er bij AH nog weinig nieuws te beleven. Met een mondkapje ben 

je sowieso bijna niet te verstaan….. 

Toen wij verstoten werden uit ons vertrouwde bridgehome, sloeg Stépbridge meteen toe. “Oh, nee”, 

riep ik, “Dat écht niet. Die paar weken zonder bridge kom ik echt wel door, maar dagelijks uren 

achter die computer kruipen, daar ga ik niet in mee!” Maar het bleef niet bij een paar weken en het 

einde is ook nog niet in zicht. Loes o.a. was mijn houvast, ook zij zag het 1-2-3 niet zitten, maar de 

overredingskracht en goede hulp van Mieke hielpen velen over de streep, ook Loes en mij. 

Het virus trok echter steeds harder aan de contactregels en onze fysieke bridgelust werd beperkter. 

Mensen werden inventiever en bouwden de eigen bridgetafel uit om maar die “anderhalve” meter te 

halen. Ieder nam zijn eigen biedboxje en soms zelfs eigen kaartmapjes mee; er stond ook een flesje 

handgel op tafel. Gelukkig kon er veel in een zonnige tuin gespeeld worden. 

Op onze favoriete bridgeavondjes “step” ik nu achter de laptop, zo alleen, 

met drie lege stoelen om mij heen. In de 7 minuten extra tijd, die Ruud en 

Kees er halverwege uit weten te peuteren, moet je dan wel zelf een koffie, 

een frisje of al een wijntje inschenken.  

Ook is het fijn om je even op heel iets anders te focussen, zoals een frisse 

neus halen en wat ooggymnastiek doen. Nu begrijp ik pas goed wat 

“vierkante ogen” zouden kunnen zijn. 

Na al deze weken vind ik echter Stepbridge nog steeds een gebrek aan beter. Het zal wel aan de 

leeftijd liggen - wat een cliché - maar m.n. de snelheid waarop gespeeld moet worden en de uiterste 

concentratie (tot 200% …) die je moet leveren, vind ik nog steeds moeilijk.  

Normaal…… Wat is dat? Je pakt je 13 kaarten, telt deze en je schuift, of je nu mooie punten hebt of 

géén punten, de kaarten eens dicht, opent deze dan weer, pakt een biedkaartje etc. Je partner 

alerteert misschien en de rechter tegenstander vraagt wat, bekijkt het systeem of gaat gewoon door. 

Een ander tempo maar meestal ook nog binnen de tijd!  

Stép je echter, dan springt er een hand kaarten voor je neus, een blauw balkje laat weten dat er iets 

van je verwacht wordt. Bied je, dan moet de muis naar beneden rollen naar OK of alert. Alerteren 

doe je in hoog tempo met niet te veel woorden, want dat kost tijd en als je niet secuur genoeg bent, 

verschijnt er 7 Sch*  ipv. 1Kl*.  WL van zijn à propos! Hij kijkt of het bod terecht ongeldig is en de 

tegenspelers kijken met angst en beven naar die voort tikkende klok.  

Stepbridge is in veel regels meedogenloos, maar ook op ander gebied valt er nog veel te verbeteren! 

Leuk….? Stepbridge? Ook na al die aanloopweken? Geef mij de consumptiemuntjes, Tom en 

Eugène, het dure wijntje “van boven” en de dure hapjes van Hemels maar weer terug!!!!!!!  

Hanneke de Vries       

 

 

 

 

 

 

 

 


