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In memoriam Toos Roemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helaas moeten wij u meedelen dat op 14 november jl. Toos Roemen 

is overleden. 

Toos is 75 jaar geworden. 

Sinds 2010 was zij een trouw lid van onze club en speelde zij met 

haar partner Lenie Gordebeke op de donderdagavond. 

Wij zullen ons Toos blijven herinneren als een bescheiden, 

integere vrouw. Altijd vriendelijk, niet op de voorgrond tredend 

en behulpzaam. 

De laatste twee jaar heeft zij zich voor onze vereniging 

verdienstelijk gemaakt als lid van de kascontrolecommissie. 

Toos zal gemist worden. 

 

Bestuur BC Berkel-Enschot 

*** 
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Het StepBridge abonnement 
 

Dat StepBridge het voor alle leden mogelijk heeft gemaakt om zo lang gratis te kunnen meedoen 

vinden we fantastisch. Voor het nieuwe jaar wordt bij aanmelding voor een clubavond steeds een 

kleine financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is nodig omdat StepBridge veel heeft 

geïnvesteerd in de ontwikkeling van de clubkamers. En nog steeds wordt gewerkt aan het beter en 

leuker maken van het online bridgen. Recent heeft StepBridge ook de uitslagenservice vernieuwd 

waardoor de uitslagen veel inzichtelijker zijn. 
 

Voor onze leden die als NBB-gast inloggen op StepBridge wordt vanaf 1 januari 2021 voor 

deelname aan de clubcompetitie een bijdrage gevraagd van € 0,50 per keer. Je kunt dus ook dan nog 

gebruik blijven maken van je NBB-gast login. 
 

Een StepBridge abonnement kost voor onze leden jaarlijks € 48. Dat biedt: 

- gratis deelname aan onze clubcompetitie; 

- Dag en nacht QuickSteppen (alleen of met je bridgepartner); 

- afspreken met bridgevrienden aan een gereserveerde tafel; 

- dagelijks toernooien voor alle niveaus (wel tegen een geringe vergoeding); 
 

Onze bestuursleden kunnen helpen bij het thuisraken in deze mogelijkheden. 
 

Om te weten wie het betreft, verzoeken wij leden die geen StepBridge abonnement hebben, dit even 

te mailen naar info@bcbe.nl. Dan kunnen we helpen bij het aanmelden voor een clubavond. 

 

*** 

 

De pluspunten van StepBridge 
 

Vorige keer hebben we de mindere kanten de ruimte gegeven. StepBridge hoeft niet steeds te 

worden opgehemeld. Zoals altijd heeft alles zo z’n negatieve punten, maar ook positieve. Als 

regulier gebruiker van StepBridge merk ik dat het gaat wennen, die positieve zaken. Ze worden 

eigenlijk niet meer opgemerkt. De negatieve punten hebben de neiging langer in beeld te blijven.  

Nu is het dus mijn beurt om die positieve kanten van StepBridge eens voor het voetlicht te brengen. 
 

Mooi dat er wordt terugverlangd naar het bridge in de zaal, 

maar dan is men even vergeten dat daar live een 

wedstrijdleider (WL) rondloopt. Die moet worden 

geroepen bij elke onregelmatigheid. Maar liever niet, want 

dat gaat ten koste van de gezelligheid. Niet leuk als die WL 

je bij een verzaking laat weten dat de kaarten NIET mogen 

worden omgedraaid. Niet leuk dat jouw kaart een 

STRAFkaart wordt als je verzaakt: als een kleuter word je 

in de hoek gezet. Niet leuk als de WL ongeduldig wordt als 

iemand 12 kaarten heeft (en een ander dus 14, tenzij die 

52e kaart ergens achter zit geplakt). Die WL moet het dan 

maar uitzoeken. Om maar niet te spreken van de ellende bij 

te laag bieden (onvoldoende bod), voor je beurt bieden en verkeerd uitkomen. Allemaal NIET 

mogelijk bij StepBridge!  
 

Weet je nog van die extra tijd voor het in de Bridgemate proppen van de spelverdelingen? En als 

daarbij iets verkeerd is ingetiept, mag de WL de zaak even geduldig (?) komen oplossen. Trouwens, 

die bridgemates mis ik écht niet. Dat gedoe met alles intiepen. De stepbridgecomputer deelt de 

kaarten, houdt de uitkomst en de scores bij. Sterker nog, na elke ronde laat hij van de 3 gespeelde 

spellen de volledige bieding en alle slagen zien. En laat hij zien wat de andere paren met die kaarten 

deden. Je kunt geen ruzie krijgen over het aantal gemaakte slagen. 
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Ben je dummy? Dan ben je volgens de spelregels de blinde. Maar dat woord gebruiken 

we zelden. Bij StepBridge ben je juist veel minder blind. Je ziet tijdens het afspel ook de 

kaarten van je bridgepartner die nu leider is. Dé kans om het spel helemaal te volgen. Op 

je gemak, zonder iets doms te kunnen doen. Heel leerzaam! 

Je kunt natuurlijk ook als dummy even wat in- of uitschenken. Even niet turen op het scherm. 

Halverwege is er een pauze van 7 minuten. Genoeg tijd om iets anders te doen, bijvoorbeeld de 

hond uitlaten? 

 

Weet je nog van de biddingbox die op de grond valt? Of van dat hoge glas bier, dat 

wordt omgestoten en de inhoud uitstort over de speel- en biedkaarten? En die 

ergernis over het lawaai tegen het einde van een ronde?  

Ja, dankzij StepBridge zijn we dat allemaal vergeten.  

 

De uitslag is onmiddellijk en meteen beschikbaar zodra de laatste kaart is gespeeld. Nog voor half 

elf kun je naar huis. Naar huis? Dat hoeft helemaal niet! Je bent al thuis. Niet in het duister in weer 

en wind over straat. Luxe hoor. Als je gezellig bij iemand anders stept, ja dan moet je nog wél eruit. 

Meestal dichtbij….. 

 

Ruud Koningen 

 

*** 

 

Hinderbiedingen 
 

Veel bridgeclubs en hun spelers verlangen een goede sfeer. “Ik speel voor de gezelligheid”, staat er 

op hun systeemkaart en “geen mes op tafel graag”. Bijna elke club is de gezelligste bridgeclub van 

Nederland. 

Dan zou je zeggen dat hun biedsysteem ook zo gezellig is. Maar 

dát valt tegen. De meesten hebben een keur van hinderbiedingen 

ter beschikking. Niks basic ACOL waar je gewoon op 1-hoogte 

begint als je een opening hebt, waar een volgbod bescheiden en 

duidelijk is, waar 1♠ - 3♠ minimaal 10 punten belooft, waar een 

sprongbod een sterke kaart belooft. Nee, we willen het de 

tegenstander zo moeilijk mogelijk maken. Daartoe hebben we 

een keur van hinderbiedingen ter beschikking. 

Laten we beginnen met een 3-opening. Preëmptief heet dat met een moeilijk woord. Weinig 

punten en een 7-kaart. De tegenstanders moeten dan “gezellig” doorrommelen en zien wat er nog te 

redden valt. De laatste tijd zijn de zwakke 2-opening en een zwak sprongvolgbod er bijgekomen. 

Iets minder vreselijk om met je mooie kaart op het juiste pad te komen, maar gezellig is het niet. 

Dan hebben we nog een serie hinderbiedingen met misleidend mooie namen. Ik 

noem er een paar: Multi, MultiLandy, Muiderberg, Truscott, inverted minors en 

gambling 3SA. Sommigen sparen zo veel mogelijk van deze namen op hun 

systeemkaart om te laten zien hoe goed ze wel kunnen bridgen. 

 

Alleen als je intensief met je partner hebt overlegd en opgeschreven hoe je je moet wapenen tegen 

dergelijke vernielzucht, dan kun je nog de zaak redden. Maar de meeste bridgers hebben er geen 

afspraken over. Steeds maar iets proberen en hopen dat je partner je begrijpt. Leuk is anders. 

 

Ruud Koningen 

*** 


