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Stepbridgenamen 
 

I.v.m het coronavirus willen we van iedereen die nu stepbridge gebruikt de stepnaam in een lijst 
zetten, zodat toch nog met leden van BCBE gespeeld kan worden. Vandaar deze oproep: 

Wil iedereen die stepbridge gebruikt én uiteraard het op prijs stelt in deze lijst vermeld te worden 
zijn/haar naam en stepnaam sturen naar info@bcbe.nl 

Hierbij de reeds aangemelde “Steppers”. Wie volgt? 

Naam Stepnaam Naam Stepnaam 
Chris Bastin chrisbas Ine Bouwman IneB 
Mieke Rijnen MiekeRij Jan Maas Jan48 
Nettie Moonen NettieMN Rian Maas RianMs 
Jetty Groels Jetty37 Cobi van Rooijen CobivR 
Lianne van Ravenstein LianneVR Henk van Rooijen HenkvR 
Sjef Vorstenbosch Sjef49 Petra Hendriks PetraHen 
Marga Amesz MargaA Jeanne van der Aa Jeanne37 
    
 

Toernooitje op “Step” 
 

Al een hele tijd ben ik lid van “Stepbridge”. Met wisselend plezier, want de laatste jaren hebben ze 
daar “quickstep” ingevoerd. Nee, dat is geen dans, maar een ronde van drie spellen. Tijdens dat 
rondje mag je niet weglopen van tafel. Maar ja of je nu zonder iets te zeggen wegloopt na één spel 
of drie, dat maakt niet veel uit. Is gewoon onplezierig. Je krijgt dan geen kans om aan elkaar te 
wennen. Al met al was ik dus niet meer zo enthousiast over “Step”. 

 

Tot een paar weken geleden Chris Bastin op het lumineuze idee kwam om onze 
mensen op te roepen hun Stepnaam in ons Aan-signaal te melden zodat 
clubleden elkaar op Step zouden kunnen vinden. 
Het eerste ad hoc steppaar dat zo tot stand kwam waren Chris en ik. Gezellig 
was het wel, maar helaas scoorden we niet.  Zoals u zult begrijpen lag dat niet 
aan onze clubkampioen Chris. Voor mij was het gewoon een leuke ervaring om 
op Step met iemand te spelen die je  kent. 

 

Een week later volgden er nog meer stepnamen en kwam ik Lianne van Ravenstein tegen, die me 
uitnodigde om een toernooitje met haar te spelen. Een toernooitje!! Nog nooit gedaan. Maar voor 
alles is een eerste keer en je bent nooit te oud ………… 

Dus wij dinsdag 31 maart ons eerste toernooi gespeeld. Lianne moest mij een en ander uitleggen, 
maar daarna konden we dan ook aan de slag. Het is net zoals een gewone competitieavond op de 
club.  Zeven ronden van drie spellen. De tijd is krap (een mogelijkheid om te gaan plassen heb je 
alleen als je dummy bent) en als je niet op tijd klaar bent, kost je dat punten. Maximaal 404 
deelnemers. Er is ook een heuse wedstrijdleider, die de deelnemers af en toe vermanend of vol 
humor toespreekt. Net Ruud. 
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Alerteren moet!! Daar wordt echt streng de hand aan gehouden. Wel ff 
wennen dat de bieder dat zelf moet doen met uitleg en al. Partner kan dat 
dan niet zien. Toen ik er een beetje aan gewend was vond ik het 
hartstikke leuk. En hoe grappig was het dat Chris Bastin met Ine 
Bouwman ook aan datzelfde toernooi meededen. Jammer was het wel 
dat wij hen niet als tegenstanders kregen.  
Of het beginnersgeluk was weet ik niet, maar we scoorden 54%. Chris 
en Ine 2% hoger, een marginaal verschil, dus wij waren in de wolken. 
 

Dinsdag 7 april speelden we ons tweede toernooitje. Dat pakte iets minder uit: 45,92%. Het was 
zo`n avond waarop niets lukte. Jullie kennen dat allemaal wel: Je snijdt steeds over de verkeerde 
kant; als je de manche uitbiedt zit hij er niet in en als je dan een beetje voorzichtiger wordt en de 
manche niét uitbiedt, had je het nou net wél moeten doen!! Chris en Ine waren ook van de partij en 
scoorden 47,98 %. Twee procent meer dan wij, maar het troostte ons wel een beetje. 
 

Dinsdag 14 april speelden we ons derde toernooi en tot onze grote verrassing waren Ine en Chris 
onze eerste tegenstanders. Het leek wel een thuiswedstrijd. Lianne en ik hadden een goeie avond en 
we eindigden als 35ste. Dat lijkt slecht, maar er deden 194 paren mee, dus we lieten er 160 achter 
ons. Supertrots waren we met 54,94%. Wat Ine en Chris scoorden moeten jullie maar aan hen vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een voorval wil ik jullie niet onthouden. Lianne weet dit ook nog niet. 
We speelden de zwakke 2, en . Ik krijg een zeskaart met 10 punten, dus open 2. Moest zelf 
alerteren. Toen ik dat gedaan had, zag ik pas dat mijn rechtertegenstander geopend had met 1 SA. 
Goed stom dus. Heel snel gechat: “Sorry, is gewoon een volgbod met echte ruiten”.  
Bij BCBE waren we er niet zo mee weggekomen denk ik, maar deze tegenstanders vonden het 
allemaal niet zo`n probleem. Ook niet toen wij hen drie down speelden en hen een nul aan hun 
broek bezorgden. 
 

Jongens, neem een proefabonnementje op Step en kom een toernooitje meespelen. Is echt leuk. 
 

Met hartelijke bridgegroet en probeer het coronavirus te ontlopen! 
 

Mieke Rijnen 
*** 

Rectificatie  
(In het vorige Aan-signaal stond een vervelende fout in navolgend gedicht, hierbij de juiste versie)  
  

Geef elkaar de ruimte! 
 

Geen krant kun je meer openslaan 
of je ziet deze leuze staan. 
Ja, dát moet in deze barre tijden, 
anders moeten anderen onnodig lijden. 
Toch komt de tijd dat het virus eronder is gekregen  
en wij ons weer vrij tussen de mensen kunnen bewegen. 
Maar ook dán moeten wij ernaar streven 
om elkaar diezelfde ruimte te blijven geven. 

Niek Smit 
*** 
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Quarantaine 
 

Ik weet niet hoe het jullie allemaal vergaat, maar mijn leven ziet er tegenwoordig totaal anders uit. 
En wat misschien minder begrijpelijk is, los van alle ellende in de wereld, vind ik het zelfs fijn. Wat 
een rust!. Wat een hoop tijd heb ik voor allerlei klusjes in en om het huis! Maar ook: hoeveel tijd 
heb ik toch om me te bekommeren om iedereen die mij lief is. Tja, bij elkaar zijn en elkaar 
aanraken mag dan niet (ik heb laatst gelezen over een onderzoek waaruit blijkt dat je daar 
uiteindelijk zelfs dood van gaat, dus Mark Rutte zal ook met dat gegeven uiteindelijk moeten 
dealen), maar voorlopig is met of zonder beeld bellen en anderszins berichten uitwisselen goed te 
doen. Iedere vorm van stress is uit mijn leven verdwenen. De zorgen blijven natuurlijk wel. 
 

Om het verschil te duiden, heb ik een weekschema vóór de uitbraak van C en een erna naast elkaar gezet. 
Zoek de verschillen! Om het je makkelijk te maken: groen is buitenshuis en blauw en wit is binnenshuis. 
 Vóór: Tijdens: 

 

Groetjes van een best wel vrolijke Monique Bensing 
 

*** 
EN VANUIT STIPPENT … 

Groundhog Day (dag van de Bosmarmot) is een feestdag, die in de 
Verenigde Staten en Canada elk jaar op 2 februari wordt gevierd. 
Volgens de traditie zou de bosmarmot het einde van de winter kunnen 
voorspellen op grond van zijn eigen schaduw. Als de bosmarmot op die 
dag zijn eigen schaduw ziet, zal hij terugkeren naar zijn hol en zal de 

winter nog zes weken duren. Mocht hij zijn schaduw niet zien en niet terugkeren naar zijn hol, is het 
einde van de winter nabij. In veel plaatsjes wordt “Groundhog Day” gevierd met festivals waar tot wel 
40.000 mensen komen om de bosmarmot te zien ontwaken.  
 

Wat heeft dat nou met ons gedwongen verblijf in quarantaine te maken, vraagt u zich natuurlijk af. 
Wel, wij voelen ons al weken als de hoofdpersoon in de film “Groundhog day” met Bill Murray. 
Murray speelt hierin een egocentrische tv-weerman die naar dat jaarlijkse ritueel in het plaatsje 
Punxsutawney wordt gestuurd en ontdekt dat hij steeds opnieuw op dezelfde dag wakker wordt. 
Dag in dag uit gaat de wekker op dezelfde tijd af en beleeft hij (in beginsel tot vervelens toe) elke 
keer hetzelfde. Uiteraard komt er uiteindelijk toch iets goeds uit voort, daar is het ook een film voor. 
 

Voor ons geldt voorlopig hetzelfde: opstaan, krant lezen, lunchen, wandelen met de hond (in grote 
bogen om gelijkgestemden heen), spelletje, borreltje, eten, TV en dan naar bed in de wetenschap dat 
het morgen weer exact hetzelfde zal zijn. Een dagindeling, die onder normale omstandigheden best 
ontspannend is, maar élke dag, week in, week uit …. 
 

Laten we hopen dat het, net als in de film, uiteindelijk toch allemaal goed afloopt. 
 

dirruk 
*** 


