
25-05-2020 NIEUWSBRIEF VAN BRIDGECLUB BERKEL-ENSCHOT   JAARGANG 6   NR. 20 

1 van 3 

 

Lieve leden van BCBE, 

Wat mis ik het fysieke bridgen. U leest het goed: er staat “fysieke”. Het zien van elkaar, de kaarten 
vasthouden, een praatje, enzovoort, enzovoort. 

En u kunt ervan op aan dat het op korte termijn niet beter gaat worden. De NBB meldde afgelopen 
week aan clubbesturen dat er in september zeer waarschijnlijk niet gebridget mag gaan worden. Of 
er zou een wonder moeten gebeuren. En wij als realisten weten dat wonderen niet bestaan. 

Stepbridge op elk moment van de dag 

U zult zich afvragen waarom ik zo de nadruk leg op het woordje fysiek. Er is namelijk licht aan het 
eind van de tunnel. Ik kan bridgen, niet fysiek, maar via internet. Ben helemaal verslingerd aan 
Stepbridge. Ik kan op elk moment van de dag spelen. Drie spelletjes met wildvreemde mensen. Ik 
kan met hen chatten. We wisselen de systeemkaart uit en gaan die drie spelletjes spelen. Als het 
klikt kun je ervoor kiezen om samen nog verder te spelen. 

Maar veel en veel leuker is het om met clubgenoten op Stepbridge te spelen. En gelukkig heeft een 
aantal van onze clubleden dit fenomeen al ontdekt. Je spreekt met elkaar een tijd af. De 
initiatiefnemer reserveert een tafel en bepaalt wie waar gaat zitten. Zo kun je gezellig, zo lang of 
kort je wilt met je eigen partner tegen bekenden spelen.  

En als je er geen vier kunt vinden, schrijf je je met je eigen bridgepartner in en speelt samen tegen 
twee andere Stepleden. Ook leuk!! En hoe grappig is het, om die twee vreemden allerlei 
vergissingen te zien begaan, omdat ze niet gewend zijn aan elkaar. En jij speelt lekker met je eigen 
vertrouwde partner. 

Op Stepbridge speel je ook een soort competitie. Je begint op level 1. Na dertig spellen bepaalt je 
gemiddelde of je promoveert, degradeert of op hetzelfde level blijft.  

Clubcompetitie op Stepbridge 

Als klap op de vuurpijl wijs ik u op nog een voordeel. Het ziet er naar uit, dat we de nieuwe 
clubcompetitie via Stepbridge gaan spelen. 

Ruud Koningen en Monique Bensing zijn al druk bezig met de voorbereidingen. We hebben de 
keuze tussen helemaal niet bridgen of via Stepbridge. Ik denk dat de keuze dan gauw gemaakt is.  

Hoe een en ander gaat werken gaat u van ons horen voor we van start gaan. Om de clubcompetitie 
op Stepbridge mee te spelen hoeft u niet per se lid te zijn van Stepbridge. U heeft dan genoeg aan 
een proefabonnement. Onze club wordt dan als het ware lid en dat geeft u de mogelijkheid daaraan 
mee te doen. 

Wij adviseren u nu al lid te worden van Stepbridge. Dan heeft u de broodnodige ervaring als onze 
clubcompetitie gaat beginnen. Want - zoals alle nieuwe dingen - is het in het begin echt wel een 
beetje wennen. Ko is, op mijn aanraden, lid geworden van Stepbridge. Mensen die hem kennen, 
weten dat hij een bloedhekel heeft aan computers en internet, maar omdat hij het bridgen ook zo 
miste heeft hij doorgezet. Het begin was even pittig, maar hij heeft zijn bridgepartner Nettie 
omgepraat en nu zijn ze samen enthousiast bezig. 

En onze professor Erik Scherder zegt dat bridge de hersenen fit houdt. En een nieuwe uitdaging als 
Stepbridgen draagt daar extra toe bij. 

Heb ik u nu nieuwsgierig gemaakt en wilt u meer weten? Bel maar voor een afspraak en we gaan 
het er in de tuin op gepaste afstand van elkaar over hebben. 

Met hartelijke bridgegroeten, 
 

Mieke Rijnen (013-5334587) 

 ***  
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Stepbridgenamen 
 

We willen van iedereen die nu stepbridge gebruikt de stepnaam in een lijst zetten, zodat 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 
Frans Vromans FrancicV Ko Rijnen KoRij 
Riet Klaasen RietKlaa Nettie Brekelmans NettieBr 
Yvonne van Riel YvonneRi Mieke van Beek MiekevBe 
 

*** 
Lidblijfformulieren 
 

Deze week ontvangt u van de secretaris een e-mail waarin u gevraagd wordt wat uw bridgeplannen 
zijn voor het komend seizoen. Wordt/blijft u lid van BCBE, wanneer wilt u competitie spelen en 
met wie, enz. Bovendien wordt u gevraagd na te gaan of de gegevens waarover wij beschikken juist 
zijn. Dat laatste kunt u eenvoudig controleren via MijnNBB, dus niet op de website van de NBB.  
Dat gaat als volgt: 

 Ga naar www.mijnnbb.nl en log in met je bondsnummer en je wachtwoord. 

 Heb je nog geen wachtwoord, klik dan op “wachtwoord vergeten”. 

 Eenmaal ingelogd kies je tabblad “persoon”. 

 Daar zie je al je gegevens, die ook op het “oude” lidblijfformulier stonden. 

 Onder de lijst kun je klikken op “Gegevens aanpassen” als je iets wil aanpassen. 
 

*** 
 

Gewis gemis! 
 
Zal ik jullie eens iets vertellen 
ik wou dat ik weer tot dertien zou kunnen tellen 
ik heb het geprobeerd 
maar ben het glad verleerd 
schoppen, harten, ruiten, klaveren sorteren op de kleuren 
over muntjes kunnen zeuren 
met de tegenstanders kissebissen 
nooit geweten dat ik dat nog eens zou missen 
na het spelen proosten met ’n wijntje 
nee, het is geen geintje 
het glas half vol of half leeg 
als ik toch eerst die dertien kaarten maar weer kreeg 
al speelde ik die avond goed of slecht 
ik wil het weer beleven, ècht! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tot slot van dit verhaal . . . 
ik mis niet alleen de kaarten 
ook jullie . . . allemaal 
 
Groetjes en hopelijk tot snel 
 
Loes Westgeest 
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Het verhaal van een muzikant 

Zo’n 12 jaar geleden werd het Jazzy Trio the Buddy’s opgericht. Omdat stevig gerepeteerd werd 
en alle eerder opgedane muziekervaring werd ingezet ontwikkelde het trio snel en ’t werd dus 
drukker en drukker. Cd opnamen, elke week repetitie bij Boshuis Venkraai, optredens bij mensen 
thuis en allerlei horecagelegenheden en ook in het crematorium. Allerlei feestjes en gebeurtenissen 
niet alleen in Oisterwijk en omstreken maar ook elders in Nederland en Duitsland. 

En toen - BOEM - toen kwam Covid-19. Alles afgelast!! Ook het bridgen. 

Vanaf week 11 was thuisblijven het credo. Voor een gepassioneerde klarinettist is het noodzakelijk 
om het embouchure in conditie te houden. Reden om 3 x p/week in m’n eentje een uur te spelen. 
Vreselijk saai.  

Na vijf weken ben ik voorzichtig gestart om met het trio bij verzorgingshuizen ons gezicht te laten 
zien en ons geluid te laten horen. Voor mij een openbaring hoe dankbaar en vrolijk de oudjes en 
demente bejaarden en hun verzorgers reageerden. Chapeau voor die verzorgers. Reden genoeg om 
het te herhalen, maar wel alles op 1½ m afstand.  

Enkele weken geleden kwam ik erachter dat 
verschillende diamant getrouwde paren toch 
vreselijk beperkt zijn vanwege de corona-
maatregelen. Veel paartjes stelden hun feest 
met ’n jaar uit (met risico natuurlijk) maar bij 
twee diamanten paren hebben we een aubade 
gebracht. Het was prachtig om die reacties en 
dankbaarheid te zien.  

 

Thans worden we weer pleziert met wat meer 
vrijheid waar we onmiddellijk van gaan 
genieten. Met ons drieën op anderhalve meter 
weer repeteren en op donderdag 4 juni as 
starten we weer bij Boshuis Venkraai.  

Gelukkig weer een beetje terug naar normaal.  

Theo Brok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 


