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DIT AAN-SIGNAAL GAAT OVER HET BRIDGEN PER COMPUTER. 

 

Nu niet meteen stoppen met lezen als u vindt dat dit niks voor u is. Ik kan u laten weten dat er veel 
bridgers zijn, die aanvankelijk faliekant tegen bridge op de computer waren, maar de moed hadden 
het tóch te proberen. Die de hulp inriepen van deskundige clubleden. En die nu héél erg blij zijn dat 
ze de stap hebben genomen. Die nu met veel plezier van huis uit kunnen bridgen. En weer contact 
hebben met leden van hun bridgeclub. En wonder boven wonder met hun eigen vertrouwde 
bridgepartner kunnen spelen. 

Er is een goed leesbare snelstartgids beschikbaar, die u op weg helpt naar Stepbridge: 
www.stepbridge.nl/snelstartgids 

Als u hulp nodig heeft dan kunt u voor uw PC, uw laptop en Android-tablet Mieke Rijnen bellen 
(013-5334587). Heeft u een iPad, dan belt u Lianne van Ravenstein (06-10854092). 
Als u Stepbridge eerst wilt proberen, kunt u een proeflidmaatschap aanvragen. Een 
proeflidmaatschap is 14 dagen geldig: https://portal.stepbridge.nl/trial 

Veel plezier! 
 
 
Stepbridge “op” onze bridgeclub 

Zolang we niet mogen bridgen op de club met échte kaarten en aan échte tafels, is er een redelijk 
alternatief: clubbridgen op Stepbridge Er zijn al een aantal leden die daar positieve ervaring mee 
hebben op een andere bridgeclub. Bridgeclub Berkel-Enschot gaat volgen.  
 

Hoewel ik het niet van plan was, heb ik me tóch maar weer opgeworpen als kartrekker voor 
clubbridge op Stepbridge. Iemand moet het doen! En ik dacht: die hoeveelheid werk zal wel 
meevallen. Maar niets is minder waar.  
 

Afgelopen donderdag heb ik een avond meegekeken bij Ine Zeegers thuis. Zij is organisator én 
wedstrijdleider van de Stepbridge-competitie voor Bridgeclub Moergestel. Ze heeft al de nodige 
ervaring opgedaan en vier donderdagavonden op Stepbridge georganiseerd: opzetten van de 
competitie, clubleden uitnodigen en step-beginners helpen met installeren en leren stepbridgen. Ine 
zegt: “Je moet ervaring opdoen met Quick-step: 3 spelletjes alleen of met je partner. Met spelers 
van jouw sterkte.” 
Ine heeft al een flink aantal digibeten en sceptici geduldig over de streep getrokken. “Die zijn stuk 
voor stuk enthousiast. Thuisblijven en tóch kunnen bridgen. Ideaal!” 
 

Maar ja, voor niets gaat de zon op, dus ze zit de hele clubavond thuis achter 2 computerschermen de 
boel in de gaten te houden en deelnemers te helpen met problemen. Meedoen als wedstrijdleider kan 
niet, maar dat ben ik bij BCBE al gewend. Voordat het bridgen begint is Ine al een paar keer gebeld 
door deelnemers, die niet kunnen inloggen. Resoluut en geduldig vraagt ze wat men op de computer 
ziet en wat voor computer er wordt gebruikt. I-pad, Tablet of Laptop: het maakt haar niet uit, ze weet 
hoe die dingen werken. Na enkele aanwijzingen (vaak een herstart) kan alsnog worden ingelogd. 
 

Clubleden kunnen zich via Stepbridge inschrijven voor de avond. Je doet niet automatisch mee. Dus 
je hoeft je niet af te melden. Het Stepbridge-programma ziet wel hoeveel paren er zijn en deelt die 
in één lijn in. Dus geen lijn A en lijn B. Na iedere ronde worden de hoogst scorende paren zo veel 
mogelijk aan één tafel gezet. De laagst scorende paren ook, dus de kans dat sterk tegen zwak speelt, 
is niet zo groot. ”Zwitsers” heet dat in bridgeland. 
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Er worden 7 ronden van 3 spellen gespeeld en men krijgt 7 minuten per spel. Voor de een is dat 
veel te lang en de ander heeft er niet genoeg aan. Het is net een “gewone” bridgeavond! Ine doet 
niet moeilijk en wisselt wat later als dat nodig is. Maar als het té lang duurt, wordt het 3e spel 
afgebroken. Er is geen wisseltijd, want je blijft gewoon achter je scherm zitten. Geen geloop en 
zoeken naar je tafel. Meteen begint de volgende ronde. Ja, voor naar de WC gaan of een glaasje 
halen is dus geen tijd. Moet je maar dummy zien te worden! 
Schudden en invoeren van de spellen is niet nodig: dat doet het programma wel. Alle 
spelverdelingen, biedingen en gespeelde kaarten worden opgeslagen en na afloop getoond in een 
e-mail, die je dezelfde avond nog (automatisch) krijgt met alle resultaten. Zij die nog wat willen 
leren, hebben daar veel baat bij. 
 

Is bridgen op Stepbridge gezellig? Ik denk van wel. Je kunt lekker “kletsen” met andere bridgers en 
niet alleen die aan je eigen tafel. “Chatten” heet dat. Je hoort geen geluid, behalve dat van je 
toetsenbord. Gewoon even vragen of die en die nog ziek is en elkaar een prettige avond en succes 
wensen. Kwaaie gezichten zie je niet en woordenwisselingen komen zelden voor. 
 

Er valt niet veel te arbitreren, want te laag bieden kan niet en ook verzaken is niet mogelijk. Fijn is 
ook, dat er geen glas wijn kan worden omgestoten; kleedje, spellen en biddingboxen blijven droog. 
Ja, als je thuis wat omstoot en het toetsenbord de natte klos is, kun je niet verder. Gauw Ine bellen 
en melden dat je eruit ligt. Ine verzint wel wat. Ikzelf heb een waterdicht afwasbaar toetsenbord, 
maar dat is helaas niet meer te koop. 
Over drank gesproken: heeft u al eens uitgerekend hoeveel geld u intussen heeft bespaard door geen 
plastic muntjes te hoeven kopen? Daar kan best een dure fles wijn van af. 
 

Na afloop komt meteen de uitslag op de NBB-site van de club. Als voorbeeld die van BC 
Moergestel: 
https://www.nbbclubsites.nl/club/29014 en klik op 04-06-2020. Mooi toch? Dat gaan wij ook doen. 
Klik op een stepnaam, bijvoorbeeld op 22: PetraHen (Petra Hendriks). Dan zie je hoe fraai alles 
wordt gepresenteerd. 
Ga even terug naar https://www.nbbclubsites.nl/club/29014 en klik op NBB-Clubranking. Dan zie 
je hoe men in de ranking-competitie staat. Je kunt niet promoveren of degraderen, maar er is dus 
wél een soort van ranglijst. 
 

Ik heb veel geleerd van Ine en moet nu zélf aan de bak. Eerst wat oefenen met een beperkt aantal 
ervaren Steppers (wie biedt zich aan?). En dan over niet al te lange tijd elke dinsdagavond een 
avondje clubbridgen, zoals ze dat in Moergestel doen. Ik hoop dat we eind juni kunnen beginnen. 
 

Met vriendelijke digitale groeten, Ruud Koningen 
 

*** 
 
 

LIDBLIJFFORMULIEREN 
 

Het bestuur doet een dringend beroep op u om uw lidblijfformulier zo 
spoedig mogelijk te retourneren, uiteraard indien u dat nog niet gedaan heeft. 
Nee? Dan gauw achter uw PC kruipen en het alsnog doen! Er moet 
gigantisch veel geregeld worden in deze problematische tijd, zeker nu we er 
alsnog voor gekozen hebben “Stepbridge “op” onze bridgeclub” te starten 
en wel het liefst zo snel mogelijk. 

Moet u zich nog oriënteren wat dat betreft? Nou, wat let u. In voorgaand artikel staat alles duidelijk 
beschreven! 
 
 

*** 
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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 
Monique Bensing MoniBen Ruud Koningen RuudKon 
Mieke Mols Mieke Mol   
 
 

*** 
 

*** 
 
 
 
 

Corona-stilte 

 

Stilte  

Geen bezoek vandaag 

De stilte slaat mij om de oren 

Een nieuwe tijd geboren 

De stilte drukt mij op het hart 

Dagen grijs en zwart 

De stilte treft mij in mijn ziel 

De dagen zijn steriel 

Met over het gezicht ‘n kapje 

mogen we terug. Stapje voor stapje. 

 

 

 

Waar blijft de vrolijke blijheid 

Het gevoel van ongetemde vrijheid 

Uitbundig samen lachen 

Daar zit ik op te wachten 

Stilte 

Volgens mij 

wordt het “oude normaal” ons nooit meer teruggegeven 

Stilte 

We zullen ermee moeten leren leven 

 

Loes Westgeest 

 


