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PROEFSESSIE OP STEPBRIDGE 

Voor Monique en mij begon het allemaal met een e-mail aan de leden, wie belangstelling had voor 

een proefsessie van het clubbridgen op StepBridge. De sessie was vooral bedoeld voor ons om als 

wedstrijdleiding ervaring op te doen. We hadden dit tenslotte nog nooit gedaan. Ter ondersteuning 

hebben we Ine Zeegers (BC Moergestel) bereid gevonden mede-wedstrijdleider te zijn bij de 

proefsessie en te adviseren bij de voorbereidingen. 

Om eventuele problemen te beperken, nodigden we een beperkt aantal leden uit die ervaring hadden 

met toernooibridgen op StepBridge of die zouden worden begeleid door iemand met ervaring. 

Mieke Rijnen bijvoorbeeld zou twee beginners thuis uitnodigen om aan de sessie mee te doen.  

Uiteindelijk kwamen we op tien paren. Het qua toernooibridgen onervaren echtpaar Brok schreef 

zich echter ook in en die konden we écht niet weigeren. Toen maar op het laatst nog Mireille 

Janssen en Monique Bensing ingeschreven, anders hadden we een stilzit.  

In de week voorafgaand aan de proefsessie op zaterdag 27 juni hebben we de nodige e-mails naar 

de genodigden gestuurd met allerlei instructies. Monique heeft zelfs een handleiding geschreven 

met verduidelijkende afbeeldingen. Dat was niet alleen leerzaam voor de deelnemers, maar ook 

voor onszelf.  

Onderstaande verhalen van deelnemers laten zien dat we dit allemaal niet voor niets hebben gedaan. 

Zelfs de beginners waren duidelijk enthousiast. Misschien een goede reden voor opzeggers en 

stepweigeraars om tóch maar de stap te zetten. Er is genoeg begeleiding voorhanden. 

Ruud Koningen 

*** 

Eerste proef-clubavond op StepBridge 

Afgelopen zaterdag, 27 juni was het dan zover! Onze eerste clubavond op StepBridge. Wij hadden 

ons op advies van Mieke aangemeld voor StepBridge, maar we hadden er nog niet zo’n hoge pet 

van op. Na een paar keer oefenen werden we steeds enthousiaster. 

We vonden het ook een leuk idee om samen met andere clubleden te oefenen. Het is toch wel een 

enorm gemis om geen vaste clubavonden meer te hebben. Daarom is StepBridge voor ons een goed 

alternatief. 

Kees en ik zaten (voor één keer) gescheiden van elkaar: hij op de studeerkamer aan de computer en 

ik in de huiskamer aan de laptop. Ruud moest al vrij snel opgeroepen worden, omdat ik per ongeluk 

op de verkeerde knop drukte en daardoor een verkeerd bod uit bracht. Gelukkig wist Ruud, weer 

bijgestaan door Ine, dit fantastisch op te lossen. 

Dat is wel het leuke van StepBridge: je kunt een fout uitgebracht bod, meteen herstellen! Al met al 

hebben wij een leuke avond gehad, waarin de grappen en grollen aan het einde van de avond weer 

heerlijk over de digitale tafel rolden. 

Dankjewel Ruud en Ine voor deze gezellige eerste Step-avond en hopelijk volgen er nog veel meer! 

Wat ons betreft is dit voorlopig de meest veilige manier om samen te bridgen! 

Gerry van Elderen 
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Het eerste Corona StepBridge toernooi is gespeeld 

 

Op zaterdag 27 juni 2020, waren 12 paren 

present in de lobby van StepBridge. 

Wedstrijdleider in spe Ruud koningen en Ine 

Zeegers hadden het toernooi opgezet (wat 

volgens mij wel de nodige kopzorgen en tijd 

heeft gekost).  

Om 19.15 uur moest iedereen present zijn, 

voor  ’t toernooi dat om 19.30 uur zou 

beginnen.  

 

Er werd meteen heftig gechat met de 

aanwezigen en je kon merken dat we elkaar 

lang niet gezien en of gesproken hadden. Het 

was een gezellig kwartiertje. 

Daarna werd het serieus. Zes tafels van 

telkens drie spellen moesten er gespeeld 

worden. Het was ff wennen maar snel was 

iedereen gewend en ging het volgens mij 

vlotjes.  

 

Helaas moesten Sjef en Petra afhaken vermoedelijk vanwege slechte (camping)verbinding. Zij zaten 

in Zeeland dus dat is ook wel heel ver weg. De plek werd opgevuld, door Ine Zeegers en een 

toeschouwer, Jetty Groels, bedankt daarvoor. 

 

Al met al een geslaagde 

en gezellige avond met 

clubleden onder elkaar. 

Ruud, Ine en Monique 

bedankt voor alle moeite. 

Hopen snel op een 

vervolg. 

 

 

 

 

 

 

 Tekst: Corry Brok, 

 Foto’s: Mieke Rijnen en Theo Brok 

 

*** 
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ChrisBas Chris  Bastin 

MoniBen Monique  Bensing 

IneB Ine  Bouwman 

NettieBr Nettie  Brekelmans 

CorryB46 Corry  Brok 

TheoBrk Theo  Brok 

HermaCAs Herma  Cashoek 

JoDen Jo  Denissen 

GerryvEl Gerry van Elderen 

KeesvEld Kees van Elderen 

Jetty37 Jetty  Groels 

MireillJ Mireille  Janssen 

IneBier Ine van Kollenburg 

KeesKort Kees de Kort 

YvonneRi Yvonne van Riel 

KoRij Ko  Rijnen 

MiekeRij Mieke  Rijnen 

CobivR Cobi van Rooijen 

HenkvR Henk van Rooijen 

HermaRo Herman  Rooney 

LoesWe Loes  Westgeest 

IneZee Ine  Zeegers 

Antoni47 Ton van Zijl 

JokevZ Joke van Zijl 

 

*** 

ZOMERSTEPPEN 

Nu de proefsessie voor onze club zo goed is verlopen, ga ik binnenkort verder met 

wekelijkse nieuwe sessies. Zeg maar: digitaal zomerbridgen voor onze bridgeclub voor alle 

leden. Dit wordt tevens een voorbereiding voor de digitale clubcompetitie die in september 

zou moeten beginnen. 

Een en ander hangt wél af van de (on)mogelijkheden die de bridgebond en Ons 

Koningsoord ons bieden om in een zaal te gaan bridgen. Misschien wel StepBridgen in de 

zaal. Hoeven we niet de speelkaarten en biedkaartjes aan te raken. En de arbiter hoeft niet 

aan tafel te komen. Verzaken kan niet, spellen invoeren hoeft niet en een schema met 

beperkte loopafstanden is mogelijk. Wie weet? 

 

Ruud Koningen 

*** 

 

 

 

 

  

 


