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ZOMERBRIDGE OP STEPBRIDGE 
 

Na het succes van onze proefsessie op 27 juni, wil ik het plezier hebben in StepBridge “op” onze 
club maar zo snel mogelijk een vervolg geven. 
 

We gaan de komende tijd op elke woensdagavond zomersteppen. Gewoon om half 8 beginnen en 
voor de beginners de tijd nemen. Onze snelle kaarters moeten dan maar even geduld hebben en de 
“rusttijd” benutten om gezellig te chatten. Net zoals de proefsessie beginnen met 6 rondjes van 3 
spellen en later overgaan naar 7 of 8 rondjes. Er zijn ook wensen geuit om halverwege de avond 10 
minuten te pauzeren om te plassen, te zetten en/of te schenken. Lekker relaxt. 
 

Waarom woensdagavond? De dinsdag en de donderdag zitten al stampvol met steptoernooien. De 
maandagavond komt mij niet goed uit en in het weekend (vr-za-zo) laten de campingverbindingen 
het nogal eens afweten. 
 

We accepteren voorlopig dat men in één ruimte gaat zitten, voor de gezelligheid en/of om het “vak” 
te leren. Zo kan een beginner een ervaren stepper thuis uitnodigen voor instructie. Of de ervaren 
stepper kan beginnelingen thuis uitnodigen om ondersteuning te bieden. Het gaat er vooral om dat 
iedereen leert toernooibridgen op StepBridge, opdat men de serieuze clubcompetitie begin 
september goed kan beginnen. 
 

In de loop van de zomerbridgeperiode zal ik wekelijks een onderwerp nemen en uitleggen hoe men 
dit en dat moet doen. Bijvoorbeeld het op StepBridge maken en gebruiken van een systeemkaart, 
het herstellen van een misklik, het claimen en de chat-etiquette. 
 

Eenlingen kunnen zich per e-mail (info@bcbe.nl) melden. Dan zoeken we een stepbridgepartner. 
Ik hoop zoveel mogelijk clubleden op mijn scherm te zien, te beginnen op 8 juli. Tot chats! 
 

Ruud Koningen 
 

*** 
 
BEGINNEN MET STEPBRIDGE 
 

Onze leden die de stap naar StepBridge nog niet hebben kunnen of durven nemen, adviseer ik naar 
www.bridge.nl/step te gaan om enkele instructievideo’s te bekijken: 
– Stepbridge installeren op je computer (Windows PC/laptop) 
– StepBridge op je tablet (Android, iPad) 
– Hoe werkt StepBridge? 
– Meedoen bij je club 
 

Monique heeft instructies geschreven voor het inloggen en beginnen met spelen op StepBridge. 
Die gaan eenmalig bij dit aan-signaal mee en kunnen ook worden gelezen op onze website 

www.bcbe.nl 
 

*** 
LEDENLIJST 2020 - 2021 

Bij dit Aan-signaal gaat tevens de ledenlijst 2020-2021 mee. Dus: printen en/of bewaren! 
 

*** 
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Ervaring na een avond spelen op Step met BCBE 
 

Ik zit sinds kort op Step 
en ik ben blij dat ik het heb 

na een lang bridge-loos leven 
heb ik het weer mogen beleven 
ik merkte dat ik het erg miste 
die avondjes gezellig bridgen 

 

Het was wel effe wennen 
om al die handelingen te leren kennen 
gespannen aan de tafel aangeschoven 
zou het mij geven wat ze beloofden 

samen met onze eigen clubleden 
om de eerste plaats gestreden 

 
Het viel reuze mee 

het was leuk 
voor iedereen aan te bevelen 

probeer het gewoon . . . wat kan jou het schelen 
 

Loes Westgeest 
 

*** 
 
Beste lezers van het Aan-signaal, 
 

Sinds kort is een bridgevriendin van ons, Josine Oude Ophuis, mondkapjes aan het naaien. De 
opbrengst gaat naar het corona noodfonds van Stichting Flor Ayuda. Josine zelf is vrijwilliger bij 
deze stichting die zich inzet voor de zeer arme bevolking in Sacoj Chiquito in Guatemala. In het 
verleden heeft ze zelf een jaar in Guatemala gewerkt voor deze stichting. 
Speciaal voor de bridgeliefhebbers maakt Josine mondkapjes van stof met kaartsymbolen, maar ook 
van andere leuke stofjes.  

       

U kunt ze rechtstreeks bij Josine bestellen via mailadres: josineoudeophuis@kpnmail.nl. De 
mondkapjes zijn gratis, maar als tegenprestatie vraagt Josine een donatie van minimaal € 10,-  in dit 
noodfonds van Flor Ayuda. Meer mag natuurlijk ook! Rekeningnr: NL55 FVLB 0225 5632 15 op 
naam van Flor Ayuda, onder vermelding van Corona Noodfonds. 

Wilt u vanaf een buitenlandse bankrekening betalen, dan heeft u de volgende BIC-code nodig: 
FVLBNL22. 
Een goede gezondheid en vast bedankt namens Josine 
 

Rianne van Gorp en Carlijn 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 


