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Bestuur 
 

Bridgen in de zaal blijft wat ons betreft met 1,5 meter afstand niet goed mogelijk. Enorm grote tafels en 

veel tussenruimte. Dan kun je maar een paar tafels kwijt. Een echte clubcompetitie is zo onmogelijk. 

We blijven voorlopig “op de club” spelen op StepBridge. Dat bevalt gelukkig heel veel leden. Ook 

nieuwe “toetreders” zijn blij dat ze de step hebben genomen. Het is véél leuker en makkelijker dan 

ze vermoedden. En er is genoeg hulp om thuis te raken op StepBridge. Inmiddels hebben we 90 

leden met een stepnaam. 

Onze jaarlijkse ledenvergadering is voorlopig gepland op woensdag 2 september. We proberen het 

in een zaal te organiseren, uiteraard met alle vereiste veiligheidsmaatregelen. Mocht dat niet lukken, 

dan wordt het een vergadering via de e-mail. 

We hebben alle leden tijdelijk “niet-spelend” gemaakt om een lagere contributie te kunnen vragen. 

Onze leden mogen echter wél blijven meedoen met de clubsessies op Stepbridge. En als er weer in de 

zaal kan worden gebridged, kunt u gewoon meedoen aan de clubcompetitie met uw vaste partner. 

*** 

 

ZOMERBRIDGE 
 

In juli en augustus spelen we zomersessies op StepBridge op de woensdagavond.  

De eerste sessie is 8 juli gepeeld. 26 paren deden daaraan mee. Niet gering! Net als bij “normaal” 

zomerbridgen hoeft u niet steeds met dezelfde bridgepartner te spelen. En u mag met een invaller 

van buiten de club (een gast) meedoen. Die moet wél lid zijn van de bridgebond. 

Er waren wel wat opstartprobleempjes, net zoals bij het in de zaal bridgen. Iemand, die niet in de 

toernooilobby kan komen. Een invaller op het laatst ingevoerd. We konden in ieder geval op tijd 

beginnen. 

De wedstrijdleider moet ook nog ervaring opdoen en maakte een 

vervelende fout door een ronde te vroeg te laten eindigen. Vijf paren 

konden zo hun 3e spel niet afmaken.  

Verzaken is niet mogelijk, een onvoldoende bod doen kan niet en de 

spellen hoeven niet in een bridgemate te worden ingevoerd. Luxe! En 

wat dacht je van ’s avonds niet over straat hoeven te gaan?! 

Ja, je mist de gezelligheid van elkaar in de zaal te ontmoeten, maar als je ziet hoeveel en leuk er met 

elkaar gechat wordt, dan is dat gemis ook maar relatief. “Eindelijk ontmoet ik de leden weer” liet 

iemand me weten.  

En wat ook zo fijn is: het is moeilijk om ruzie met elkaar te krijgen. Intypen “hoe het had 

gemoeten” kost te veel tijd  ���� 

Ruud Koningen 

*** 

 

Ledenlijst 

Adres toevoegen: 

Kees en Nettie Moonen  Windmolen 10  5057 AD  Berkel-Enschot 

*** 
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Stepbridgevraag 
 

“In het begin heb ik een proefabonnement gehad van de Stepbridge. Dit was om te proberen. Ik heb 

daarna mijn abonnement niet verlengd. Nu echter wil ik toch meedoen met de club.” 
 

Je kunt zonder het abonnement te verlengen meedoen met de BCBE stepsessies. Je kunt dan 

echter niet op een andere manier steppen, zoals QuickStep. 

Op de site van StepBridge (www.stepbridge.nl) staat: 

“Als u lid bent van de NBB en mee wilt doen aan een sessie van uw eigen club, kunt u ook na het 

verlopen van uw proeflidmaatschap nog steeds inloggen. Klik daarvoor op de knop “Inloggen als 

gast (alleen voor NBB-leden)” onderin het venster dat u ziet als u inlogt.” 

Dat kun je pas doen als er een sessie van BC Berkel-Enschot open staat voor inschrijving. 
 

Ruud Koningen 

*** 
 

Zenuwen voor de eerste “stepavond” 

Is de computer wel geladen, valt dat ding straks niet weg, is de snelheid nog wel optimaal? Nog even de 

instructies van Monique doorlezen. Wat bedoelt zij precies met dat zinnetje, even zoeken, oh dat, oké. Gauw 

nog plassen, je weet maar nooit! Etc. etc. 

Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een avondje bridgen als gisteravond toen wij 

voor het eerst gingen “zomer steppen”, online met zoveel paren!  Ik denk dat dit bij Ruud en 

Monique niet veel minder was. Je hebt groots wat op touw gezet en dan wil je geen 

uitglijers maken, want je volgers hangen aan je “computerlippen”. Gelukkig kunnen zij jou 

niet zien zoals in de zaal…… 

Wat een beleving, spannend, vermoeiend ook door het hoge tempo, maar toch ook wel heel leuk. Je moet je 

wel goed indekken van te voren met alle 06 nummers bij de hand, de instructies om op de juiste wijze aan 

tafel te komen. Een thermoskan koffie/thee naast je, eventueel een flesje wijn en niet te ver van de wc. Want 

de tijd is krap. Hoewel … wij waren om goed 10 uur klaar. Ook anders dan “normaal”, wat een 

avondvullend programma was. Dat een mens op z’n oude dag dat nog mag/moet beleven!!!! 

Er kleven ook veel voordelen aan. Je hoeft niet meer in “het net”, je kunt bij wijze van spreken al in je bed 

gaan zitten, nachtklaar, de haren in de krulspelden of in een lekker joggingpak, lui op de bank. Je hoeft niet 

door de gietende regen, in de rij te staan voor muntjes of alvast het eerste kopje koffie of een laatste run door 

het “plasstraatje”. 

Daarentegen mis je ook wel het openingswoordje van de voorzitter bijv. en indien geen nieuws, dan wat 

huisregels van de wedstrijdleider, het geroezemoes om je heen, het goddelijke sfeertje in de “kelder”, het 

getik van de biljarters, de bediening aan tafel, de pianoriedel van Ruud op dinsdag, zijn strenge blik vanaf het 

bordes of achter je stoel als je geen tempo maakt.  

Kortom de gezelligheid van het sociale gebeuren, het contact met je partner en tegenspelers, bij de een wat 

beter dan bij de ander. De (dorps)nieuwtjes die worden uitgewisseld!!! 

Het gezamenlijk steppen is in ieder geval wel iets “bij gebrek aan beter”, maar toch (wat mij betreft) liever 

weer terug naar het oude, in goede gezondheid en zonder rondwarend virus hoe dit ook heten mag. Gezellig 

een avondje (er) uit. 

Hanneke de Vries 

*** 

 

Oud of Nieuw    

Een zomer met Corona 

gaan we wel of gaan we niet 

gaan we ver 

of toch dichtbij 

doet het goed 

maakt het blij 

vakantie is een must 

Maar wees gerust 

in vroeger tijden bleef men thuis 

in die ene week van vrij zijn 

een dagje naar de dierentuin 

een dagje kermis 

dat is wat het was 

 

En iedereen was in zijn sas 

men was tevreden met wat men had 

al dat gezoen was er ook niet bij 

dat hoeft eerlijk gezegd ook niet voor mij 

we zullen er wel aan wennen 

de tijd van vroeger te leren kennen 

 

 

Het nieuwe normaal 

is het oude normaal 

voor ons allemaal 

 

Loes Westgeest

 

*** 


