
Handleiding invullen systeemkaart 
 

Sinds kort kunnen leden van StepBridge beschikken over een overzichtelijke en mooi nieuw vormgegeven 
systeemkaart. In de nieuwe versie van StepBridge worden systeemkaarten volgens een vaste indeling 
opgebouwd, vergelijkbaar met de systeemkaarten van de NBB. Spelers kunnen een kaart helemaal zelf 
invullen of kiezen uit een bibliotheek van vooraf door StepBridge ingevulde systeemkaarten zoals 
Biedermeijer Groen/Rood of Standaard Hoog voor beginners of clubspelers. 

Vooral op StepBridge is een goed ingevulde systeemkaart van groot belang, omdat u daar vaak met 
onbekende partners speelt en vaak van tegenstander wisselt. Het is fijn om in een oogopslag te zien wat uw 
partner of tegenstander voor systeem speelt. Bij StepBridge kunt u ook de kaart van uw partner tijdens het 
spelen bekijken. 

In deze stap-voor-stap handleiding laten we u zien hoe u een standaard systeemkaart kiest, hoe u deze 
vervolgens aanpast, en hoe u een volledig eigen systeemkaart maakt. 

Onderaan deze pagina vind u een korte instructievideo via welke wij u laten zien hoe je een systeemkaart 
bekijkt, aanpast, kopieert en verwijdert. 

Hoe kies ik een standaard systeemkaart? 

 Bovenin de menubalk klikt u op “Club” en kiest u voor “Identiteit 
 Er komt een niet ingevulde systeemkaart in beeld 
 De systeemkaart bestaat uit 2 tabbladen “Systeemkaart” en “Identiteit” 
 Via tabblad systeemkaart kunt u een nieuwe systeemkaart aanmaken 
 Als u klikt op het tabblad identiteit dan wordt uw huidige systeemkaart getoond. 
 U klikt op het tabblad “Systeemkaart als u een nieuwe systeemkaart wilt maken 
 Om een keuze te maken uit de standaard systeemkaarten klikt u op “Kies” 
 U selecteert een systeemkaart naar keuze en klikt vervolgens rechtsonder op “Kies” 
 U bevestigt uw keuze met “Ok” 
 De gekozen systeemkaart wordt nu standaard getoond. 

Standaard systeemkaarten zijn vooral handig voor gelegenheidsparen. StepBridge wordt ook vaak gebruikt 
om te oefenen in vaste partnerships. De kans is groot dat u met uw vaste partner een afwijkend systeem 
speelt. U kunt makkelijk een systeemkaart aanmaken die alleen bedoeld is voor u en uw bridgepartner. Vaak 
is het dan het eenvoudigst om een standaard systeemkaart als basis te nemen en deze aan te passen aan de 
eigen afspraken. 

Hoe pas ik een standaard systeemkaart aan? 

 Bovenin de menubalk klikt u op “Club” en kiest u voor “Identiteit” 
 De standaard systeemkaart die u op een eerder moment gekozen heeft wordt getoond 
 U kiest de optie “Pas aan” 
 Er wordt een kopie van de standaardsysteemkaart gemaakt 
 Bij naam wordt getoond “kopie van u gekozen systeemkaart” 
 U geeft de systeemkaart een eigen naam 
 Vervolgens past u de systeemkaart aan naar wens 
 U slaat de wijzigingen op door op “Ok” te klikken 
 Als u nu op “Kies” klikt ziet u dat uw aangepaste systeemkaart met de door u gegeven naam in het 

rijtje met systeemkaarten staat 



Als u eenmaal een eigen systeemkaart heeft gemaakt, dan kan het zijn dat u met de ene partner net even 
andere afspraken heeft dan met de andere partner, terwijl het systeem in de basis gelijk is. Bijvoorbeeld, de 
een wil graag hoog-laag signaleren en de ander laag-hoog. In dat geval wil u niet een standaard systeemkaart 
als basis nemen, maar de eerder door uzelf ontworpen kaart als basis nemen. 

Hoe gebruik ik mijn eigen systeemkaart als basis voor een nieuwe systeemkaart? 

 Bovenin de menubalk klikt u op “Club” en kiest u voor “Identiteit” 
 Uit het rijtje systeemkaarten kiest u de kaart die u als basis wilt gebruiken 
 Vervolgens klikt u op de knop “Maak kopie” 
 De volgende tekst komt op uw scherm: Met “Maak kopie” kunt u meerdere systeemkaarten maken, 

gebaseerd op de geselecteerde systeemkaart. 
 Elke systeemkaart moet een unieke naam hebben. 
 Bij naam ziet u nu staan “Kopie” van de door u gekozen systeemkaart 
 Deze naam kunt u aanpassen 
 Vervolgens klikt u op “Bewaar” 
 U ziet nu dat de systeemkaart met de door u opgegeven naam in het rijtje van systeemkaarten staat en 

geselecteerd is. 
 Om de systeemkaart te maken klikt u op “Kies” en vervolgens op “Pas aan” 
 Vervolgens past u de systeemkaart aan 
 U bevestigt de aanpassingen met “Ok” 

U kunt maximaal 10 verschillende systeemkaarten maken. De systeemkaart die u als laatste heeft 
geselecteerd wordt getoond bij een volgende keer inloggen. 

Hoe vul ik een systeemkaart in? 

 U kiest de kaart die u aan wilt passen 
 Vervolgens begint u met het invullen van de openingen 
 U begint bij de 1 klaver opening en maakt zo het rijtje af. 
 1x  gebruikt u als alle 1 openingen dezelfde betekenis hebben.(bv. 12 + en een 4 kaart) 
 De kaarttekens maakt u als volgt: U drukt de alt toets en de eerste letter van de kleur gelijktijdig in 
 Achter elke opening geeft u de antwoorden aan 
 Na de openingen en antwoorden gaat u de volgbiedingen, slemconventies, overige conventies, 

uitkomsten en signalen invullen. 
 Na het invullen klikt u op “Ok” om de gegevens op te slaan 

Hoe wissel ik van systeemkaart? 

 Als u StepBridge opent wordt de systeemkaart getoond die u als laatste heeft gebruikt. 
 Wilt u een andere systeemkaart gebruiken, dan klikt u op “Kies” 
 Vervolgens selecteert u de gewenste kaart uit het rijtje systeemkaarten 
 U klikt op “Kies” en de door u geselecteerde systeemkaart wordt nu getoond 

 


