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AAN DE LEDEN VAN BRIDGECLUB ALPHENSE BRIDGE COMBINATIE 

 

Van de redactie. 

Nog steeds hebben we te maken met een coronacrisis. We zitten niet meer allemaal 

verplicht binnen, maar er zijn nog steeds flinke beperkingen. De grote vraag is hoe we 

als club weer kunnen gaan bridgen. Over de voorbereidingen voor de start van het 

nieuwe bridgeseizoen in september hebben we het in het bestuur al meerdere keren 

gehad. We hopen hierover in de zomer aan jullie meer over te vertellen.  

Met lieve groet, 

Maureen Ovink 

 

 Overzicht van de inhoud 

• 1. Van de voorzitter 

• 2. Doet u mee met digitaal bridgen? 

• 3. In memoriam: Leen Zuiddam 

• 4. Kofferbridge 

• 5. Een website met clubinformatie 

• 6. Bestuursleden hebben taken verdeeld 

• 7. Toelichting wisselende paarnummers 

• 8. Bridgepartner gezocht! 

 

 

1. Saai, saai, best wel saai 

Dit was wel een beetje de conclusie van de belronde die we als bestuur onder de clubleden 

hebben gehouden. Een andere conclusie was dat de leden het heel erg op prijs stelden, dat 

we die belronde gehouden hebben. Van de bestuursleden heb ik begrepen dat er best wat 

tijd in het bellen is gaan zitten. Soms waren het best lange gesprekken over van alles en nog 

wat. Die belronde kreeg ook bij andere bridgeclubs in Alphen aan den Rijn navolging naar 

ons voorbeeld. 

Grote vraag : hoe nu verder? 

De NBB is van mening dat vanaf 1 juli mogelijk met allerlei aanpassingen wel weer binnen 

gebridged kan worden..… Maar de meeste leden die we spraken, hebben er een hard hoofd 

in, dat we überhaupt al vanaf 1 september fysiek aan tafel met elkaar kunnen bridgen. 
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Zolang er geen vaccin is, geloven de meesten er nog niet in, of zijn te bang om dan fysiek te 

verschijnen… De toekomst zal het uitwijzen. 

Ook het bestuur is bezig te kijken naar mogelijke opties. Op dit moment is er een alternatief, 

namelijk Stepbridge.  

Ja, over Stepbridge heeft iedereen wel een mening of een vooroordeel. Uit de belronde 

bleek dat een aantal clubleden al Stepbridge spelen. Zelf ben ik me er ook in gaan verdiepen 

en heb me aangemeld. Ik had nog nooit gebridged achter de computer…. Tja, het blijft een 

gemis van de sociale contacten tijdens bridge, dat was me al duidelijk gemaakt.  

Bij verdere verdieping heb ik gevraagd of ik mocht meekijken als wedstrijdleider bij RBA. Dit 

is één van de twee Alphense bridgeclubs die al Stepbridge met de club spelen. Ik vond het 

interessant. Je moet het een keer gezien en gedaan hebben, maar het is niet echt “rocket 

science” zoals velen hun vooroordeel hebben. Wat wel een nadeel is, is dat je zelf als WL 

niet mee kan spelen. 

Ondertussen heb ik ook de Alphense Bridge Combinatie aangemeld bij Stepbridge. Volgens 

mij zijn we startklaar om met digitaal bridgen te beginnen.  

Op zoek naar wedstrijdleiders voor StepBridge 

We zoeken alleen nog wedstrijdleiders voor de Stepbridge … Wie wil dit op zich nemen?  

Ik heb voor mezelf en voor potentiële WL’s een handleiding in elkaar gezet, om het nog 

makkelijker te maken. 

U heeft ondertussen een mail gehad van onze secretaris om u aan te melden voor 

Stepbridge en alvast hierop te oriënteren. Ik hoop dat we snel in clubverband aan de slag 

kunnen. Het blijft een surrogaat, maar het lijkt erop dat Stepbridge een goed, tijdelijk 

alternatief is. 

Van de voorzitter, 

Eric Koeleman 

 

2. Doet u mee met digitaal bridgen? 

In de inleiding van onze voorzitter heeft u kunnen lezen dat we voorzichtig willen gaan 

oefenen met Stepbridge. De club is hiervoor al 

aangemeld.  

De volgende stap is dat we een eerste keer gaan 

proberen met een groepje te bridgen.  

Dinsdag 30 juni om 20.00 uur 

De oefenavond is dinsdag 30 juni a.s. We starten om 

20.00 uur.  
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Als alles goed gaat, willen we vanaf 7 juli beginnen met een kleine competitie. 

 

Hoe moet ik me aanmelden als lid bij de Stepbridge? 

STAP 1: een account aanmaken. 

Dat gaat eenvoudig. Voor het aanmaken van een (proef)account moet u een computer of 

tablet hebben en uw bondsnummer. Ga daarvoor naar stepbridge.nl en klik op het logo:  

.  

U kunt dan kiezen uit twee opties: 

 

Omdat u al lid bent van de Alphense Bridgecombinatie klikt u op de rechterknop: Ik ben WEL 
lid van de BridgeBond. U vult dan uw NBB-lidnummer in en daarna op Volgende. 

U doorloopt de volgende schermen. U krijgt na afronding de melding dat uw aanvraag in 
behandeling is en dat u binnen twee werkdagen uw gebruikersnaam en inlogcode zal 
ontvangen. In de meeste gevallen heeft u deze gegevens al binnen een paar uur. 

STAP 2: StepBridge installeren 

Intussen kunt u StepBridge al wel op uw computer of tablet installeren. Om te weten hoe dat 
moet, staan er filmpjes op internet. U klikt eenvoudig op een van de volgende links:  

• Voor installatie op de tablet. 

• Voor installatie op de PC. 

STAP 3: QuickStep 

QuickStep is de instapmodule van StepBridge – daar begint het echt werk. U kunt hier 
steeds drie spellen spelen, waarbij u kunt kiezen uit spelen met of zonder partner.  

https://youtu.be/3yf_L3fOB8s
https://www.youtube.com/watch?v=E2-e0LGfMMg
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Op uw computerscherm of tablet kunt u de keuze maken. 

 

Als u bent ingeschreven, is het even wachten op tegenstanders. Dan kunt u gaan bridgen.  
Let er wel op dat u steeds de ronde van drie spellen afmaakt. Eerder de tafel verlaten, levert 
u 'strafpunten' op en dat komt heel vervelend over. 

Wilt u zien hoe bridgen met StepBridge gaat, dan kunt u ook voorbeelden vinden op 
www.youtube.nl. 

Wij hopen dat u allemaal, voor zover u nog geen account heeft, alsnog een StepBridge-

account gaat aanmaken. Probeert u het anders gewoon een keer! 

Wat als het niet lukt 

Mocht het u desondanks niet lukken een account aan te maken, stuur dan een mailbericht 

aan Annemarie, secr.alphensebridgecombinatie@ziggo.nl. Zij zal ervoor zorgen dat u hulp 

krijgt. 

Wie wil beginnende stepbridgers bij het opstarten helpen? 

We zijn nog op zoek naar helpende handen. Bent u bekend met StepBridge en vindt u het 

leuk om startende clubleden op weg te helpen? Hun vragen te beantwoorden? Meld u dan 

aan bij Annemarie via secr.alphensebridgecombinatie@ziggo.nl. 

 

3. In memoriam 

 

 
Leen Zuidam is overleden. Hij was sinds 
2014 lid van Bridgeclub Castellum. Leen 
had zijn lidmaatschap per eind van dit 
seizoen al opgezegd, omdat het ’s avonds 
bridgen hem te vermoeiend werd. Leen is 
88 jaar geworden.  
We wensen zijn vrouw Gré heel veel sterkte 
toe.  
 

 
 

https://www.stepbridge.nl/faq/#collapse-1-1326
https://www.youtube.com/watch?v=SIOlX8s4JWQ
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4. Kofferbridge 
 
Vindt u het leuk om met vrienden en bridgekennissen een middagje of avond te bridgen? 
Maar heeft u niet genoeg materiaal hiervoor? De club beschikt over kofferbridge.  
 
De voordelen 
Het leuke van kofferbridge:  

• U speelt gezellig thuis;  

• U bepaalt uw eigen tempo.  

• U bridget met een wedstrijdelement. 
 
Het beheer van de koffer is in handen van Elly Rook, tel. 0172-470094, e-mail: 

rook110@kpnmail.nl. 

 

Aan dit alles zijn natuurlijk kosten verbonden, b.v. voor materialen. Zowel leden als niet-
leden kunnen de koffer huren; zij betalen € 3,-- respectievelijk € 5,--. 
Wel is het de bedoeling om na de spellen gespeeld te hebben, de koffer weer zo snel 
mogelijk terug te bezorgen, in ieder geval binnen een week. 
 

Handleiding 
In iedere koffer zit een handleiding om precies te weten 
hoe men moet handelen. Ook 
staan daar de spellen in met frequentie staat. Voorts bevat 
de koffer een tafelblad en een scorebriefje waarop u de 
scores kunt noteren. 
 
Er wordt gestart met twee koffers. De spellen worden 
regelmatig gewisseld, zodat u niet tweemaal dezelfde 
spellen speelt. 
 

 
 

5. Een website met clubinformatie 
 
Jacob de Jong verzorgt altijd enthousiast de informatie op onze website. Heeft u hier al eens 
een kijkje genomen? Natuurlijk stonden hier de uitslagen van de speelavonden, maar u kunt 
ook zien welke drives er bij andere clubs in de omgeving worden gespeeld. 
 
De website Alphense Bridge Combinatie: www.nbbclubsites.nl/club/9033. 
 
Inloggen voor de ledenlijst. 
Vanwege de privacy mogen we de ledenlijst niet meer zomaar meesturen met de stukken 
voor de Algemene Ledenvergadering. Wilt u het adres of telefoonnummer van een 
medeclublid opzoeken? Dan moet u eerst op onze website inloggen met uw bondsnummer. 
Dan kunt u de contactgegevens van medeclubleden opzoeken. 
 

http://www.nbbclubsites.nl/club/9033
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Wij wensen jullie veel kijkplezier op onze website. 
 
 

6. Bestuursleden hebben taken verdeeld 
 
Als u vragen heeft over bepaalde zaken binnen onze bridgeclub is het logisch dat u deze 
vragen aan het bestuur stelt. Maar wie kunt u het beste welke vraag stellen? 
 
 

Eric Koeleman Voorzitter Externe relaties 

    Sponsoring 
   

Max van Alphen Vice-voorzitter Speellocatie (huur, faciliteiten, horeca) 

    Materiaal 
   

Annemarie van Vliet Secretaris Ledenadministratie 

    Lief en leed 

  Contacten NBB 
   

Henk Herikhuisen Penningmeester Financieel beheer 

    Administratie 

    Financiële rapportage/begroting 
   

Frieda Strack van Schijndel-
Vaesen 

Bestuurslid Voorzitter wedstrijdcommissie  
(coördinatie wedstrijdleiders en arbiters)  

    Competitieschema's 

    Organiseren klaarzetten en opruimen materiaal 
   

Karin de Jong - van Zwieten Bestuurslid Bijzondere activiteiten zoals: 

    -opening-/kerst-/nieuwjaar-/paas- en slotdrive 

    -zomerdrives 

    -vrijwilligersmiddag 
   

Maureen Ovink Bestuurslid Communicatie 

    -intern: website en nieuwsbrief 

    -extern: media 
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7. Toelichting wisselende paarnummers    

Aan het begin van een parencompetitie worden de paren ingedeeld naar de stand van 

de competitie. Dus heeft iedereen een vast paarnummer van 1 t/m 16. Maar dat 

verandert ergens tijdens de competitie een keer. Hoe kan dat?   

We spelen in een competitie 6 ronden met een bepaald schema per avond. De indeling 

gebeurt dan ook met de vaste paarnummers.    

De eerste avond speelt paarnummer 1 tegen 2 - 7 - 3 -6 - 4 - 16    

De tweede avond is speelt paar 1 tegen 14 - 5 - 15 - 12 - 8 - 10    

En dat gaat dan door t/m de laatste avond.     

Als alle paren alle avonden geweest zijn, blijkt dat we in dat geval 2 of 3 keer tegen een 

ander paar hebben gespeeld.   

Zo zou het moeten zijn, maar in de praktijk werkt dit niet. Er is altijd wel een paar ziek of om 

een andere reden niet aanwezig. Als 1 of meerdere paren niet aanwezig zijn, schuiven de 

paren in die lijn op. Dat gooit ons schema in de war.    

Om dit te voorkomen, delen we alleen de eerste 3 of 4 competitie-avonden in volgens vaste 

paarnummers. De laatste 2 competitie-avonden doen we dit willekeurig zonder vaste 

paarnummers. Het rekenprogramma heeft daarvoor een speciaal programma om uit te 

zoeken welke paren nog niet tegen elkaar hebben gespeeld. Uiteindelijk hebben we dan 2 of 

3 keer tegen een ander paar gespeeld.     

 

8. Bridgepartner gezocht 
 
Er zijn clubleden die een bridgepartner zoeken. Bent u ook op zoek? Of kent u iemand die op onze 
bridgeclub wil komen bridgen maar heeft die nog geen partner?  
 
Deze clubleden zijn op zoek: 
 

Ineke Wilmink  
 

0172-445953 

 

i.wilmink@t-mobilethuis.nl 
 

Huub 

Hoevenagel 
 0172-493907 hoevenagelhuub@kpnmail.nl  

 

mailto:i.wilmink@t-mobilethuis.nl
mailto:hoevenagelhuub@kpnmail.nl
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Colofon  
 
Bestuur:  
Voorzitter Eric Koeleman    koeleman.eric@gmail.com  
Vicevoorzitter Max van Alphen  max.vanalphen@kpnmail.nl 
Secretaris Annemarie van Vliet   secr.alphensebridgecombinatie@ziggo.nl  
Penningmeester Henk Herikhuisen  henk.herikhuisen@hotmail.com 
Wedstrijdleider Frieda Strack van Schijndel friedastrack@hotmail.com 
Bestuurslid Karin de Jong   karinvanzwieten@hotmail.com 
Bestuurslid Maureen Ovink   m.ovink@post.com 
 
  
 
 

Dat is leuk! Digitaal bridgen.  

Heeft u zich aangemeld voor Stepbridge? 

 

❖ Dinsdag 30 juni oefen-StepBridge van Alphense Bridge Combinatie 

 

❖ Dinsdag 7 juli eerste competitieavond van Alphense Bridge Combinatie. 

 

 

mailto:koeleman.eric@gmail.com
mailto:max.vanalphen@kpnmail.nl
mailto:henk.herikhuisen@hotmail.com
mailto:friedastrack@hotmail.com
mailto:karinvanzwieten@hotmail.com
mailto:m.ovink@post.com

