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Rare droom 
 

De laatste weken ben ik nogal veel met bridgen bezig 

geweest voor Breinland en heb ik ook veel gespeeld op 

StepBridge en bid72. Het is dus eigenlijk niet zo 

verwonderlijk dat ik, zelfs terwijl ik slaap, soms nog aan 

het bridgen ben en op een gegeven moment een rare 

droom had:  

Ik was op Quickstep aan het spelen met een onbekende 

partner en tegenstanders. Ineens kon ik mijn kaarten niet 

meer zien. Ik moest bieden en klikte zomaar een bod aan, 

ondertussen zoekend naar mijn kaarten. Het bieden ging 

gewoon door en ik deed maar wat. Waar waren mijn 

kaarten? Ik klikte op alle kanten van het scherm, maar er 

kwamen geen kaarten meer tevoorschijn. De paniek sloeg 

toe. Ik probeerde mijn tegenstanders te waarschuwen, 

maar niets lukte. Daarna werd ik met een schok wakker 

en realiseerde ik me dat het maar een droom was en dit 

gelukkig niet in het echt gebeurd was. 

Echter... een paar dagen geleden speelde ik gewoon 

overdag met mijn eigen bridgepartner een paar handjes 

op StepBridge en verdorie, ineens was het kader, waar de 

biedingen altijd in staan, verdwenen. Dit kon niet toch 

niet waar zijn? Snel typte ik een boodschap op de 

chatbalk naar de Lobby. Geen reactie. De tegenstanders 

werden ongeduldig: "Gerty?" schreven ze. Ik reageerde, 

dat ik niet kon bieden omdat ik het biedkader niet meer 

zag. Ze probeerden mee te denken: "scroll even", 
adviseerden ze. Er viel niets te scrollen. De tekst "nog 2 

minuten en dan wordt de verbinding verbroken" 
verscheen op mijn venster. Ik typte nogmaals HELP naar 

de lobby. Nog steeds geen reactie en daarna werd de 

verbinding inderdaad verbroken. Tien minuten later kon 

ik weer inloggen en verscheen mijn biedkader weer op 

het scherm zoals het hoort. Godzijdank…, pfff, wat een 

toestanden. 

Mijn vraag aan de TC is: wat moet ik doen als dit op de 

clubavond zou gebeuren?  

-Gerty van den Nouland- 

Antwoord: 

Bij BC Idéfix is het ook een keer gebeurd. Het advies is: 

ga naar de balk links boven op je scherm, klik op Spelen 

en dan op Biedverloop. Als het goed is, moet dan weer 

het biedveld zichtbaar worden. Een andere optie is om 

via F3 of Shift F3 het biedveld opnieuw te activeren. 

Als ik WL ben, kan je mij bereiken via BERICHT - Aan, 

kies Wedstrijdleider of 'theovdma'. 
Het kan dus zijn dat je per ongeluk op de toets F3 hebt 

gedrukt, waardoor het biedveld van het scherm is 

verdwenen.  

-Theo van der Maat- 

Tafelmanieren 
 

Sprongbieding op StepBridge  
 

Wanneer je rechter tegenstander bij StepBridge een 

sprongbieding heeft gedaan  lijkt er niets bijzonders aan 

de hand totdat je jouw bod gaat doen. Je biedt Pas en 

daarna OK of een ander bod en daarna OK, maar er 

gebeurt niets. Je klikt nog een keer en nog een keer en 

ineens lukt het wel.  

Wat is er nu aan de hand?  

Het programma van StepBridge is zodanig geïnstrueerd 

dat na een sprongbieding de computer netjes de acht tot 

tien seconden aftelt: de wachttijd die we bij het 'normale' 

bridge ook in acht behoren te nemen. In het begin dacht 

ik dat mijn Pas-toets het niet deed, dus klikte ik 

gefrustreerd diverse keren achter elkaar. Nu weet ik dat 

StepBridge netjes de verplichte seconden laat verstrijken, 

voordat je als linker tegenstander het bod kan doen. 

 

Bekijk laatste slag 
 

Op het moment dat iedereen bijgespeeld heeft, 

verdwijnen de kaarten snel van het scherm bij 

StepBridge. Misschien wel te snel naar jouw idee. 

Je bent aan de beurt en je denkt: "huh, wat gooide Klaas 

nou bij?" 
Normaliter zou je kunnen vragen, tenminste als jouw 

kaart nog open op tafel ligt: "mag ik de kaarten nog even 

zien?" Deze vraag kan je echter tijdens het spelen op 

StepBridge niet stellen, maar toch is het mogelijk om de 

laatste slag op te vragen. 

 Klik op het midden van de tafel/scherm met je 

rechter muisknop.  

 Een balkje met de tekst 'Toon laatste slag' verschijnt.  

 Tik op dat balkje en je ziet de laatste gespeelde 

kaarten.  

Een andere optie is, maar dat is wat meer bewerkelijk, 

om met je cursor naar links boven in het scherm te gaan. 

Daar staat 'Spelen'. Klik aan en kies voor 'Toon laatste 

slag'. 
Voor welke optie je ook kiest, deze toepassing kan heel 

nuttig zijn en misschien wordt het wel de belangrijkste 

handeling voor je verdere afspel.  

 

Wat zullen we straks moeten wennen als we weer 'live' 
kunnen bridgen op de club. Veel wat we nu aangeleerd 

hebben, soms met veel moeite, moeten we dan weer 

afleren. Er zal echt een knop om gezet moeten worden, 

maar ik kijk er wel naar uit. 

-Gerty van den Nouland- 

mailto:Bridgerijn@gmail.com


 

2 

 

StepBridge met kleine groep 
 

ClubStepBridge 

Zoals we nu bij Rijnland StepBridge spelen zou je Club-

StepBridge kunnen noemen. Alleen voor clubleden 

(invallers zijn toegestaan) en in ieder geval tot 31 

december gratis. 

Omdat je elkaar kent is het een gezellige omgeving, met 

een competitie-element en je kunt meesterpunten 

verdienen. 

 

StepBridge vrij 

Als je lid bent van StepBridge kun je met of zonder vaste 

partner altijd spelen. QuickStep is daarbij het 

makkelijkst. Nadelen zijn de kosten van het lidmaatschap 

en uit de ervaringen van clubleden is het duidelijk minder 

gezellig dan de clubavonden. 

 

StepBridge met kleine groep 

Een aantal van onze leden heeft aangegeven dat ze de 

clubavond te lang vonden duren en dat het ook te veel 

inspanning vergt. 

Een alternatief zou zijn met een vast of wisselend groepje 

een tafel bij StepBridge te reserveren en gewoon te gaan 

spelen. Nadeel is natuurlijk dat je allemaal lid van 

StepBridge moet worden (na een korte proefperiode). De 

kosten bedragen 45€ per jaar. Voordeel is natuurlijk de 

gezelligheid en het zelf kunnen kiezen van tegenstanders, 

de tijd en het aantal spellen. 

 

Hoe werkt een gereserveerde tafel?  
 

Desktop computer 

o Start StepBridge op 

o Klik op Inloggen 

o Bovenin is een witte balk 

o Klik op Beheer 

o Start tafel 

o Maak je keuze: Competitie of Recreatief 

o Kies een ruime range qua niveau (bv 1 t/m 9) 

o Kies voor gereserveerde stoelen 

o Klik op OK 

o Nu heb je een eigen tafel 

 

 

 

Voor degenen die meespelen aan de gereserveerde tafel: 

 

o Log in 

o Klik op Overzicht 

o Kies Tafels 

o Zoek op de lijst naar de naam van degene die de tafel 

gereserveerd heeft 

o Klik op Ga naar tafel 

o De gastheer/vrouw ziet nu jouw naam op het scherm 

o De gastheer klikt met rechtermuisknop op jouw naam 

o Hij kiest de windrichting voor jouw stoel 

o Zo gauw iedereen aan tafel zit, verschijnen de kaarten 

op het scherm 

 

Tablet 

Bij degenen die een tablet of iPad hebben, ziet het 

scherm er iets anders uit. 

 

 

 

o Log gewoon in op StepBridge. 

o Scherm met allerlei mogelijkheden verschijnt. 

o Klik bovenin op de balk op Competitielobby, zie pijl. 

o Klik op Start tafel of Ga naar tafel. 

o De volgende stappen zijn hetzelfde als bij de desktop 

computer 

 

o Zoals de bijgevoegde foto’s laten zien is, kan je ook nog 

een keuze maken tussen Paren- of Butlercompetitie. 

Bij de keuze Competitie start je op niveau 1 en na 30 

spellen kun je promoveren naar een niveau hoger of blijft 

je vorige niveau gehandhaafd. Kies je echter voor 

Recreatief dan speel je gewoon zonder promotie of 

degradatie.  

Als je nog hulp nodig hebt, helpen we je graag. 

Veel plezier op StepBridge. 

 
Uitslag 6de Clubavond 12 mei 

In totaal deden 34 paren mee (een nieuw record)  

1. Ferry van Huut & Willem van Schie  68,48 % 

2. Cor Spaargaren & Arno van der Niet 62,61 % 

3. Hans & Hanneke Verlinden 58,89 % 

 

De volledige uitslag is ook te zien op onze website. 


