
Bericht wedstrijdleiding Bridgekring 1935 

 en Bestuur  17 november 2021 

 

Door omstandigheden en wat ongemak is het bericht van vandaag wat anders van opzet dan 

eergisteren het plan was. 

We houden zoals gemeld morgen onze clubavond op Stepbridge. Paul, onze penningmeester, 

heeft een helder stuk geschreven voor de leden die niet bij Stepbridge zijn aangesloten. Mocht 

het u/jou betreffen: direct lezen. ZIE HIERONDER 

Wanneer je de gang van zaken op Stepbridge nog eens wilt opfrissen, ga dan naar de site van 

onze vereniging: www.bridgekring-1935.nl (vergeet dat streepje “-” niet) Daar zijn alle 

stepberichten verzameld. Vooral in de eerste paar berichten staan veel tips die het leven op 

step zullen veraangenamen. 

Beide deelnemers van ieder paar dienen zich afzonderlijk aan te melden; dat kan alleen per 

paar. Mocht je verlegen zitten om een partner, neem dan contact op met de WL en misschien 

kan dan iets worden geregeld (zolang je maar goed onthoudt dat de WL geen dating-bureau is).  

Het aanvangstijdstip is 19.30 uur. Graag een paar minuten te vroeg in de lobby. We spelen 

volgens het Zwitserse systeem 8 ronden van 3 spellen in een speeltempo van 7 minuten per 

spel. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal een A- en een B-lijn worden ingericht. 

Omstreeks 22.15 kunnen we direct de uitslag bekend maken. 

Het is wellicht niet meer bij iedereen bekend, dat sinds we weer in de zaal spelen ons plekje op 

Step warm hebben gehouden samen met bridgeclub Ommoord-Pas-Fumer. Dit plekje houdt een 

wedstrijd in op de woensdagavond om 19.30 uur en is voor alle bridgekringers gratis 

toegankelijk. Ook daar worden 24 spellen in 8 ronden gespeeld. Op Step zie je dit aangekondigd 

als: Tn Bridgekring-BC Ommoord-Pas-Fumer. 

Belangrijk: Om technische redenen moet je voor de donderdagse clubavond op datzelfde adres 

zijn: Tn Bridgekring-BC Ommoord-Pas-Fumer. Je kunt je ook pas inschrijven voor de donderdag 

wanneer de uitslag van de woensdagavond bekend is, dus vanaf woensdagavond laat. 

Dan nu het stuk van Paul: 

Alle leden van Bridgekring 1935 zijn sowieso NBB-lid, maar niet alle leden van Bridgekring 1935 zijn ook 

lid van Stepbridge, bijvoorbeeld omdat je alleen via onze clubkamer als incidentele speler op stepbridge 

speelt. 

http://www.bridgekring-1935.nl/


Aan het begin van de Corona-pandemie (dwz heel 2020) stelde Stepbridge de gehele faciliteit gratis ter 

beschikking voor clubs. Vanaf 1 januari 2021 echter, rekenen zij deelnamepunten.  

Voor onze clubkamer hebben we dat “afgevangen” door de deelnamepunten voor rekening van de 

Bridgekring te nemen. Dat deden we al heel 2021 zolang we nog op stepbridge speelden (t/m 

augustus) en dat gaan we dus ook de komende periode weer op die manier doen. 

Degenen die daarvan gebruik willen maken moeten wel even opletten bij het inloggen bij stepbridge: 

Direct na het inloggen verschijnt dit beeld als je geen lid van Stepbridge bent:

 

Je klikt hierbij op de langwerpige knop onderin “Inloggen als gast (alleen voor NBB-leden)”.  



Daarmee kom je in het scherm hierna:

 

Hierop kies je voor Toon Tafeloverzicht en de lijst met beschikbare toernooien opent zich: 



In 

de linkerkolom staat vanaf woensdagavond (ongeveer 30 uur voor aanvang van het speelmoment) ook 

het “Tn Bridgekring1935” (of een omschrijving die daar sterk op lijkt) in het linkerrijtje. Dubbelklikken 

daarop en als lid van Bridgekring wandel je zo de virtuele clubkamer binnen. 

 

 

Repeated for convenience: 

 

Alle berichten aan bestuur of WL kunnen naar bridgekring1935@gmail.com. Gebruik voor last 

minute contact - op de speelavond zelf - bij voorkeur een 06 nummer van de WL: 

06-53933212 (Jan) of 06-22248868 (Tijn) 

Veel bridgeplezier donderdag 

Jan, Tijn 

mailto:bridgekring1935@gmail.com

