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Zelfs voor diegenen onder ons die met enige regelmaat de toppositie bereiken, neemt de 

begeerlijkheid van die positie niet af. Per slot van rekening speel je daar het spelletje voor: winnen! 

Ja, OK, de gezelligheid en de sociale saamhorigheid doen ook een duit in het zakje, maar toch. Wat 

betekent dan zoiets, wanneer je een duurzaam abonnement hebt op het rechter rijtje, of sterker, het 

reciproke podium frequenteert. Juist, dan ga je uit je dak. En dat is wat gebeurde met Joke en Guus: 

een avondje zonder grote misverstanden, beslissingen die de goede kant uitvielen. En gewoon ook 

een avondje, waarin het eindelijk eens een beetje boel meezat. Daarbij niet te vergeten een massa 

kwartjes van Huib die al langer popelden om in te dalen, ziedaar het recept voor een zeer 

verrassende, maar niet minder van harte gegunde eerste plaats.  

 

Er zijn bij de wedstrijdleiding een paar vragen binnengekomen over de wijze van communiceren op 

Stepbridge. We willen daar onmiddellijk aandacht aan besteden, omdat dit direct invloed heeft op de 

sfeer aan tafel. De afgelopen 10 stepmaanden overziend valt het immers niet te turven hoeveel 

opmerkingen (en klachten) over bijvoorbeeld het alerteren zijn gemaakt. En dat terwijl de 

mogelijkheden tot communiceren op Step volop aanwezig zijn. Laten we starten (weer) met het alert. 

 

Step vraagt ons alle biedingen waarover afspraken zijn gemaakt stepsgewijs te alerteren, dat wil 

zeggen: je alerteert je eigen bieding. Zo gauw als je het bod van je keuze hebt aangetikt, moet je dat 

accorderen met “OK” of met “OK + alert”. Vlak daarboven typ je de toelichting. Daar zit een eerste 

probleem. Dat typen kost tijd - sommigen onder ons hebben er überhaupt moeite mee – of het wordt 

vergeten, of het linker OK-vakje wordt per abuis aangeraakt. Belangrijk is dat, wat je ook doet, je 

partner daar niet van op de hoogte is, wel de tegenstanders en toeschouwers. Partner kan dus ook 

niet zien of er gealerteerd is, en hij dient zich dan ook te onthouden van enige actie in deze. En 

zolang de tegenpartij niet van zich laat horen, dient dat zo te blijven. 

 

Stel jij opent 2     en klikt zonder toelichting op OK; jij weet heus wel dat jullie multi spelen en dat je 

dat had moeten alerteren en dat partner verwacht dat je zulks ook netjes hebt gedaan. Partner kan 

dat immers niet zien. De tegenpartij stelt nu echter een vraag: “?” of “Sinds wanneer alerteren we niet 

meer?” of iets daartussenin. Logisch, want je bent in gebreke gebleven. De situatie is nu omgekeerd 

en 180 graden gekanteld: Het is nu aan jouw partner om de vraag te beantwoorden en jij dient je nu 

te onthouden van enige actie. Alles wat jij nu laat horen of zien is “OI”, ongeoorloofde informatie! 

 

Dus: bij nalatig of foutief alerteren: je partner herstelt, zelf doe je niets. 

 

Alleen wanneer je de vraag en ieder bod van de tegenpartij vóór bent, kun je een omissie herstellen 

op de manier die hierna wordt beschreven. Maar dan moet je echt vlot zijn (F5 functieknop op het 

toetsenbord wordt gebruikt voor “ongedaan maken”, dit werkt prima bij een ongelukje met 7    , maar 

voor een vergeten alert kom je er waarschijnlijk niet mee weg) 

 

Het volgende punt is nu: hoe vertelt de partner een en ander. En daar komen we op het terrein van 

de communicatiemogelijkheden van Step: de Box en de Balk. 

 



Je kunt met iedere stepbridger een privé-chat beginnen. Je moet natuurlijk wel ingelogd zijn. 

Wanneer je met de rechtermuisknop op het alias van een speler klikt, krijg je twee mogelijkheden, de 

bovenste daarvan is: ”open een prive-chatbox”, klik daarop en je kunt een bericht schrijven (of 

ontvangen). 

 

 
 

 
 

 Dat lukt met iedereen, zelfs met je partner, tenzij er een spel gaande is. (Overigens levert de 

linkermuisknop je de systeemkaart van de aangeklikte speler). 

 

Tijdens het spel is privé-contact met partner onmogelijk, wel met de tegenstanders. 

 
De chatbalk is voor een aantal van ons een bron van irritatie: alles en iedereen verdringt zich erop 

en, relevant of niet, het bericht wordt altijd geplaatst en verdrijft jouw importante dienstmededeling 

naar hogere regionen. Dit is deels te ondervangen door naar boven te scrollen. Ook boxberichten 

komen daar terecht.  



 
Achter het woord “bericht” begint de open tekstregel. Wanneer je niets wijzigt, wordt de getypte tekst 

zichtbaar voor iedereen aan tafel inclusief toeschouwers. Maar je kunt selecteren. 

 

 
 

In het verlengde van de open tekstregel staat: Aan: gevolgd door “Tafel” met aan het einde een 

omgekeerd accent circonflexe (^). Door daarop te klikken ontpopt zich een keuzemenuutje: 

 

 
 

Hiermee kun je selecteren tot wie je je boodschap of vraag richt. 

 

Terug naar de niet-gealerteerde multi, 2     dus bij partner en een ? bij de rechter tegenstander. Je 

komt nu in actie door het omgekeerde ^ aan te klikken, de een na laatste optie te selecteren, en de 

uitleg te typen. Maar hier zit een vervelende adder onder het gras en die adder heet cursor. De 

cursor is het knipperende gevalletje dat aangeeft waar je tekst terecht gaat komen. In Step is die niet 



altijd prominent zichtbaar. Direct na je selectie bevindt de cursor zich nog achter “Aan:” Als je nu typt, 

overtyp je de selectie en moet je weer overnieuw beginnen met alle vertraging van dien. Plaats de 

cursor dus eerst helemaal links achter “bericht.” 

In het vakje “Aan:” kun je dus ook een bestemming typen, bijvoorbeeld een speler of de 

wedstrijdleider; Step bepaalt dan feilloos of de gewenste chat is toegestaan. 

 

Hoe dan ook, blijft staan wat wij al eerder verkondigden: vraag niet naar de bekende weg, zeur niet 

om een snel zichtbaar feitje op de systeemkaart, maar ook: gun je opponenten het recht om vragen 

te stellen en geef dan ook altijd antwoord. 

 

VIERTALLEN 

Inmiddels zijn we met zes teams. In aanvulling op het rijtje van vorige week kunnen we toevoegen: 

Leslie en Jolanda Toorop, Jolanda Sels en Corrie Hoendervangers 

Joke en Guus Steens met Cita Akkersdijk en Hanny Brussé 

Met zes teams gaan we een volledige competitie spelen dat wil zeggen 10 wedstrijden. Rooster en 

instructies komen volgende week. 

 

Op dinsdagmiddag 19 januari hebben twee teams een probeerwedstrijdje met elkaar uitgevochten. 

Het bleek dat voor het opzetten en organiseren geen bijzondere vaardigheden zijn vereist; het is 

werkelijk kipsimpel. Na afloop hebben we Stepbridge een gelukwens gestuurd vanwege de 

geweldige wijze waarop zij de viertallen-entourage hebben gefaciliteerd. Alleen al het meedoen is 

een waarlijk genoegen. 

 

Je ziet, er blijft nog het een en ander liggen, maar volgende week is er weer een brief. 

 

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 
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