
Nieuwsbrief  

NRBC Capelle 
Nummer 10 Augustus 2020 

Deze nieuwsbrief wordt per email verzonden aan alle leden. 

 

Heb je op- en /of aanmerkingen, ideeën of suggesties voor de volgende nieuwsbrieven, laat het gerust weten aan de 

redactie, via nrbc.capelle@gmail.com. 

1. Online Clubavond 

2. Stepbridge Najaarscompetitie 

3. Weco Nieuws 

4. Meer Weco Nieuws 

5. Stepbridge vanuit 1 huis 

6. Stepbridge Viertallen 

 

1. Online Clubavond 
Vanwege de Corona zullen wij onze wedstrijden in ieder 

geval tot 1 januari, digitaal via Stepbridge organiseren. Het 

zou mooi zijn wanneer er 

nog meer leden meedoen. 
Hiervoor bestaan soms 

drempels en bezwaren. De 

Weco wil u graag op weg 
helpen. 

Dit kan gaan om hulp bij installatie of het organiseren van 

vrijblijvende oefenavonden met ervaren Stepbridge-spelers 
als buddy. Neem gerust contact met ons op. 

 

2. Stepbridge Najaarscompetitie 

Van dinsdag 1 september t/m dinsdag 29 december tellen 
de Stepbridge avonden mee voor de officieuze NRBC-

Najaarscompetitie. 

Deze individuele competitie wordt bijgehouden in de NBB 
Clubranking. Om in aanmerking te komen voor het 

kampioenschap moet je: 

 minstens 2/3 van het 

aantal zittingen 

hebben mee gedaan. 

 minimaal 1 keer met 

een andere partner 

hebben gespeeld. 

 

3. Weco Nieuws. 

We feliciteren Kees Visser met het succesvol afronden van 

de NBB kader-modules Organiseren en Spelregels. Kees 
was al gewaardeerd Stepbridge-wedstrijdleider en zodra 

we weer de zaal in mogen, zal hij zich bekwamen in de 

organisatie van een bridgeavond. 

Theo Badenberg heeft laten weten te stoppen met zijn 
activiteiten voor de Weco. 

We bedanken Theo voor de 

getoonde inzet afgelopen 
voorjaar. 

 

4. Meer Weco Nieuws 
De wedstrijdleiders spelen zelf ook graag Stepbridge en 

daar hebben we de afgelopen weken enige ervaring mee op 

gedaan. 

De wedstrijdleider speelt mee onder zijn eigen naam en hij 

leidt de sessie onder de naam “Hennie”. 
Aan de tafel waar de wedstrijdleider zelf speelt kan dat tot 

enig oponthoud leiden. Wij vragen de overige spelers om 

begrip. 
Indien de wedstrijdleider over informatie over een spel 

beschikt welke hij nog (gedeeltelijk) moet spelen, dan kan 

dat spel niet meer (af-)gespeeld worden. Het gemiste spel 
wordt in de uitslag gecompenseerd. 

 

5. Stepbridge vanuit 1 huis. 

De morele clubnorm is dat spelers tijdens het spel geen 
informatie met elkaar delen. 

De paren (en losse spelers) die Stepbridge vanuit 1 huis 

spelen, horen dat op een faire 
manier te doen. 

Laat je niet verleiden tot het 

uitwisselen van informatie 
tijdens het bieden en spelen. 

(dat geldt trouwens ook voor 

paren die niet fysiek bij elkaar 

zitten) 
Gelukkig kunnen we de biedingen en alle slagen van alle 

gespeelde spellen na afloop analyseren. Biedingen en/of 

speelwijzen die ongewoon of onlogisch zijn, kunnen 
daarmee opgespoord worden. Een wedstrijdleider kan na 

afloop een paar benaderen met de vraag waarom een 

specifieke bieding gedaan is, of waarom voor een bepaalde 

speelwijze is gekozen. 

 Indien hierop geen bevredigend antwoord gegeven kan 

worden, leidt dat tot een waarschuwing.  

 Meerdere waarschuwingen kunnen leiden tot een 

(bindend) advies om met een andere partner te 

Stepbridgen. 
 

6. Stepbridge Viertallen. 

De mogelijkheid bestaat om via Stepbridge met viertallen 

te spelen. Zie https://www.stepbridge.nl/viertallen/ 

De viertallensessies zijn bedoeld als een extra (club-) 

activiteit en niet in plaats van de dinsdagavondsessies. 

We willen graag weten of daar belangstelling voor is. Lijkt 

je dat leuk, stuur dan een bericht aan: 

nrbc.capelle@gmail.com 
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