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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. 

 
Deze Nieuwsbrief is geheel gewijd aan Stepbridge. 

 
 
 
 
 
 

Voorjaar en Zomer. 
 
Voorlopig gaan we door met Stepbridge op 
dinsdagavond en woensdagmiddag. Een datum waarop 
we weer fysiek kunnen bridgen is nog niet bekend. 
Doe je nog niet mee met Stepbridge, of heb je geen 
partner, stuur dan een email of bel even. Dan 
bespreken we de mogelijkheden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zondagmiddagbridge. 
 
We plannen een extra Stepbridge sessie in op 
zondagmiddag 28 maart. Deze keer geen parentelling 
maar een sessie volgens de butlertelling.  
We beginnen om 14:00 uur en we spelen 7 ronden van 
3 spellen. Aanmelden kan vanaf zondagochtend. 
Wil je mee doen maar heb je geen partner, mail of bel 
even, dan proberen wij iemand voor je te vinden. 
Bij voldoende belangstelling plannen we vaker een 
zondagmiddag sessie in. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Alerteren. 
 
Het blijkt dat in 
de praktijk de 
regels rond het 
alerteren niet  
goed worden 
nageleefd. Daarom brengen we het nog een keer onder 
jullie aandacht. 

 Alle conventionele biedingen en speciale afspraken 
moeten gealerteerd worden. 

 Je alerteert zelf door de knop “OK en Alert” in te 
toetsen en te vertellen wat de verdeling of lengte 
en de kracht is van je hand.  Je partner ziet dat niet 
en de rechter en linker tegenstanders zien dat wel. 

 Alerteren via de chatbalk “aan tafel” mag niet. 
Mocht je vergeten zijn te alerteren dan kan dat via 
de chatbalk aan linker- en rechter tegenstander. 

We hebben een alerteeroverzicht gemaakt met de 
meest voorkomende alerteerverplichtingen. Omdat 
misschien niet iedereen thuis kan printen, sturen we 
deze aan jullie op. 
 
 

Meedoen met Stepbridge. 

 

 
 
Ter heinnering nog even enkele belangrijke tijden: 

Dinsdag Woensdag 

Aanmelden voor 18:00 u. Aanmelden oor 13:00 u. 

Inloggen voor 19:15 u. Inloggen voor 14:15 u. 

Aanvang 19:30 u. Aanvang 14:30 

Geen partner: Stuur uiterlijk 3 uur voor aanvang een 
email aan: nrbc.capelle@gmail.com. 
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