
Nieuwsbrief  

NRBC Capelle 
Nummer 7 Eind maart 2020 

Deze nieuwsbrief wordt per email verzonden aan alle leden. Aansluitend wordt deze brief op de website geplaatst. 

Ook liggen enkele exemplaren ter inzage op de clubavond. 

 

 

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. 
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1. Nieuws. 

Dat alle bridgeavonden tot 1 juni a.s. zijn komen te 

vervallen wil niet zeggen dat ons bestuur en onze 

kaderleden stil zitten. 

We blijven alle leden informeren via onze Website 

en deze Nieuwsbrieven. 

In het Nieuwsbericht van 24 maart op onze Website 

wendt onze voorzitter zich tot alle leden. Klik hier 

om dat bericht te lezen. 

 

2. Clubcompetitie 

Er zal dit seizoen niet meer gebridged worden. De 

wedstrijdcommissie zal in overleg met het bestuur 

besluiten hoe we het afgebroken seizoen afronden. 

Hoe de zomercompetitie er uit zal zien is nog niet 

bekend.  

 

3. Clubontmoeting 

De clubontmoeting met Bridgeclub de IJssel gaat 

niet door. De leden die hebben ingeschreven en 

betaald, krijgen hun geld terug. Niet contant maar 

per bankoverschrijving. 

Stuur een email aan j.kromme@gmail.com met het 

verzoek om restitutie. Vermeld je naam, het 

betaalde bedrag en het IBAN. 

 

4. De NBB 

De Nieuwspagina’s op de website van onze 

Bridgebond worden regelmatig voorzien van 

actuele en nuttige informatie. Klik hier voor een 

bezoek. 

 

 

5. Bridgeservice. 

Bridgeservice is een must voor elke “gewone 

bridgespeler” die meer wil weten over bridge en al 

haar facetten. Bijvoorbeeld: training, opleiding, 

etiquette, spelregels, lezersvragen, organisatie, enz. 

 

Bezoek de website. Of meld je aan voor een of meer 

van de (gratis) nieuwsbrieven. 

 

6. Alternatieven. 

We zien elkaar voorlopig niet meer, maar dat wil 

niet zeggen dat we niet meer kunnen bridgen. 

De belangrijkste mogelijkheden via de computer of 

tablet zijn: 

1. Berry’s Internet Club 

2. Stepbridge. 

Beide bieden de mogelijkheid om een gratis 

proefabonnement te nemen. 

 

 

Onze wedstrijdcommissie onderzoekt op dit 

moment of we via Stepbridge de komende weken  

als club met elkaar kunnen spelen….  

Speel je nu al via Stepbridge of ben je dat van plan, 

zoek dan contact met Geo Abbink: 

geo.abbink@gmail.com  of  010-4559708 

Kijk ook gerust even op: www.stepbridge.nl. 

Binnenkort komen we uitgebreid op deze 

mogelijkheid terug. 
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