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De laatste gewone NRBC Capelle Clubavond ligt 

alweer ver achter ons. Begin deze maand is onze 

vereniging gestart met Stepbridge! 

Een aantal leden heeft al kennis gemaakt met dit 

alternatief en de reacties over deze vorm van 

bridge zijn allemaal zeer positief: 

“ik wist niet dat het zo leuk was” 

“er heerst een echt clubgevoel” 

“wat was dit weer een geslaagde avond” 

 

Voor de leden die nog geen proeflidmaatschap op 

Stepbridge hebben en voor de leden die nog niet 

meegedaan hebben aan een Stepbridge clubavond, 

volgt hier meer Informatie en een Stap voor Stap 

Stepbridge handleiding. 

 

Informatie: 
 

 Een zgn. proeflidmaatschap van Stepbridge voor 
het spelen van NRBC Clubclubwedstrijden kost tot 
eind 2020 helemaal NIETS. 

 Het meedoen is elke avond opnieuw vrijblijvend. 

 Als je mee wil doen moet je je wel per avond 
inschrijven en aanmelden. (zie handleiding) 

 Je kunt met je eigen partner spelen. 

 Je kunt voor een keer of vaker met een zelf 
gekozen andere partner spelen. 

 Heb je geen partner dan vinden wij een partner 
voor je (zie handleiding 12) 

 Vanaf de tweede ronde speel je tegen paren met 
een gelijkwaardige tussenscore. Je treft dan 
meestal paren van (ongeveer) de zelfde sterkte. 

 We spelen 8 ronden van 3 spellen van 19u30 tot ca 
22u30. 

 Iedereen speelt dezelfde spellen tegelijkertijd. 

 Iedere speler krijgt na afloop een uitgebreid 
scoreverslag (leerzaam!). 

 
 

Stap voor Stap Stepbridge handleiding 
 
Heb je al een Stepbridge naam en wachtwoord sla dan 
punt 1 t/m 6 over. 
1. Ga naar www.stepbridge.nl en neem een kijkje op 

deze website. 
2. Klik hier voor een proeflidmaatschap. 
3. Voer je bondsnummer in. 
4. Vul je gegevens in. 
5. Controleer of je de bevestigingsmail ontvangt. 
6. Binnen 1 à 2 dagen ontvang je een email bericht met 

je stepbridgenaam en wachtwoord. 
7. Installeer het programma Stepbridge op je tablet of 

laptop/ PC. 
a. Tabletgebruikers: typ app.stepbridge.nl in je 

adresregel en volg de instructies. 
b. Laptop/PC gebruikers: typ 

https://app.stepbridge.nl in je adresregel. 
8. Open Stepbridge en voer je 

(Stepbridge-)naam en wachtwoord in 
en klik op inloggen. 

9. Rechts zie je drie blauwe blokjes. Op 
het middelste blokje staat je naam. Als 
je daar op klikt kan je een systeemkaart kiezen. Klik 
dan op >>Kies, neem bijvoorbeeld standaard hoog 
voor beginners, maar je kunt ook iets ander kiezen of  
zelf een systeemkaart aanmaken. 

10. Links zie je vanaf maandag middag 16u30 uur onze 
avond in een wit blokje: NRBC Clubavond. Daar kan je 
op klikken. 

11. Als je een partner hebt kan je je inschrijven en 
aangeven met wie je speelt. Je partner krijgt 
vervolgens een uitnodiging om met jou te spelen. De 
optie “inschrijven zonder partner” wekt helaas (nog) 
niet. 

12. Als je geen partner hebt, mail dan vanaf maandag 
16u30 met Nel de Zeeuw: nrbc.capelle@gmail.com 
Zij zorgt voor een partner en je kunt daarna 
inschrijven, zie 11. 

13. Na het inschrijven, bij voorkeur voor dinsdag 18u00, 
moet je je nog wel aanmelden, uiterlijk dinsdag voor 
19u15. 

14. Met je partner nog wel even afstemmen wiens 
systeemkaart je kiest. 

15. Om 19u30 beginnen we met het eerste spel. 
 

VEEL PLEZIER! 

http://www.stepbridge.nl/
https://app.stepbridge.nl/
https://www.stepbridge.nl/
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