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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. 

1. Weco Nieuws 
2. Stepbridge in de Zomer 
3. Stepbridge Oefensessie 

 

 

 

 

 

1. Weco Nieuws 
We zijn blij te kunnen meedelen dat Kees Visser sinds 
enkele weken deel uit maak van onze Weco. 
Als Stepbridgespeler en -kenner staat hij het 
Stepbridgeteam de komende maanden bij en leidt hij 
een aantal sessies. 
Na 1 september, als we wellicht weer de zaal in 
kunnen, zal Kees zich ook het organiseren van een 
bridgeavond eigen maken. 
 

2. Stepbridge in de Zomer 
We gaan de hele zomer door met onze Bridgeclub 
Online via Stepbridge. 
Ruim 40% van onze leden doet regelmatig mee aan 
het Online Bridgen. Een kleine 60% van de leden 
deed nog niet mee, maar dat kan veranderen…. 
 
 
 
 
 
 
De uitslagen worden na afloop van de sessie vermeld 
op onze website. Klik <hier> om even te kijken. 
 
Alle Step-uitslagen 
worden verzameld 
in de NBB-
Clubranking onder 
Clubavond Online. 
Ook te vinden op 
onze website. 
 
 
 

3. Stepbridge Oefensessie  
Vrijdag 12 juni om 19u30. 

Een aantal leden wilde, of kon nog niet meedoen met 
onze Bridgeclub Online. 

 We bieden iedereen die Stepbridge wil proberen 
de gelegenheid om in alle gemoedelijkheid en 
zonder enige druk, kennis te maken met een 
Stepbridgesessie en te wennen aan het online 
bridge spelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ervaren Stepbridgers zitten bij je “aan tafel” en 
houden als dat nodig is, telefonisch contact. 

 Heb je een vraag, of wil je tijdens het spelen 
uitleg over het hoe en waarom: we lossen het 
samen op! 

 
 
 
 
 
 

 Naast de nieuwkomers zijn ook Step-spelers, die 
nog niet helemaal gewend zijn, deze avond 
welkom. Wil je meer weten over bijvoorbeeld 
chatten (berichten sturen via de berichtenbalk), 
of de WL aan tafel vragen, of iets anders, doe dan 
gerust mee! 

 We nemen er ruim de tijd voor. Het gaat niet om 
de uitslag. Die wordt niet gepubliceerd. 

 

Meld je voor deze avond aan bij onze 
wedstrijdsecretaris Nel de Zeeuw 06 – 19 46 51 08 of 
nrbc.capelle@gmail.com.  
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