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Bridgezitting uitproberen op RealBridge 
Hallo Roberto, 
  

Nu ik weer via zoom les moet geven, lijkt het mij leuk om de slotdrive op 
RealBridge te gaan spelen. 

  
Hoe kan ik dat het beste opzetten? 

 

Ron Jedema: 
Als je iets via RealBridge wilt organiseren, kun je dat zelf regelen via 

RealBridge. Ik kan het ook voor je doen via de account van mijn club. 
Zeker als Realbridge nieuw voor je is, is het handiger als ik het voor je 

regel. Daarna kun je eventueel stappen ondernemen om zelf wat te 
regelen. 

 
Ik kan voor jou een drive organiseren. Zeg maar wanneer en hoeveel 

paren/spelers. 
De kosten bedragen 1 euro per speler en de eerste keer ben ik gratis 

WL van dienst om alles in goede banen te leiden. 
 

ron@jedema.nl 
 

  

http://gofile.me/325e7/qouVnk4T8
mailto:ron@jedema.nl
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De meespelende WL op StepBridge 
Hallo Rob, 
 

Met belangstelling heb ik in je stukken gelezen over de meespelende 
wedstrijdleider op StepBridge. Nu ook onze club het besluit heeft genomen 

om alleen op Step te spelen lijkt het onze wedstrijdleiders de combi van 
spelen en WL zijn wel wat. Hierop heb ik een mail gestuurd naar de 

klantenservice van StepBridge met de vraag hoe we een extra account 
hiervoor kunnen maken. Het antwoord dat ik kreeg was dat dat niet 

mogelijk en niet geoorloofd is. 

 
Mijn vraag aan jou is dan ook hoe jij, en blijkbaar ook anderen, dat wel 

voor elkaar hebben gekregen? 

 

 Rob: 
In dat geval denk ik dat de afstemming binnen StepBridge moet worden 

geüpdatet. 
 

Uit zeer betrouwbare bron vernam ik ruim een jaar geleden dat 
StepBridge, na een aanvankelijk verbod op meespelende WL'ers tijdens 

clubzittingen, dat verbod ging opheffen en werkte aan de mogelijkheid 

om met één account naast het WL-schap te kunnen meespelen.   
 

Marlou Duijvestijn, niet de minste van StepBridge, bevestigde mij per 
mail dat die wens inderdaad op de lijst staat, maar dat ze zelfs niet bij 

benadering dorst te zeggen wanneer het StepBridgeprogramma zou zijn 
aangepast. 

 
Na een klacht van een speler over de met twee accounts meespelende 

WL van hun club, gebood StepBridge die betreffende WL om daarmee te 
stoppen. 

 
Daarna schreef Marlou mij desgevraagd, dat StepBridge de 

meespelende WL wél toestaat, zolang dat niet tot klachten leidt. 
 

Mijn advies: 

 Stem met de clubleden af of zij akkoord gaan met de 
meespelende WL. Leden die tegen stemmen zullen zeer 

waarschijnlijk zichzelf beschikbaar stellen als niet-meespelende 
WL. Geef ze die ruimte. 

 Meld voor aanvang van elke zitting met je WL-account wie je 
bent, en met welke Stepnaam je zelf meespeelt. 

 Als je het betreffende spel nog speelt of moet spelen, kun je 
vragen het concrete probleem telefonisch aan je door te geven. In 

de meeste gevallen hoef je de handen immers niet te zien om tot 
de juiste rechtzetting te komen. 

 
Om als WL ook te kunnen meespelen, heb je twee accounts nodig en 

twee pc’s. Onze club betaalt het account van een clublid dat nooit stept.  
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Ik speel nu zelf anderhalf jaar als WL mee. En dat leidde tot op heden 

tot geen enkel probleem. Daarbij merk ik op dat vooral op kleinere 
clubs de WL ook meespeelt en eveneens service moet verlenen met een 

spel op tafel dat hijzelf nog onder ogen krijgt. 
 

Ik neem de Klantenservice van StepBridge mee met dit bericht, zodat 
we allemaal op dezelfde lijn zitten. En wie weet, leidt dat tot een 

versnelde realisering om met één account te arbitreren en te spelen. 
 

Uit de inmiddels vele enthousiaste reacties blijkt dat de doelgroep, 
spelers en WL’ers, daar alleen maar heel blij mee zijn. 

 
Ontvangen reacties op de vorige CC 
 

Twee reacties op het betoog van Tjinta 

 

Rob, de bijdrage van Tjinta is me uit het hart gegrepen. Wat zou ik willen 
dat iedereen er zo over dacht.  

 
Zou je mijn complimenten aan Tjinta willen overbrengen. Misschien wil je 

ook vragen of ik de tekst mag kopiëren naar onze clubsite of naar mijn 
privé facebookpagina? 

 
Mieke Bosmans  

 

 
 

Dag Roberto, 
 

De laatste tijd heb ik zelden tot nooit een betoog gelezen waarmee ik het zo 

van harte eens ben als dat van Tjinta in CrisisCreativiteit nr. 142. Ja we zijn 
het allemaal meer dan zat, maar ik weet zeker dat de generatie voor me - 

en ik ben 73 - de oorlog ook meer dan zat waren en toch ging die door tot 
1945. Alleen was protesteren in die dagen, die heel veel zwaarder waren 

dan alles dat wij hebben meegemaakt, nogal onverstandig en gevaarlijk.  
 

Voor ieder die denkt dat zij of hij een volgende lockdown niet meer aan 
kan: (her)lees het dagboek van Anne Frank. 

 
Groeten, 

 
Joost Boswijk  
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De gratis ArbitreerWijzer-app 
L.S., 

 
In de versie 2.2.1 van de ArbitreerWijzer artikel 16C2 staat een klein 

foutje: “(…) overtredendeovertredend partij”.  

 
Ron: 

Ik heb diverse typefoutjes ontdekt in de ArbitreerWijzer. Probleem is, 
dat dat product formeel eigendom van de NBB is en de NBB moet dus 

zorgen dat het correct is. 
 

De NBB moet dat uitbesteden en Femmy Boelaars (hoofd 
automatisering EN hoofd wedstrijdzaken) meldde, dat ze daar voorlopig 

het budget niet voor hebben. Ik zou een seintje krijgen als er ruimte 
is/komt. En vervolgens is het al 3 jaar stil. 

 
Het meest teleurstellende in deze reactie vond ik dat er niet eens om 

een indicatie van de kosten werd gevraagd. Misschien had de 
ontwikkelaar (Cor) het wel gratis had willen doen. 

 

Kort geleden is de app aangepast vanwege de registratie van gebruikers 
en de AVG. Cor heeft die aanpassing gedaan. Geen idee of dit geld 

heeft gekost en of daar dan ineens wel budget voor was. 
 

Ik denk, dat er pas weer een aanpassing komt tegen 2027. En eerlijk 
gezegd ben ik wat terughoudend in het begeleiden van de aanpassingen 

als er in de loop van de tijd geen correcties kunnen worden gedaan. En 
misschien wil de NBB dat helemaal niet meer.  

 
Het is in ieder geval niet een product waarvan ik het idee krijg dat de 

NBB daar achter staat en trots op is. 
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Veilig(er) BridgeProtocol  (versie 29 november 2021) 
 

0. Gelet op de huidige situatie én regels wordt fysiek bridge ontraden. 
 

1. Blijf thuis als je klachten hebt die kunnen duiden op corona. 
 

2. De bridgeruimte is alleen toegankelijk met het CoronaToegangsBewijs (CTB). 
Dat wordt verleend na vaccinatie, negatieve test of herstel van corona. 

Als club kun je kiezen voor:  
- G3: Gevaccineerd, Genezen en/of Getest (negatief); 

- G2: Gevaccineerd en/of Genezen. Negatieve test geldt dan 
uitsluitend voor clubleden die om medische reden niet zijn 

gevaccineerd. 
- G1: Getest (negatief), Gevaccineerd en/of Genezen is dan niet 

voldoende. 
 

3. Voor clubleden die om medische redenen geen vaccinatie mógen krijgen, 

betaalt de club de kosten van de noodzakelijke coronatesten. 
 

4. Aan de bridgetafels waarvan minstens één speler dat wenst, wordt - zonder 
discussie - door alle tafelgenoten een mondkapje gedragen. De meeste 

clubleden zullen zo’n ding standaard bij zich hebben; de club zorgt voor een 
klein voorraadje. 

  
5. Voor een goede ventilatie zullen wat ramen open staan. Eén persoon bepaalt 

welk(e) raam/ramen open staat/staan. Niemand anders komt aan de ramen. 
De club adviseert een trui of vest mee te nemen. 

 
6. Desinfectiegel op elke tafel, waarmee alle spelers voor aanvang van elke 

ronde hun handen desinfecteren. Daarmee is de kans op besmetting via 
kaarten, biddingbox en BridgeMate nihil. 

 

7. Handhaaf tijdens het wisselen de 1,5 meter, vooral als je met iemand 
spreekt. Sta tijdens een gesprek liever naast elkaar dan tegenover elkaar. 

 
8. Mik niet alleen een nies, maar ook lachbuien in je elleboog! Datzelfde geldt 

ook nog meer voor gemopper en andere onhoffelijke oprispingen! 
 

9. We gebruiken zoveel mogelijk Corona Plus, of Mitchel wedstrijdschema’s. We 
plaatsen de tafels zo, dat wisselende spelers elkaar niet tegenkomen. Zo 

nodig spreken we ook een looprichting af. Bijvoorbeeld: met de klok mee. 
 

10. Dit protocol herzien we zodra de overheid nieuwe regels laat ingaan. 

 
 


