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bridgeCLUBservice                Nr 18  6 november 2022 
 

 Aangesloten bij: Aantal clubs Aantal leden 

Nederlandse Bridge Bond 126 12.448 

Vlaamse Bridge Liga 1 38 

Geen NBB/VBL-lid 39 2.607 

Totaal 166 15.093 

 

Inhoud:     

 1  Recept voor het bouwen van een clubwebsite Hans van der Veer 
 6  Een eigen (club)website bouwen                    Ron Vonck 

 8  Ontvangen reacties op de vorige nieuwsbrief, SwissPairs en Windows 11 
11 Is er een cursus voor het Bridge-It-Rekenprogramma 

 

Een recept voor het bouwen van een website m.b.v. WordPress 
 

Hans van der Veer 
 

Inleiding 
In het volgende zal ik in het kort aangeven hoe ik de website van onze 
Vereniging Caravan-Bridgers heb gemaakt. Laat je niet afschrikken door de 

veelheid aan informatie. Ik heb als 75 jarige in rond 2 maanden onze website 
gebouwd. Het was voor mij de eerste keer dat ik dit deed. 

 
Als eerste is het belangrijk om een Wordpress webhosting organisatie uit te 

zoeken. Bij die webhosting organisatie kun je een domeinnaam vastleggen en 
een webhosting pakket uitzoeken. In dit webhosting pakket zit ook de support 

voor Wordpress.  Onze vereniging zit bij Vimexx. Op internet vindt je veel 

informatie over wat goede webhosting organisaties zijn. Zie bijvoorbeeld: 
https://www.webhosters.nl/ 

 
De kosten van het bouwen van een website zijn in ons geval alleen de 

webhosting kosten plus de kosten van de registratie en bezit van je 
domeinnaam. Ik heb de website gebouwd op basis van de gratis versies van 

het gebruikte thema en van de gebruikte plug-ins. Deze gaven wat onze site 
betreft voldoende functionaliteit. 

 
Wij gaan vanaf 1 januari 2023 Bridge-It 5.9.1. gebruiken en kunnen dan niet 

meer beschikken over de uitslagen service van de NBB. Ik zal aangeven hoe 
we toch redelijk eenvoudig de uitslagen kunnen publiceren op onze website. 

 
Cursussen op YouTube over Wordpress en de benodigde plug-ins 

Zorg dat je een basis kennis hebt, voordat je aan het bouwen van de website 

begint! 
 Er is een website genaamd WP Beginner waar je veel informatie vindt.  

 Zie ook https://www.vlot-en-goed.nl/wordpress-website-maken-beknopte-
gratis-handleiding/ 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
https://www.caravanbridgers.nl/
https://www.vimexx.nl/website-maken/wordpress-website
https://www.webhosters.nl/
https://www.wpbeginner.com/
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 Ferdy Korpershoek heeft veel tutorials! Ook hoe je voor het eerst een 
website kunt bouwen met WordPress. 

 
Voor je begint 

 Zorg dat je een idee hebt hoe je de website wilt opzetten. Met name de 

menu structuur is van belang. Hou daarbij rekening welke informatie 
alleen voor je leden bestemt is, en welke informatie iedereen mag lezen. 

Kijk op het internet hoe andere verenigingen dit hebben opgelost. Dan 
krijg je een idee wat een goede opbouw is voor je eigen website. 

 Mijn advies is om een lokale Wordpress website op je eigen laptop of 
desktop te maken waar je de verschillende plug-ins kunt uitproberen. Je 

kunt dit doen op basis van MAMP. Zie 
https://athemes.com/tutorials/install-wordpress-locally-using-mamp/ voor 

meer informatie. 

 
Wetenswaardig 

 Je kunt vele mooie plaatjes gratis downloaden vanaf de site 
www.pixabay.com. Deze zijn goed te gebruiken om de website op te 

leuken. 
 Met de colour pick eye dropper kun je de kleur code scannen, zodat je 

overal dezelfde kleur kunt gebruiken zoals b.v. het logo van je vereniging. 

De colour pick eye dropper staat ook in het menu van de Firefox 
webbrowser! 

 
Het gebruikte Thema: 

Het kiezen van het juiste thema (=bepalend voor de mogelijkheden hoe je 

website er o.a. uit kan zien) is belangrijk. Op internet (YouTube) kun je hier 
wel informatie over vinden. Zie bijvoorbeeld: 

https://www.hostinger.com/tutorials/best-free-wordpress-themes/ 
 

 Ik heb gekozen voor het Astra thema. Dit wordt samen met de volgende 
plugins gebruikt: 

o Astra Widgets geeft extra, bruikbare widgets 
o Sidebar Manager, waarmee je custom sidebars kunt maken 

 Het kiezen van een goede page builder, waar je gemakkelijk mooie 

pagina’s mee kunt maken is belangrijk.  
Zie o.a. https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/best-drag-and-

drop-page-builders-for-wordpress/  
Ik heb gekozen voor Elementor, dit is een page builder die gebruikt kan 

worden naast de standaard Gutenberg page builder 
o Essential Additions for Elementor voegt extra, bruikbare widgets toe 

aan Elementor 
 Uiteraard is het belangrijk om meer te weten te komen. Je kunt dit vinden 

op internet. 
o Filmpjes met informatie over het thema Astra vindt je hier of hier 

o Meer informatie vind je op o.a.: https://www.cursuswp.com/astra-
wordpress-thema-template-gratis-pro-webshop-handleiding-review-

mailto:rob.stravers128@gmail.com
https://ferdykorpershoek.com/tutorials/
https://athemes.com/tutorials/install-wordpress-locally-using-mamp/
http://www.pixabay.com/
https://www.hostinger.com/tutorials/best-free-wordpress-themes/
https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/best-drag-and-drop-page-builders-for-wordpress/
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https://www.youtube.com/watch?v=64P6dgFN4mM
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https://www.cursuswp.com/astra-wordpress-thema-template-gratis-pro-webshop-handleiding-review-demo-support/
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demo-support/ en  zie ook 
https://www.youtube.com/watch?v=iErDNMZlbgk 

 Bij elk thema zitten gratis voorbeeld websites. Je kunt één van deze 
voorbeeld websites kiezen die het beste bij je beoogde website past. Je 
kunt zo’n voorbeeld website dan aanpassen zodat je een website krijgt die 

aan je eigen eisen voldoet. Het voordeel is dat je een gelikte website 

krijgt. Het nadeel is dat je mogelijk een website krijgt die niet helemaal 
aan je eisen voldoet. 

 Maar je kunt ook kiezen om je eigen website van de grond af aan te 
bouwen. Dat heb ik gedaan, vooral ook omdat het verbouwen van een 
andere website meteen al veel kennis van wordpress in het algemeen en 

van het gebruikte thema in het bijzonder vraagt. 
 

De gebruikte plug ins zijn geordend m.b.t. hun functie 
M.b.v. plug-ins kun je extra functionaliteit aan je website toevoegen. Per 

plug-in kun je voor verdere informatie over functionaliteit en instellingen op 
het internet zoeken! 

 
 Back-Up van je website 

Ik heb mijn keuze gemaakt door op internet te zoeken wat de beste, gratis 
back-up plugin was, zie https://themegrill.com/blog/best-wordpress-

backup-plugins/  
Ik heb gekozen voor Updraft Plus (Backup/Restore). Hiermee kun je een 

back-up maken en eventueel terug zetten mocht iets fout gegaan zijn. De 
back-ups worden bewaard op de website en in dropbox.  

Ook onze webhosting organisatie Vimexx maakt back-ups. Hoe vaak e.d. is 
in te stellen in het DirectAdmin paneel. 

 

 Beveiliging van de website:  
o Website beveiliging 

Ik heb mijn keuze gemaakt door op internet veel reviews te lezen, 
zie o.a. https://techjury.net/best/wordpress-security-plugins/,  

https://betterstudio.com/wordpress-plugins/best-wordpress-ssl-
plugins/ en https://www.wpbeginner.com/wordpress-security/  

Ik heb gekozen voor Word Fence Security om site te beschermen 
tegen hackers e.d. en Really Simple SSL (https security m.b.v. een 

SSL certificaat dat verkregen is van de webhosting organisatie 
Vimexx) 

o Inlog en contact formulier beveiliging 
Op internet kun je hier veel over lezen hoe je je wordpress website 

formulieren het beste kunt beveiligen. Zie o.a. 
https://wpforms.com/how-to-build-spam-free-wordpress-contact-

forms-the-ultimate-guide/  

Ik heb gekozen voor de volgende plugins Limit Login Attempts 
Reloaded, Advanced Google reCAPTCHA  en Akismet Anti-Spam 

 
 Beter beheer van je gebruikers en wat ze mogen zien 

Als iedereen alles mag zien op je website, kun je dit overslaan.  

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Op internet is hier wederom veel informatie over te vinden. Mijn advies is 
om verschillende mogelijkheden uit te proberen op je lokale website. Zo 

bouw je kennis en gevoel op en kun je beslissen wat het beste bij je 
situatie past. Zie o.a. https://betterstudio.com/wordpress-plugins/best-

wordpress-content-protection-plugins/  
Ik heb gekozen voor de volgende plug-ins: Content control en WP user 

manager (=login, leden beheer en content beheer). Verder is LoginWP 
gebruikt om een aantal redirect regels mogelijk te maken, b.v. na een 

login of na een logout ga je naar de home pagina. 
 

 Contact  en login formulieren maken  
o Je kunt je keuze bepalen door het lezen van o.a. 

https://powerpackelements.com/best-free-wordpress-contact-form-

plugins/ en https://www.wpbeginner.com/plugins/best-wordpress-
login-page-plugins/ 

o De keuze was duidelijk: m.b.v. WPForms Lite zijn de contact en login 
formulieren gemaakt  

 Het kunnen weergeven van onze evenementen 
Wij organiseren bridge weekenden waar onze leden op kunnen inschrijven. 

Het is o.a. van belang dat er een deelnemerslijst zichtbaar is, en dat 
bevestiging e-mails verstuurd worden. Voor meer informatie over dit 

onderwerp, zie op het internet: https://athemes.com/collections/best-
event-calendar-plugins-for-wordpress/  

 
o Ik heb – na lang zoeken en uitproberen – gekozen voor The Events 

Calendar plus aanvullingen om registratie van aan- en afmeldingen, 
en presentatie van de weekend details op verschillende manieren 

mogelijk te maken. 

De meest bruikbare en nodige aanvullingen (zoals registreren en 
afmelden, presentatie globaal en in detail, emails zenden over 

registratie en afmeldingen, deelnemerslijst op website, etc.) zijn 
m.b.v. de volgende plugins mogelijk gemaakt. 

 Registrations for the Event Calendar plug-ins  
 Event shortcodes for The Event Calendar  

 
o Complete Events Calendar Tutorial geeft nuttige uitleg over The 

Events Calendar en bijbehorende nuttige plugins  
 

 E-mails en Nieuwsbrieven verzenden 
Voor informatie op het internet zie: 

https://www.emailtooltester.com/en/blog/wordpress-email-plugin/ en 
https://www.wpbeginner.com/showcase/best-wordpress-newsletter-

plugins/  

Ik heb de volgende keuzes gemaakt nadat ik veel had uitgeprobeerd op 
mijn lokale website: 

o De email plugin: WP mail SMTP by WP forms om het verzenden van 
emails mogelijk te maken naar email adressen eindigend op o.a. 

@gmail.com, @outlook.com.  Hiervoor heb ik de email verzend 
service van Sendinblue gebruikt. 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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o De Nieuwsbrief plugin: AcyMailing. Hiermee zijn prachtige 
nieuwsbrieven en emails samen te stellen. 

 
 

 Het beter ordenen en beheren van de pagina’s, media bestanden 
en berichten 

Je krijgt na verloop van tijd veel pagina’s, media bestanden en berichten 
op je website. In de achterkant van wordpress krijg je dat te zien als lange 

lijsten, waar nauwelijks enige ordening is. Het is daarom handig om een 
plugin te installeren die je helpt wat orde in de chaos te krijgen. Zie o.a. 

https://preventdirectaccess.com/wordpress-folder-plugins/  
Dit doen we m.b.v. de manager plugin Folders  waarmee we opslag van de 

media bestanden, pagina’s en berichten beter kunnen structureren en 

beheren door het maken van extra mappen (=folders) 
 

 Het maken van een Slide show  
We doen dit m.b.v. de plug-in  Smart Slider 3. Ik heb dit gekozen door het 

lezen van o.a. https://wp-me.com/best-free-wordpress-slider-plugins/  
 

 Het sneller maken van de website 
Hier kun je een hele studie van maken. Zie o.a. 

https://kinsta.com/nl/leren/wordpress-sneller-maken/ en 
https://www.cursuswp.com/beste-wordpress-plugins-om-website-sneller-

te-maken-snelheid-website-verhogen/  
Maar voor een eenvoudige website die wij voor ogen hadden, is het 

voldoende om een plug-in te installeren zoals de plug-in WP Fastest Cache 
 

 Het zorgen dat onze website beter gevonden kan worden door de 

zoekmachines 
Voor informatie over dit onderwerp, zie 

https://www.techradar.com/best/wordpress-seo-tools  
Ik heb gekozen voor het gebruik van de SEO (Search Engine 

Optimalisation) plug-in Yoast.  

 
 De uitslagen service van onze bridge sessies 

Wij maken van elk bridge weekend dat we organiseren op een camping 
een verslag. Bij dat verslag willen we uiteraard de uitslagen van de 3 

sessies plus de einduitslag weergeven. 
 

Ik heb contact gehad met Bridge Systems (de makers van Bridge-It en het 
NBB rekenprogramma). Mijn vraag was of ze niet een wordpress plug-in 

beschikbaar konden maken met dezelfde functionaliteit als de NBB 
uitslagen service tegen een prijs van b.v. € 40 per jaar. Dat was niet 

mogelijk omdat ze zijn gebonden aan de overeenkomst met de NBB, die 
dit verbiedt. Ook het beschikbaar maken van de ruwe gegevens om zelf 

een dergelijke functionaliteit te bouwen op basis van een plug-in zoals WP 
Table Builder was niet toegestaan. Dat betekent dat je moet werken met 

de bestaande export mogelijkheden van Bridge-It. 
 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Het principe is als volgt: 
 In Bridge-It kun je de frequentie staten en de uitslagen van de sessies 

en de einduitslag van de competitie exporteren als een pdf bestand of 
een html-bestand. Dit laatste is de basiscode om web pagina’s te 

publiceren.  
 De pdf bestanden kunnen in het Media gebied (onderdeel van het 

Wordpress dashboard) geplaatst worden. Om ze daarna op b.v. een 
uitslagen pagina te publiceren. 

 Wordpress laat toe om html bestanden binnen pagina’s en berichten te 
plaatsen.  

 De uitslagen worden zo beschikbaar gemaakt in de lay-out zoals Bridge-
It die publiceert.  

Wij publiceren onze uitslagen m.b.v. de pdf bestanden. Tevens kunnen 

onze leden de details van de uitslagen en frequentiestaten zien in de 
bridgemate app op hun smartphone of in de e-mails die we verzenden.   

 

 

Een eigen (club)website bouwen 
  

Ron Vonck 
 

Om te beginnen, mijn e-mailadres is gewijzigd, het is nu ron@vonck.eu 
 

Hans heeft een uitstekend verhaal geschreven. Daar kan ik mij volledig in vinden. 
Zelf heb ik een paar andere keuzes gemaakt, maar het resultaat is hetzelfde.  

 
Zo heb ik een voorkeur voor Strato als webhoster maar de webhoster van Hans is 

ook prima. 
 

Een standaard website die ik heb gemaakt is https://callunabridge.nl/ 
 

De gebruiker moet er nog wel wat gegevens in opnemen. 

 
Ik wil iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning graag helpen. Ook 

met een gratis eigen testwebsite. 
 

Hoe?  

Iedereen die daar belangstelling voor heeft kan mij mailen: ron@vonck.eu 
 

Daarna help ik zo nodig persoonlijk telefonisch of met TeamViewer om een en 

ander te realiseren of om hen verder te helpen. 
 

Geen vraag is te veel. Ik die het met liefde en plezier. 

  
Een provider die ik kan aanbevelen is Strato.   

Kies voor: WordPress hosting: 

https://www.strato.nl/hosting/wordpress-hosting/ 

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Die vraagt € 2,50 per maand inclusief SSL (beveiliging) en .nl domeinnaam. 
Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor MijnBridgeClub.nl (als deze nog beschikbaar 

is). 
 

 

 
  

Neem de Starter versie, die is per saldo op termijn goedkoper dan de 
paasaanbieding. 

 
Tenzij je meer opslag en een extra database wil. Maar dat is op zich niet 

nodig voor ons doel. 
  

Als ik de basisversie gereed heb, kan die worden geïmporteerd in je eigen 
website. 

Hoe dat moet, vertel ik je dan. 
  

WordPress is gratis.  
Beheer en bewerking van de website gebeurt in de browser.  

Er is dus geen extern programma nodig en er zijn geen extra kosten. 
 
 

Ferdy Korpershoek heeft uitstekende tutorials bij YouTube over specifieke 

onderwerpen bij WordPress. 
Zowel in het Engels als in het Nederlands. 

  
Dus info zat en ik ben altijd bereid om vragen te beantwoorden. 

  
Ron Vonck: ron@vonck.eu 

 

  

mailto:rob.stravers128@gmail.com
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Ontvangen reacties op de vorige nieuwsbrief 
 
Van bridgeavond naar -middag  

Het blijkt dat overstappen op middagbridge steeds meer ingang vindt. 
Ook levert het meer leden op. Er is echter een grote kanttekening. 

Mensen die nu nog in het arbeidsproces zitten kun je als mogelijk nieuw lid 
wel vergeten. 

Dat wordt dus wachten op nieuwe aanwas als mensen gepensioneerd zijn. 

 
Van bridgeavond naar –middag én SwisPairs competitie 

 
Uw bridgeCLUBservice Nieuwsbrief nr.17 heb ik met veel belangstelling 

gelezen.  

 
Als voorzitter van Bridgeclub Schollevaar (Capelle aan den IJssel; 

www.5036.bridge.nl) is het verschijnsel van een verschuiving van de 
bridgeavond naar de -middag mij maar al te goed bekend.  

Oorspronkelijk speelde Schollevaar alleen op de donderdagavond maar de 
laatste jaren wordt er ook op de dinsdagmiddag, de woensdagavond en de 

donderdagmiddag gespeeld.  
 

Er is ons bestuur veel aan gelegen alle leden van de vereniging een 
afwisselend en uitdagend speelprogramma te bieden. Dit betekent dat wij 

blijvend creatief moeten zijn met de invulling van al onze speelmomenten.  
 

De een na laatste alinea van uw epiloog op bladzijde 5 van de nieuwsbrief is 
mij uit het hart gegrepen: wij zullen ook begrip moeten tonen voor degenen 

die niet op een middag kunnen of willen spelen! 

 
SwissPairs competitie 

En met deze constatering kom ik tot de essentie van mijn bericht aan u: op 
onze donderdagavond hebben we nu nog maar 2 lijnen, waardoor er helaas 

geen fatsoenlijke viertallencompetitie kan worden gespeeld. En om niet 
noodgedwongen alle avonden een parencompetitie te hoeven spelen, 

zouden wij die viertallencompetitie kunnen vervangen door bijv. een 
SwissPairs competitie.  

 
Ikzelf ken het SwissPairs systeem uit Argentinië en ben zéér gecharmeerd 

van de opzet ervan. Het grote voordeel vind ik het verbindend element van 
SwissPairs voor met name kleinere groepen. Je begint nl. met "alle paren 

door elkaar te laten spelen" en gaande de wedstrijdavond worden "de 
bokken vanzelf van de schapen gescheiden" (zonder dat zwakke paren bang 

hoeven te zijn een hele competitie tegen sterke paren te moeten spelen). 

En het is een aantrekkelijk alternatief voor een viertallencompetitie. 
 

Enkele jaren geleden heeft Schollevaar een SwissPairs avond georganiseerd 
en over de praktische aspecten contact gehad met de NBB omdat het NBB 

rekenprogramma niet voorzag in de SwissPairs variant (en helaas nog 
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steeds niet voorziet...). Het contact met de NBB was teleurstellend want 
men toonde weinig animo en uiteindelijk zijn wij maar te rade gegaan bij de 

English Bridge Union. 
Bij de NBB hebben wij sedertdien niet verder aangedrongen, mede omdat 

voor onze vereniging toentertijd de urgentie om SwissPairs te introduceren 
niet echt acuut was. 

 
Maar de omstandigheden zijn veranderd. 

 

Inmiddels bevinden wij ons in de post-corona fase (lees: afname 
ledentallen) en ervaren wij de (wedstrijd-technische) gevolgen van de 

verschuiving van avondbridge naar middagbridge. De behoefte aan de 
mogelijkheid een SwissPairs competitie op te zetten is wat ons betreft dan 

ook een stuk groter geworden. 
 

Gezien onze eerdere ervaringen met de NBB hebben wij onlangs een 
SwissPairs licentie bij de English Bridge Union genomen, maar de facto is 

dat eigenlijk onhandig (meesterpunten, publicatie van uitslagen en 
spelverdelingen gaan immers via de NBB site) en dit gebrek beperkt ons in 

het opzetten van een competitie o.b.v. SwissPairs. 
  

Ik kan mij voorstellen dat andere verenigingen zich herkennen in deze 
problematiek en ook geïnteresseerd zijn (geweest) in het opzetten van een 

SwissPairs competitie doch daarbij ontmoedigd zijn (geweest) wegens het 

ontbreken van SwissPairs in het NBB rekenprogramma. 
  

Naar ik begrijp wordt SwissPairs veel in de Angelsaksische landen gespeeld 
en is deze variant in ons land minder gangbaar, maar dat hoeft geen reden 

te zijn om het dan maar terzijde te schuiven.  
 

Wellicht kunnen we collectief de NBB verzoeken SwissPairs alsnog op te 
nemen in het rekenprogramma? 

 
Met dank en vriendelijke groet, 

 
Hans Ouwerkerk 

Voorzitter Bridgeclub Schollevaar 

 
 Rob: 

Onder het motto ‘niet geschoten is altijd mis’ legde ik deze wens voor 
aan Frans Lejeune van de NBB en aan de fabrikant van Bridge-It.  
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Probleem met Windows 11 

Onze club werkt ook met een laptop met Windows 11. Ik heb een aantal 

weken terug windows 10 vervangen door windows 11.  
 

Werkt bij ons prima. Afgelopen woensdag heb ik toevallig de laatste 
windows updates geïnstalleerd:  

Windows 11, version 22H2  
2022-10 Cumulatieve update voor op Windows 11 Version 22H2 for x64 

gebaseerde systemen   

(KB5018496)  
2022-10 Preview-versie van cumulatieve update voor .NET Framework 3.5 

en 4.8.1 voor Windows 11,  
version 22H2 voor x64 (KB5018341)  

 
Nadat ik jouw nieuwsbrief heb gelezen, ben ik thuis met een basisstation en 

bridgemates (Bridgemates II) gaan testen. Wij werken niet met 
competities, alleen met open zittingen die wij vanuit het Rankingsysteem 

importeren naar het Rekenprogramma. Ik heb alle functies die wij voor, 
tijdens en na een zitting gebruiken getest en ondervind geen enkel 

probleem.  
Vervolgens heb ik toch maar eens een competitie aangemaakt en heb met 

twee zittingen getest. Geen probleem.  
 

Maar.... als ik een competitiestand heb geprint en ik sluit het programma af 

en start deze vervolgens weer op, dan kan ik het Rekenprogramma niet 
gestart krijgen. Ik moet dan de laptop opnieuw opstarten en werkt het 

weer. Ik ben niets kwijt.  
 

Als ik met een open zitting heb gewerkt en sluit het programma af, dan kan 
ik het Rekenprogramma gewoon weer starten.  

 
Het gemelde probleem lijkt slechts bij het printen van de competitiestand 

op te treden. De melder van het probleem constateert dan dat het 
programma down gaat en zichzelf heeft verwijderd. Dat is bij mij dus niet 

gebeurd. Bij werken met een competitie kon ik het Rekenprogramma nadat 
ik het had afgesloten slechts niet meer starten en moest de laptop opnieuw 

worden opgestart en dan werkte het weer.  
 

Hopelijk kan mijn ervaring bijdragen om het probleem te verhelpen.  
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Is er een cursus Bridge-It Rekenprogramma? 
We zijn als wedstrijdleiding van onze club op zoek naar de mogelijkheid 
voor het volgen van een cursus betreffende het bridge-it programma. 

Wordt er überhaupt cursus gegeven voor zover jullie bekend? 
Zo, ja, waar en wanneer en is er ook iets te zeggen over de kosten? 

 

Rob: 
Ik kreeg van Ciska Zuur voor ieder die dat wil een bijzonder 

overzichtelijke (gratis) digitale handleiding voor het NBB-
Rekenprogramma. Omdat Bridge-It vrijwel hetzelfde werkt kun je deze 

handleiding ook uitstekend gebruiken voor Bridge-It. 
 

Liesbeth: 
Je zou ook eens kunnen kijken naar de duidelijke presentaties van Nelly 

Michon over het opzetten van een nieuwe zitting of het opzetten van 
een nieuw competitiejaar. 

Op die pagina staan ook de handleidingen van Ciska Zuur. 
Gaat allemaal wel over het NBBR programma, maar bij Bridge-It werkt 

het op dezelfde manier. 

 

https://www.bridgeservice.nl/Bridgeservice-Vraaghoekje_Tips_en_Weetjes.html 
 

Dupliceermachine 

ABCD4 

(Autonome Bridge Card Dealer) 

Raspberry Pi computer met Wifi 

dus geen laptop nodig 

De computer kan alle kaarten lezen, ook kaarten met grote 

symbolen 

Prijs € 2.800, -  

(5jaar garantie op het mechanische gedeelte, 2 jaar op de mini computer) 

inclusief koffer, draadloos keyboard en draadloze muis 

De ABCD4 is een nieuw apparaat (geen 2e hands)  
 

Neem voor nadere informatie en/of bestelling contact op met  
André van Herel:       telefoon: 06 1511 5388 

e-mail: andrevherel@gmail.com 
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