STEPBRIDGE- Wat kan BOD84 ermee?
We gaan er nu van uit dat het clubbridgen waarschijnlijk tot begin juni stilligt en dat BOD84 zéker
niet meer in het Haltna Huis zal bridgen.
Welke alternatieven hebben we nog?
Bridgen via internet is niet bij iedereen even populair (en dat is een understatement!).
Dat geldt ook voor mij: ik geef beslist de voorkeur aan “fysiek” bridge aan een échte tafel met 3
andere bridgers, desnoods met de nu voorgeschreven 150 cm onderlinge afstand.
Voorlopig hebben we echter weinig andere mogelijkheden. De Stepbridge-organisatie is achter de
schermen koortsachtig bezig om clubbridge via Stepbridge te faciliteren.
Het zal beslist wénnen zijn, maar ik raad iedereen die regelmatig wil blijven bridgen aan om dat
gewenningsproces zo snel mogelijk te starten.
Na de mail van onze clubsecretaris op 15 maart heb ik nog relatief weinig BOD84-leden op STEP
gezien. Dat zou kunnen betekenen dat je een achterstand hebt in vaardigheid op het moment dat
we bij BOD84 eventueel met clubbridge op STEP kunnen beginnen.
(zie www.stepbridge.nl )
Op STEP kun je individuéél, als paar of met zijn vieren aan de slag.
Individueel op STEP gaan raad ik je niet aan: je wordt dan gekoppeld aan (willekeurige) andere
bridgers en dat is bridgetechnisch gezien vaak moeizaam en regelmatig ook teleurstellend. Met zijn
tweeën (dus met een eigen “vaste” partner) is al een veel beter idee.
Je komt dan ook veel sneller op het juiste STEP-“niveau” waardoor je automatisch ook sterkere
tegenstanders treft. Maar wat lét je om met zijn vieren af te spreken? Je maakt een “tafel” aan met
“gereserveerde” plaatsen en je kunt in je eigen tempo gaan bridgen en daarbij uitgebreid “chatten”.
Sterker nog: je zou desgewenst (zolang het om recreatief bridge gaat) daarnaast een voiceverbinding
via skype of whatsapp kunnen opzetten. Dat is makkelijker dan chatten via het beeldscherm en zou
zéker in het begin drempelverlagend kunnen werken. (je kunt anderen dan ook hélpen STEP te
ontdekken).
Dan nu de vragen:
-Ga bij jezelf na wat je nu nog weerhoudt om via STEP te bridgen.
-Heb je eventueel behoefte aan de hulp van ervaren STEP-bridgers bij je eerste stappen op STEP?
-Heb je ervaring met STEP en wil je die delen met andere leden van BOD84?
Reageer bij voorkeur via deze website.
René Wortel (gebruikersnaam STEP: ReneWor)
8 reacties
René Wortel

2 april 2020 om 14:59

Helaas lijkt Stepbridge (als we afgaan op het geringe aantal reacties op dit item) nog niet hoog op het wensenlijstje van de
leden van BOD84 te staan.
We geven daarom nu weer als vanouds ruim baan aan het spel van de week. Dat zal natuurlijk geen spel uit de (nu
stilgelegde) clubcompetitie zijn.

Mariella van Niekerk

28 maart 2020 om 12:56

Mijn moeder van 84 die nog geheel zelfstandig woont en nu ook haar bridgemiddagen mist, heeft afgelopen week al een
een aantal toernooien met mijn echtgenoot gespeeld. Ze vinden het allebei hartstikke leuk!
Stepbridge heeft de gratis toernooien nu verlengd tot 1 mei. Dus zeker eens uitproberen zou ik zeggen.

Groeten,
Mariella van Niekerk

1.

Sipke

26 maart 2020 om 12:24

Uit deze praktijktest ontdek ik dat ik eigenlijk bridge voor het sociale gedeelte. Ik dacht altijd dat ik het (meer) voor het
spelletje deed. Maar als dit lang gaat duren (en dat gaat het), dan zullen Jan en ik wel eens mee gaan doen, vermoed ik.

o

René Wortel

27 maart 2020 om 14:13

hallo Sipke,
Bij onze collega’s van BC Houten is men nu STEP ook aan het verkennen. Daarbij blijkt dat een parallelle
telefoonverbinding sterk bijdraagt aan de gezelligheid.
Uiteraard moet je jezelf daarbij beperkingen opleggen in de mondelinge communicatie, maar dat is aan de fysieke
bridgetafel niet wezenlijk anders.(en er is ongetwijfeld bij deze vorm van internetbridge nog een extra spanningsveld).
gr, René

2.

Louk Herber
26 maart 2020 om 09:38

Hallo René,
Heel goed dat je de leden wijst op de mogelijkheid op Stepbrdige te spelen.
Voor iedereen geldt: je kunt een gratis proefabonnement voor 14 dagen aanvragen.
Tot 1 april zijn alle toernooien gratis: normaal betaal je daar minder dan een euro voor.
In deze tijden zijn er liefst drie toernooien per dag: ‘s middags een parentoernooi ( ca. 120 paren) en s’avonds een parenen een butlertoernooi. Bij het parentoernooi s’avonds is het al voorgekomen dat de limiet van 200 paren werd bereikt! Je
speelt 9 x 3 spellen: 15 minuten speeltijd voor drie spellen. Dat lijkt heel weinig, maar je hoeft geen scores in vullen en je
kaarten op te pakken:). Ofwel: een toernooi spelen neemt maar twee uur en een kwartier in beslag.
Deze relatief weinig bekende ( op step: Louk) heb je dan toch even gemist.
ReneWor voeg ik natuurlijk snel toe aan mijn lijst van “contacten”.
Op step is dat geen enkel probleem: dat ze wisselend zijn.
Groeten,
Louk

René Wortel
26 maart 2020 om 08:54

Zojuist las ik in de meest recente (gratis!) wekelijkse nieuwsbrief van Rob Stravers nog meer digitale bridgetips. Je hoeft
alleen maar een mailtje (met een verzoek om je toe te voegen aan de verzendlijst) naar Rob (mail: robstravers@xs4all.nl) te
sturen, dan krijg je voortaan ook deze ware goudmijn vol met bruikbare bridgetips.

3.

René Wortel
26 maart 2020 om 00:13

Dan nu de vragen:
-Ga bij jezelf na wat je nu nog weerhoudt om via STEP te bridgen.
-Heb je eventueel behoefte aan de hulp van ervaren STEP-bridgers bij je eerste stappen op STEP?
-Heb je ervaring met STEP en wil je die delen met andere leden van BOD84?
Reageer bij voorkeur via deze website.
René Wortel (gebruikersnaam STEP: ReneWor)

