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Programma BC De Rob-

ber komende periode 
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Stepbridge Paren 

Competitie  

• Fysiek bridgen: afhan-

kelijk van Corona 

maatregelen 

 

Eens heel lang geleden…... 
Werd er in de Winterswijkse bridgescene nog wel eens een editie 

van ‘t Robbertje gepubliceerd. Door andere prioriteiten (misschien 

hebben jullie dat in de plaatselijke pers kunnen zien) ben ik er niet 

eerder aan toe gekomen om een nieuwe editie te maken. Nu het 

wat rustiger begin te worden, dacht ik laat ik eens een nieuw Rob-

bertje publiceren. Tot mijn schrik kwam ik erachter dat de laatste 

editie dateert van 26 augustus 2019, dus bijna anderhalf jaar gele-

den. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer dus we kunnen 

alleen maar vrolijk verder gaan waar we waren opgehouden. 

Ondertussen is er natuurlijk veel gebeurd en zijn we allemaal min 

of meer aan huis gekluisterd en speelt een deel van de club op 

Stepbridge met elkaar. Het afgelopen jaar hebben we na de eerste 

lockdown van maart slechts een viertal weken op aangepaste wij-

ze in de Zonnebrink kunnen spelen. Daarna zijn we weer (deels) 

volop in het Stepbridge gebeuren gestort.  

We zullen moeten afwachten hoe snel de vaccinatie wordt uitge-

rold en wanneer we weer lijfelijk aan de bridgetafel kunnen plaats-

nemen. Ik weet zeker dat iedereen daar verlangend naar uitkijkt. 

In deze editie voornamelijk wat uitslagen van “competities” die in 

het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.  

Hopelijk is er snel weer voldoende stof om een nieuwe editie uit te 

geven. Ik doe mijn best. Als er iemand is die daar een bijdrage aan 

wil leveren dan graag! 

Ik heb me voorgenomen om de volgende editie wat sneller te pu-

bliceren, maar ja………… je weet nooit hè. 

 

Veel leesplezier. 

René 

Vragen, opmerkingen, verbeteringen en/of ideeën zijn natuurlijk 

van harte welkom. Neem hiervoor contact op met René Vielvoije 

(rene.vielvoije@mare-bv.nl of persoonlijk op een clubavond). 
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Hoewel het seizoen 2019-2020 al weer enige tijd achter ons ligt en ook nog 
eens vroegtijdig is beëindigd, zijn er toch nog wat standen die moeite van het 
communiceren waard zijn. 
 
Clubkampioenschap 2019-2020 
De parencompetitie is door de eerste lockdown vroegtijdig beëindigd. Besloten 
is om de stand van 10 maart 2020 (de laatste speelavond van de competitie in 
de Zonnebrink) als eindstand te nemen. Dit levert het volgende resultaat op: 
 

1. Cezar Birsan & Rick de Nooijer 93,867 
2. Ellen Bekkers & Joost Braaksma 88,867 
3. Jan Pietersen & Jan Wikkerink 88,286 

 
 
Kampioenen Viertallencompetitie 2020 
 
A-lijn: Team Birsan 
 
B-lijn:  Team TWAN 
 
C-lijn: Team Breukers 
 
 
Slem kampioenschap 
De slemkampioenen zijn Wim Aalders en Hans Jager: 9-maal slem geboden 
waarvan 8 gemaakt. 
 
Hoogste score op een speelavond 
Op 10 december 2019 haalden Wil Woordes samen met Mini te Lintum de 
hoogste score van het seizoen, te weten: 72,5%. 
 
WAEG-uitslag 
De WAEG op 19 februari 2020 werd gewonnen door BC Aalten. De Robber ein-
digde op de tweede plaats, Berkellbridge werd derde en Groenlo vierde. 
Onze tweede plaats werd mede bereikt door de tweede plaats van Egbert 
Moester en Theo Sloot (61,59%), de vierde plaats van Wim Aalders en Hans 
Jager (58,41%) en de 5e plaats van Brigitte Breuker en Margriet Nahuys 
(58,13%). 
 
In verband met de Corona perikelen werd er in 2020 geen zomercompetitie ge-
organiseerd. 
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Stepbridge  

In de eerste lockdown periode is er gestart met Stepbridge. Hoewel niet iedereen aan de Stepbridge 
avonden deelneemt, is er toch een redelijk vaste groep ontstaan die elke dinsdagavond met elkaar 
de competitie aangaat. Ook in de korte periode, waarin we in aangepaste vorm in de Zonnebrink fy-
siek konden deelnemen aan de Corona Clubavond Competitie, bleef deze groep actief op Stepbrid-
ge. 
 
Aan de Corona Clubavond Competitie kwam door de maatregel een vroegtijdig einde (slechts 5 
avonden), waardoor er geen eindstand is opgemaakt. 
 
Voor de Stepbridge Corona Competitie 2020 (mei t/m december) kan dat echter wel. Deze competitie 
heeft de volgende eindstand: 
 
1. Jan Pietersen & Jan Wikkerink  58,84% 
2. Joost Braaksma & Jelle Wind  58,81% 
3. Loes Mensink & René Lejeune  57,46% 
 
Ondertussen is er gestart met een Butler-competitie die gedurende de maanden januari en februari 
wordt gespeeld. Na deze competitie wordt op 2 maart 2021 het Stepbridge Ruitenboer toernooi ge-
speeld. Daarna wordt er weer gestart met een Paren competitie. 
 
Vorig jaar was deelname aan de Stepbridge Clubavonden gratis. Met ingang van 1 januari 2021 moe-
ten de deelnemers die geen regulier Stepbridge account hebben een kleine bijdrage betalen. Het be-
stuur heeft besloten om deze bijdrage voor haar rekening te nemen zodat ook de spelers zonder re-
gulier account zonder extra kosten kunnen deelnemen aan onze Stepbridge speelavonden. 
 
 

Systeemkaart bij Stepbridge 
Ook bij Stepbridge is een systeemkaart verplicht. Tegenstanders kunnen deze systeemkaart inzien 
bij één van de spelers van een paar. Problemen met invullen: neem contact op met de Technische 
Commissie. 
 

Alerteren bij Stepbridge 
Alerteren bij Stepbridge werkt iets anders dan bij fysiek bridgen. Niet de partner, maar de speler zelf, 
die een conventionele bieding doet, dient te alerteren. De uitleg van het alert mag niet in de algeme-
ne chat worden gedaan want dan is de uitleg ook zichtbaar voor de partner. 
 

Oefenen nieuwe afspraken/conventies 
Oefenen met nieuwe afspraken/conventies kan heel goed met Stepbridge. Waar het bij fysiek bridgen 
niet is toegestaan om de eigen systeemkaart in te zien, kan dat bij Stepbridge wel. Je mag best een 
kopie van een (uitgebreide) systeemkaart met (nieuwe) afspraken naast je op tafel hebben liggen en 
die gebruiken bij het bieden en afspelen. Echter de (nieuwe) afspraken moeten natuurlijk ook zijn op-
genomen in de actieve Stepbridge systeemkaart en er dient natuurlijk op de juiste wijze gealerteerd 
te worden. 
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