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Uitgave nr. 55, 23 juni 2020 

Beste leden, 
 
Het oude bridgeseizoen is voorbij, het nieuwe staat er aan te komen. Maar hoe en wanneer? 
Vragen waar wij als bestuur nog geen duidelijk antwoord op hebben. Wij volgen de richtlijnen 
van de overheid en de Bridgebond is bezig met een protocol. Zodra er meer bekend is zullen wij 
u informeren. 
Er zijn aan aantal zaken waar wij over nadenken. Deze willen wij u graag voorleggen. 
 
Bridgen met coronamaatregelen 
Op dit moment is het ondenkbaar dat wij in september al met 72 of meer mensen in onze zaal 
bridgen. Er kan geen anderhalve meter afstand gehouden worden. Grotere tafels en plastic 
schermen plaatsen, zou een oplossing kunnen zijn. Maar dan zit je nog met het wisselen elk half 
uur. 
Misschien geen drie, maar twee lijnen op een avond spelen en dan rouleren. Of een extra zaal? 
Voor de zekerheid gaan we ook bij de gemeente informeren of de airco in de zaal aan alle eisen 
voldoet. 
 
Contributie 
Het afgelopen seizoen hebben we minder uitgegeven dan begroot. Een aantal activiteiten zijn 
uitgevallen, terwijl er ook ruim twee maanden zaalhuur niet belast is door de gemeente. 
Dat betekent dat we geld overhouden. We gaan dit positieve saldo aan de leden teruggeven 
door middel van een verlaging van de contributie voor het komende jaar. 
Mocht het zo zijn dat we het komende seizoen later kunnen beginnen vanwege 
coronamaatregelen, en daardoor minder zaalhuur hoeven te betalen, dan zullen wij dit direct in 
de contributie compenseren. 
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Kofferbridge 
Stel dat we later kunnen starten met onze eigen competitie, dan is Kofferbridge een leuk 
alternatief om thuis met vrienden te spelen. Uw scores en contracten worden vastgelegd, en u 
ziet wat anderen met deze kaarten hebben gespeeld. De winnaars na 10 ronden krijgen een 
prijs. Na elke uitleen worden de koffers en inhoud gedesinfecteerd. Er zal minimaal een week 
gewacht worden met het opnieuw uitlenen van de desbetreffende koffer. Daarmee wordt het 
besmettingsrisico geminimaliseerd. 
Op onze website vindt u de uitgiftepunten. De kosten zijn € 4,-- per week. 
 
Stepbridge 
Een ander alternatief is Stepbridge. Met Stepbridge kan je online bridge spelen. Dat was al zo. 
Met medewerking van het bondsbureau is het nu mogelijk om Stepbridge te spelen met je 
eigen clubleden. De wedstrijdleider zet dan een clubcompetitie op en de leden loggen dan in op 
een afgesproken moment. Na 4 spellen wisselen ze van de “virtuele” tafel. Deelname is voor 
(bonds)leden gratis. 
Momenteel onderzoekt onze Technische Commissie de mogelijkheden van Stepbridge als we in 
september nog niet kunnen bridgen. Zij willen dat overigens alleen doen als er een groot aantal 
leden hieraan mee willen doen. Vandaar dat we een kleine enquête willen houden met de 
vraag: “Zou u in principe mee willen doen aan een clubcompetitie op Stepbridge?”. 
Stuur uw antwoord op aan teecee.bcm@gmail.com. Na evaluatie van de antwoorden zal de TC 
beslissen of ze hiermee verder gaan. 
 
Het bestuur 
 


