
Stephandleiding voor clubspelers 
 

Inloggen en inschrijven 
 

Inschrijfprocedure 
• Vanaf 30 uur* voor aanvang van de zitting is deze zichtbaar op StepBridge. 

Vanaf dat moment kún je je al inschrijven. Voer bij het inschrijven de 

Stepnaam in van je partner. Jouw partner moet datzelfde doen en jouw 
Stepnaam invullen. Dan vorm je automatisch een koppel.  

 

Heb je geen partner dan kun je je ook inschrijven. 
Je kunt je aanmelden volgens onderstaande procedure: 

Inloggen als lid van Stepbridge of als gast. 

Via “overzicht”- Tafels en klik op BC AEG en daarna op “ga naar activiteit”. 
Je bent nu als bezoeker aanwezig. Wij kunnen je dan koppelen als er 

meerdere leden zonder partner zijn. 

 

*Opgelet!   Op een tablet, zoals Ipad/Samsung, is de zitting 

pas zichtbaar op de dag van de zitting, vanaf 9.00 uur! 

 

 

 

Als je ruim voor aanvang inschrijft en dan iets anders gaat doen, moet je 

weer opnieuw inloggen. Omdat je door die andere activiteit de lobby verlaat. 

 
Om te kunnen meespelen moet je opnieuw inloggen, naar de tafels gaan en 

vervolgens: 

- óf: dubbelklikken (in de linker kolom) op de naam van de club; 

- óf klikken op de naam van de club en vervolgens: “ga naar activiteit”; 

- óf in het infoscherm (waarmee je je hebt ingeschreven) op de knop 

klikken: “Ga naar de toernooilobby”.  

 

Voor aanvang van de zitting 
 

• Uiterlijk 1 uur voor de start, moeten jij en je partner zijn ingeschreven. 

 

• Uiterlijk 15 minuten voor de start moeten jij en je partner in de 

toernooilobby aanwezig zijn. 

  

• Het eventuele reservepaar staat klaar in de algemene Lobby. Deze 
schrijven dus nog NIET in op de clubzitting.  

 

• Tot 10 minuten voor aanvang kan een speler, van wie de partner nog 

niet is ingelogd, proberen zijn partner te wekken… 

 

• 5 minuten voor de start stopt het recht om mee te spelen; het 
reservepaar wordt uitgenodigd als het aantal ingeschreven paren oneven 

is, zo niet: dan worden ze bedankt voor het reserve staan. 

   

• Tot 5 minuten voor de start kunnen onvolledige inschrijvingen en/of 

andere inlogproblemen worden opgelost. Zodat alle paren 5 minuten voor 

de start klaarstaan voor de strijd.  



 

 

Tijdens de zitting 
 

Misklik tijdens het bieden 

 

• Géén misklik 

Als je 1♦ opent, omdat je denkt dat je 13 punten hebt, maar 

meteen na dat bod ziet dat je een aas over het hoofd zag en 

met je 17 punten veel liever 1SA opent, is het 1♦-bod GEEN 

misklik. Dat mag dus ook niet worden gecorrigeerd. 
 

• Wél een misklik 

Alleen als je op een andere knop drukt dan je op dat moment 

wilde drukken, is sprake van een misklik.  

 

Zolang je partner na jouw misklik nog geen bieding deed, mag 
een echte misklik worden hersteld. In een clubcompetitiezitting 

kan alleen de WL een onbedoelde bieding (misklik) 

ongedaan maken. Als je klikt op ‘Maak ongedaan’, roep je 

daarmee de WL op. Ook na het verzoek ‘Maak ongedaan’, 

kunnen de spelers zonder bemoeienis van de WL het bieden 

vervolgen. 

 
Misklik tijdens het spelen: kan niet ongedaan worden gemaakt!  

 

Alerteren/uitleg geven en vragen 

Alle conventionele biedingen moeten gealerteerd worden, óók 

biedingen boven het 3-niveau. Bij twijfel: alerteren! 

 
Klik achtereenvolgens op het bod dat je wilt doen, typ in het vak 

rechts van de OK-knop je uitleg en klik dan op de knop OK+alert.  

 

Naast jouw gealerteerde bieding verschijnt een asterisk (*), 

alleen leesbaar voor de tegenstanders en jezelf. Je partner weet 

dus niet of je alerteerde of niet. In tegenstelling tot de ‘echte’ 
bridgetafel moet je dus je eigen bod alerteren. Als partner een 

conventioneel bod doet, verzorgt hij het alert met uitleg. 

 


