
Stepbridge na 1 Januari. Enkele overwegingen. 
 

Na 1 Januari veranderen de kosten voor niet-Stepbridge leden om mee te spelen op de clubavond.  

Hoe zit dat precies en hoe kunnen we als bestuur hier het beste mee omgaan. ? 

Allereerst enkele feiten, deze worden door de NBB en door Stepbridge deze maand nog eens officieel 
bekendgemaakt. En enkele begrippen afspreken. 
Clublid, gewoon lid van uw bridgeclub. 
Steplid, lid van stepbridge. 
Extraspeler, geen lid van uw club maar wel geregistreerd Stepbridge speler op uw clubavond of 
clubmiddag. 

Een speler kan meerdere rollen hebben, dus zowel Clublid zijn als Steplid. Een clublid kan bij een 
andere club Extraspeler zijn. 

Een clubavond op Stepbridge wordt na 1 januari hetzelfde gespeeld als nu.  
Iedereen die als speler op de lijst staat van uw club profiel kan meespelen. Dat is niet veranderd. 

Alleen bij het inschrijven voor de clubavond moet er wat extra gebeuren. 

Stepleden hoeven niets te betalen en spelen gewoon mee. 

Andere spelers moeten 10 deelname punten betalen. Dit doen ze zelf of de club doet dit. 

Deze moeten dus vooraf worden gekocht bij Stepbridge via het Stepbridge Portaal; 
https://portal.stepbridge.nl. Klik na inloggen met uw Stepbridge gegevens op “Deelnamepunten”, 
links in het scherm. 

 



 

Hoe doen we dit als club ?? 

Dit is natuurlijk een club besluit, van belang is bijvoorbeeld het aantal Stepspelers dat meedoet. Ook 
het aantal Extraspelers is heel verschillend. 

Op het club profiel is te zien door gemachtigden hoeveel spelers ook lid zijn van Stepbridge. 

 

Bij elke speler staat onder de kolom L/G of hij Steplid is of Gast (van Stepbridge). 

Met deze gegevens kunt u als club vervolgens een besluit nemen wat te doen, dit is afhankelijk van 
uw situatie. Dus of de leden zelf laten betalen, of de als vereniging deze kosten dragen. 

Indien de leden zelf de deelnamepunten betalen kan dit als volgt: 

Voor de leden:  
Stepleden: Stepbridge contributie kost 48 euro per jaar. Zij kunnen dus gratis meespelen op de 
clubavond, maar ook van alle andere voordelen van Stepbridge gebruik maken.. 
Anders kost deelname 10 punten per clubavond (week) = 520 punten per jaar, kosten 26 euro. 
Speelt iemand op 2 clubs mee wordt dit al 52 euro. Of 45 als hij met korting inkoopt.  

Uw NBB-gastleden betalen zelf voor hun deelname. Zie boeven voor procedure. 

In dat geval hoeft u als clubs niets meer te regelen (u hoeft uw keuze ook niet aan ons te 
melden), maar wel verzoeken we u om uw leden tijdig te informeren. We hebben op de website 
een duidelijk instructiefilmpje gezet waarin wordt uitgelegd hoe deelnamepunten kunnen worden 
aangeschaft. Klik hier voor informatie over deelnamepunten en het instructiefilmpje. 



 

Indien u besluit als club de deelnamepunten te betalen is dit een handleiding hoe dit te doen: 

Clubs kunnen er ook voor kiezen om te betalen voor hun NBB-gastleden. In dit geval lijkt het er 
voor de NBB-gastleden op alsof het een gratis toernooi is (en hoeven zij dus geen 
deelnamepunten aan te schaffen). 

U betaalt als club voor uw NBB-gastleden. In dat geval dient u zich bij StepBridge te registreren 
als club die betaalt voor haar NBB-gastleden. Vanzelfsprekend doen ook dan de leden die al lid 
zijn van StepBridge gratis mee; u betaalt alleen voor de NBB-gastleden. Lees hieronder hoe u 
zich registreert om te betalen voor uw NBB-gastleden. 

NB: NBB-gastleden zijn leden van de NBB die geen lid zijn van StepBridge. Leden van 
StepBridge kunnen onbeperkt gratis deelnemen aan de clubsessies van hun club. 

Registreren voor als club betalen voor NBB-gastleden 

NB: Vraag het betaalaccount bij voorkeur aan op naam van de contactpersoon of de 
penningmeester van de club. Het is geen probleem als deze al lid is van StepBridge. 

1. Ga naar https://portal.stepbridge.nl/trial 
2. Kies voor “ik ben momenteel GEEN lid van de Bridgebond” (ook al bent u dat wel en is de 

club aangesloten bij de NBB) 
3. Vul bij e-mailadres het e-mailadres in waar de bevestigingsmail van het aanschaffen van 

deelnamepunten naartoe moet worden gestuurd. 
4. Vul bij Geslacht, Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Geboortedatum en 

Telefoonnummer de gegevens in van degene verantwoordelijk voor de betalingen binnen 
uw vereniging. 

5. Zet achter uw achternaam tussen haakjes de naam van uw bridgeclub. Voorbeeld 
“Jansen (BC Ruiten Zeven)”. 

6. Klik op aanvragen 
7. U ontvangt binnen 24 uur de spelersnaam en het wachtwoord van het nieuwe account 

(op het mailadres dat u heeft opgegeven). 
8. Stuur als antwoord op de mail met spelersnaam en wachtwoord een e-mail waarin u 

verzoekt het account om te zetten naar een betaalaccount. 
9. U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging dat uw betaalaccount actief is. 

Als uw betaalaccount eenmaal actief is, kunt u met dit account net als elk ander lid 
deelnamepunten aanschaffen (zie instructie). Zolang er een positief saldo is, kunt u nieuwe 
clubsessies aanmaken via uw clubpagina. Als het saldo negatief is, dient u het eerst aan te vullen 
om weer een nieuwe clubsessie te kunnen aanmaken. Als een clubsessie is aangemaakt kan 
iedereen zich altijd inschrijven, ook als er niet voldoende deelnamepunten zijn (het saldo wordt 
dan negatief, en dat is geen enkel probleem).  U hoeft zich dus geen zorgen te maken of er wel 
voldoende saldo is als deelnemers zich inschrijven. 

U kunt  met uw betaalaccount niet inloggen op de spelserver van StepBridge. U kunt er dus niet 
mee spelen; het is een puur administratief account. U kunt via het account wel inloggen op het 
Portaal van StepBridge (https://portal.stepbridge.nl/) om deelnamepunten aan te schaffen voor 
uw club. 

Clubs die betalen voor hun leden, betalen altijd voor alle NBB-gastleden bij alle clubsessies. Het 
is niet mogelijk om voor een gedeelte van de gastleden of voor een gedeelte van de clubsessies 
te betalen. 



Als er naar aanleiding van deze mail nog vragen zijn kunt u mailen naar 
klantenservice@stepbridge.nl 

 

 

Hopelijk is deze info nuttig, als er vragen zijn stel ze gerust. 

 

 

 

Feiten en fabels over de ClubStepBridge-zittingen vanaf 1 januari 2021  
(kopie van informatie van Rob Stravers) 
 

Moeten alle deelnemers aan de clubzitting 50 cent per zitting betalen?  
NEE! Alleen de deelnemers die geen betaald StepBridgelidmaatschap hebben.  

Kun je als club ervoor kiezen alle deelnemers gratis te laten inloggen, en als club de 
verschuldigde kwartjes aan StepBridge betalen?  

JA! StepBridge heeft die mogelijkheid ook. Zie   

Is het verstandig om nu al als clublid zonder betaald StepBridgelidmaatschap, 
‘deelnamepunten’ te kopen?  

NEE! Die punten koop je binnen een paar seconden. Wacht in ieder geval tot je weet hoe jouw club 
daarmee omgaat.  

Ik heb een betaald StepBridgelidmaatschap. Kan ik dan ook gratis meespelen met een 
bridgeclub waarvan ik niet lid ben?  

JA en/of NEE! StepBridge rekent geen 50 cent voor bezoekers met een betaald 
StepBridgelidmaatschap. Voor StepBridge speel je dus gratis mee. Maar de betreffende club kan voor 
bezoekers wél een vergoeding vragen.  

Als de WL van de clubzitting geen betaald StepBridgelidmaatschap heeft, moet die dan 
ook 50 cent betalen?  

NEE!  

Mogen we verwachten dat de WL van een Clubzitting in de naaste toekomst ook zelf 
mag meespelen? 



JA! Ik begreep recent van de Helpdesk dat daaraan wordt gewerkt. Een ingangsdatum dorst de 
Helpdesk nog niet te noemen.  

Ik ben club-WL. Kan ik, ook ná een half uur, de gepubliceerde clubuitslag nog 
aanpassen?  

NEE! Ron Jedema: Je spelresultaten blijven tot een half uur na publicatie beschikbaar (voor 
iedereen). Dus als je 10 minuten na publicatie een score wijzigt, wordt dat correct verwerkt in de 
uitslag. Maar 30 min na publicatie wordt het toernooi gesloten en kun je ook je eigen resultaten niet 
meer bekijken. Voor zover je nog aan tafel zat of in de lobby van het toernooi, word je nu naar de 
algemene lobby gezet. Vanaf dat moment kun je niets meer aanpassen. 


