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Een eigen BBO bridgetafel starten 
 

NB. De schermafdrukken in dit document zijn gemaakt in BBO op een laptop. Op een tablet/iPad ziet BBO er 

iets anders uit, maar de stappen zijn hetzelfde. 

Bridge Base Online (BBO) is een online bridgeplatform waarbij je ook met een eigen groepje op 

afstand met elkaar kunt bridgen. Dat kan op een computer via de BBO-website of via een speciale 

BBO-app op een tablet of iPad. 

Je kunt bij BBO een (gratis) account aanmaken, via https://www.bridgebase.com/v3/, en dan: 

 solitair met/tegen de computer spelen; 

 alleen of met een eigen bridgepartner aanschuiven bij tafels met echte spelers 

(internationaal, voertaal meestal Engels); 

 als toeschouwer aanhaken bij bestaande tafels; 

 zelf een nieuwe tafel aanmaken en dan met een eigen groepje bridgevrienden spelen. 

Hieronder volgt uitleg over het starten van zo’n eigen tafel. Een aandachtspunt daarbij: 

 Slechts één deelnemer aan de eigen tafel voert de onderstaande handelingen uit.  

De anderen loggen in BBO in, gaan alvast naar de ‘Ontspannen’-sectie en wachten dan 

simpelweg af tot ze een uitnodiging te zien krijgen om een voor hen gereserveerde stoel te 

accepteren.  

Je moet vooraf dus even met elkaar afspreken wie wat doet. 

 
 

Een eigen tafel aanmaken  
Volg de onderstaande stappen om een nieuwe bridgetafel te starten met een eigen groepje van 4 

spelers: 

1. Ga naar BBO en log in. 

 

https://www.bridgebase.com/v3/
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2. Activeer de optie ‘Ontspannen’: 

 
 

3. Controleer of de andere spelers al ingelogd/online zijn en aanwezig zijn in de sectie 

‘Ontspannen’. Zo niet, wacht daar dan even op. 

 

4. Activeer de optie ‘Start een tafel’: 
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5. Stel de opties voor de te starten tafel naar wens in, bijv. zo: 

 
 

6. Wijs de stoelen toe aan de spelers: 

a. Klik op een te reserveren stoel/windrichting. 

b. Vul de BBO-gebruikersnaam in van de gewenste speler. 

c. Klik op OK om te bevestigen.  
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In onderstaande schermafdruk wordt de West-stoel gereserveerd voor Francis: 

 
Herhaal bovenstaande stappen 6a t/m 6c voor alle stoelen/windrichtingen, inclusief die van 

jezelf. 

7. Activeer de grote blauwe knop ‘Begin een Tafel – Ontspannen spelen’ als alle stoelen zijn 

toegewezen. 

De tafel wordt gestart en alle medespelers krijgen automatisch een uitnodiging te zien om plaats te 

nemen op de voor hen gereserveerde stoel, waarna het bieden en spelen kan beginnen. 

 

Veel spelplezier! 

 


