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1. Algemeen 

bid72 is een app voor het bieden van handen als onderdeel van het bridgespel. Het gebruik van de 

app verbetert op speelse wijze de kwaliteit van het bieden binnen een partnership. Ieder 

uitgeboden contract krijgt een beoordeling op een schaal van 0 tot en met 10. De app is geschikt 

voor ieder biedsysteem en is niveau-onafhankelijk. Van beginner tot topspeler, iedere gebruiker 

heeft baat bij bid72. 

 

bid72 is een partnership-app: je hebt een partner nodig om de app te gebruiken. Na het plaatsen 

van een bod door een gebruiker is het de beurt aan de partner om te bieden. Deze partner heeft 

hiervoor maximaal 72 uur de tijd, maar kan dat ook onmiddellijk doen. 

 

De app draait onder Android (Google Play Store) en iOS (Apple App Store) en is geschikt voor 

smartphones en tablets. Hoewel de app primair is ontworpen voor mobiele technologie, is bid72 ook 

prima in te zetten via Windows (pc en laptop) of de Apple iMac door middel van het Android 

emulatieprogramma BlueStacks. 

2. Functionaliteit van bid72 

Random  

  > onbeperkt aantal interessante biedspellen 

  > onbeperkt aantal partners, systeemonafhankelijk 

  > algemeen klassement 

Topic  

  > set van circa 100 spellen gericht op één specifieke biedafspraak of conventie 

  > op drie niveaus: beginner/club/expert 

  > onbeperkt aantal partners, systeemonafhankelijk 

  > beschrijvingen van aanbevolen methoden 

Docenten/coaches 

  > oefensets gekoppeld aan populaire lesmethoden 

  > uploaden van eigen spellen 

Biedwedstrijden 

  > iedere week vijf nieuwe handen in de app; populair is de Nationale Biedwedstrijd, een 

     initiatief van de Nederlandse Bridge Bond en bid72.  

  > standen en besprekingen 

Rapportage 

  > wekelijkse e-mail met overzicht van geboden spellen 

https://bid72.com/topics/
https://youtu.be/ES-tMAhJCVY


3. Geen partner? Geen probleem! 

bid72 bied je met een partner. Niet iedere gebruiker echter heeft een partner voorhanden. Voor 

partnerloze gebruikers stelt bid72 goeroes ter beschikking. Een goeroe is een partner van vlees en 

bloed die met de gebruiker de spellen biedt. De gebruiker kan een goeroe kiezen op drie 

verschillende niveaus: beginner/club/expert. 

4. Nederlands of Engels? 

De voertaal in de app is Engels. Samen met de intuïtieve menustructuur en de kaartsymbolen is de 

app voor iedereen goed te begrijpen. Administratieve berichtgeving en communicatie met 

betrekking tot de Nationale Biedwedstrijd is in het Nederlands. De Topic verzameling is in het 

Engels en in het Nederlands. Inmiddels is bid72 bezig met de productie van een meertalige versie 

met als eerste andere taal Nederlands. 

5. Abonnementen op bid72 

Na de proefperiode bestaat er de mogelijkheid tot het nemen van een abonnement op de Random 

spellen: 

1 maand € 2,99 

1 jaar  € 24,99 

Abonnementen worden automatisch verlengd, maar kunnen tot 24 uur voor de vervaldatum worden 

opgezegd; de gebruiker moet dit zelf doen in de Google Play Store of de Apple App Store. Deelname 

aan de Nationale Biedwedstrijd staat los van een abonnement en is gratis. 

Tijdens de proefperiode of abonnementsperiode kan de gebruiker in-app een of meer Topics 

aanschaffen. 

6. Aan de slag met bid72 

1. Download de app bid72 in de Store  

2. Registreer (e-mail, gebruikersnaam, wachtwoord) 

3. Probeer de app uit 

  > a. 1 week of 

  > b. 3 weken plus ontvangst nieuwsbrief 

a. en b. zijn gratis. Aan het eind van de proefperiode volgt een uitnodiging per e-mail voor een 

abonnement op bid72. Indien de gebruiker hierop niet reageert stopt de app zonder enige 

verplichting van de gebruiker.  

7. Navigatie 

Het in-app hoofdmenu heet boards. Dat bestaat uit drie kolommen en een menu aan de onderzijde: 

linkerkolom > my turn  

middenkolom > partner’s turn  

rechterkolom > finished boards (overzicht van uitgeboden spellen) 

onderzijde > boards, new board, settings  

 

> my turn 

de gebruiker is aan zet 

Hier ziet de gebruiker een lijst van biedingen die open staan. Door een regeldiagram in te toetsen 

ontvouwt een west- of een oosthand zich, klaar om te bieden. De gebruiker selecteert een bieding 

op het toetsenbord en drukt op de groene pijl onderin het scherm. De hand verdwijnt en komt in de 

kolom partner’s turn. Partner krijgt een notificatie op zijn apparaat. De gebruiker kan meerdere 

biedingen tegelijk plaatsen. Navigatie tussen de verschillende handen geschiedt door naar links of 

naar rechts te vegen via het bieddiagram of met de pijltjes < > onderin het scherm. Het over en 

weer bieden stopt wanneer er is rondgepast. Het spel komt dan in het finished boards menu. 

https://bid72.com/topics/


> partner’s turn  

de partner van de gebruiker is aan zet 

Hier staan biedingen waar partner aan de beurt is. Zodra partner een bod heeft gedaan, komt de 

betreffende hand in de kolom my turn. Partner krijgt een notificatie op zijn apparaat. Navigatie 

binnen dit menuutje is gelijk aan die binnen my turn. 

> finished boards  

overzicht van uitgeboden spellen 

Hier staat een lijst van recent uitgeboden spellen. Bekijk de tegenhand en de waardering op een 

uitgeboden spel door in te toetsen op het betreffende regeldiagram. Uitgeboden spellen kunnen 

worden opgezocht op basis van verschillende criteria via de filterfunctie. 

> boards 

Dit vormt de toegang tot het bovenbeschreven hoofdmenu boards en is te vinden linksonder in het 

scherm. 

> new board 

Dit vormt de toegang tot het menu new board en is te vinden linksonder in het scherm. 

Maak een keuze tussen: 

> Random boards 

bied duizenden interessante handen met zoveel partners als je maar wilt; hier kan de 

gebruiker ook een goeroe uitkiezen. 

 

> Topic boards 

selecteer een of meer sets spellen (‘Topics’) en oefen specifieke conventies of 

biedafspraken. Hier kunnen ook nieuwe Topics worden aangeschaft ten laste van het bid 

point saldo. 

> settings 

Hier beheert de gebruiker zijn profiel, zijn abonnement en zijn saldo aan bid points. 

8. Contact/info 

www.bid72.com 

support@bid72.com 

info@bid72.com  

06 55834036 

https://bid72.com/rating/
http://www.bid72.com/
mailto:info@bid72.com

