
Discord tijdens de BC de Lombard-clubavond 
 

Wat is discord? 
Discord is een applicatie waarmee je via internet kan bellen, vergaderen spreken en chatten. Net als 
bij zoom en skype is het mogelijk om live in beeld te komen. Een groot voordeel van Discord is dat 
het altijd beschikbaar is. Niet iedereen is natuurlijk altijd aanwezig, maar je kan discord ook 
gebruiken voor contact met clubgenoten op andere momenten of andere activiteiten dan alleen de 
clubavond. 
Een ander voordeel is dat er geen limiet is. Eenmaal op discord kan je er altijd naar toe gaan en zo 
lang blijven als je wilt. Prima om elkaar vooraf te begroeten en ook voor de nazit na het spelen. 
 
Voor BC de Lombard is een Discord server aangemaakt waar iedereen gratis naar toe kan gaan. In 
deze server zijn er chatkanalen (textchannels), beeld- en geluidkanalen en bridgetafels.  De 
bridgetafels zijn nu genummerd van A1 tot D6. Iedere bridgetafel in Stepbridge komt dus overeen 
met een tafel in Discord. In zo’n discord-tafel kan je praten en beeldcontact hebben met de spelers 
aan jouw Stepbridgetafel. 
 
Achteraf komen de deelnemers bijeen in een van de voicechannels (beeld en geluid) waar wordt 
nagepraat zoals het gebruikelijke sociale contact na afloop van een clubavond. Dat kan in kleine 
groepjes (zoals aan de tafels na afloop) of in een grotere groep aan de bar of ….  
Heb je nog wat te bespreken met je partner of nevenpaar dan hoef je dat dus niet te doen in de 
lobby van Stepbridge, waar je iedereen deelgenoot maakt van je excuses voor een onhandige 
nakomst of zo. 

 

Aanmelden bij Discord 
 
Om Discord te gebruiken moet je een aantal handelingen verrichten. Dat kan heel simpel zijn, maar 
soms is het dat helemaal niet. Het werkt ook anders op de verschillende computersystemen.  
 
We beginnen met de algemene route voor webbrowsers zoals iedereen die wel heeft. Verderop 
staat wat er verschilt bij andere systemen. 
 
Stap 1:   Je gaat naar deze link:  https://discord.gg/gY2xGt9. 
 
Stap 2:   Je vult je naam in, accepteert de voorwaarden en drukt op “Continue”. Indien je al 
een account hebt kies je “ already have an account?”  waarmee je kan inloggen. 
 
Stap 3:   Klik ik ben geen robot en beantwoord de vragen. 
 
Stap 4:   Claim een account door je e-mail in te vullen en een wachtwoord te kiezen 

We hebben nog nooit reclame mail van Discord gehad, wel hebben we wel eens gehoord ge 
dat discord via de mail vraagt om toestemming om voor analysedoeleinden je locatie- en 
gebruiksgegevens te mogen gebruiken. Dat is nergens voor nodig. 

 
Stap 5:   Hierna verschijnt een pop-up mededeling dat er een bericht is gestuurd naar je 
mailadres. Ook wordt gevraagd of je de Discord app wilt downloaden. Dit kan je in principe 
overslaan. Het werkt ook vanuit een internetbrowser. Je krijgt altijd een verificatiemail van Discord. 
Wacht daarop. Zodra je het mailtje van Discord in je mailbox vindt klik je op verifieer. Discord weet 
nu dat je echt bent wie je zegt te zijn. 

https://discord.gg/gY2xGt9


Stap 6:   Klik de pop-up weg door op het kruisje rechtsboven te drukken. Je bent nu bij de 
Discord server. 
 
Stap 7:   Aan de linkerkant van je scherm zie je het symbool van een discordserver met het 
logo van de Lombard. Klik daarop. 
 
Stap 8:   Een discord-scherm is in vier kolommen opgedeeld. Soms zie je er maar drie, maar 
dan blijk je met de cursor, muis of handveeg het beeld naar links of naar rechts te kunnen schuiven 
om het resterende deel van het scherm te bekijken. 
 

 
In dit voorbeeld staan in de linkerkolom meerdere servers. 
 

• In de meest linkse kolom zie je de servers staan met daaronder een + en vergrootglas 
symbooltje. Omdat je al bent waar je wezen wilt – in de Lombardserver - gebruik je die 
verder niet 

• In de tweede kolom, bovenaan beginnend met Lombard Lounge, staan de kanalen 
waaruit je kunt kiezen.  
Spraak-(en video) kanalen worden voorafgegaan door een luidsprekertje. Tekstkanalen 
worden voorafgegaan door het # teken. De tekstkanalen kan je gebruiken om te chatten. 
Wij gebruiken die voor algemene berichten zoals de agenda, de handleiding, 
tafelindeling en voor tekstberichten als “wie wil mijn partner zijn voor morgenavond”). 
Bij ieder kanaal / tafel staat ook wie er op dat moment aanwezig zijn. Als je bekenden 
ziet kan je er even langsgaan en ze begroeten - hoewel, het zou handig zijn om eerst je 
beeld en geluid aan te zetten. 

• De derde kolom geeft de inhoud van het kanaal weer. In een tekstkanaal bestaat dat uit 
de geposte berichten. In een videokanaal zie je een deelscherm per deelnemer. 
Deelnemers met een beeldverbinding kun je nu zien (en ernaar zwaaien). Bij deelnemers 
zonder beeldverbinding zie je het discorddier (de Wumpus). Deze deelnemers kan je 
alleen horen praten. 



• De uiterst rechtse kolom geeft een overzicht van aan- en afwezige leden van de Lombard 
server. Niet echt interessant, alleen als je een persoonlijke boodschap hebt voor iemand 
kan je hierop klikken en een boodschap intypen.  

 

Wat moet je doen om anderen te horen en te zien: 
 
Stap 9:   Onderaan in de tweede kolom staat een blokje met je eigen gegevens, zoals het 
soort connectie, in welk kanaal je bent, status van je microfoon en best belangrijk, het tandwieltje 
waarmee je kunt doorklikken naar de instellingen.  
De eerste keer dat je een voice-channel ingaat (door er op te klikken) vraagt Discord netjes of hij 
gebruik mag maken van je microfoon. Je kan dat weigeren, maar dat is wel heel ongezellig, want 
niemand verstaat je. 
 

 
 
Stap 10:  Indien wij jou wel horen en jij ons niet of andersom, kijk dan onderin of je geluid en 
microfoon aan staan.  

In dit voorbeeld staat de microfoon uit (streep er door heen) en het geluid(koptelefoon) aan. 
Door een simpele klik kan je dit aan of uit zetten. Klik op de microfoon met een streep er 
doorheen om jezelf hoorbaar te maken. Video is uit. 

 
Stap 10:  Indien de microfoon en het geluid beiden aan staan maar je hoort ons niet, of de 
anderen horen jou nog niet, druk dan op het tandwieltje naast de koptelefoon.  
 
Stap 11:  Na klikken op het tandwiel kom je op het instellingenscherm. Links in het scherm zie 
je een aantal opties. Klik op Voice & Video of Spraak & Beeld. De andere opties kan je eens rustig 
bekijken als je tijd hebt, maar ze doen niks wat je nu zou kunnen helpen. 
 



 
 

Voice Settings of Spraakinstellingen 
Hier kun je controleren of je microfoon het doet. Kijk of Input Device en Output Device 
(invoerapparaat en uitvoerapparaat) goed staan, als je problemen hebt probeer je een ander 
apparaat. In de webbrowser kan je trouwens geen uitvoerapparaat selecteren. In alle gevallen kan je 
wat proberen met input- en outputvolume. 
Met Let’s check of Controleren kan je nagaan of het geluid werkt. Als het goed is hoor je je eigen 
stem met enige vertraging. Als het niet goed is probeer dan een ander input- of outputapparaat of 
zet de volumes iets hoger 
 

 
 
Indien alles goed staat maar het werkt toch niet, kan je altijd nog de app installeren, die verhielp bij 
sommige leden de problemen. In de app heb je namelijk meer stuurmogelijkheden voor geluid en 
beeld. 
 

Video Settings of Beeldinstellingen 
Op ditzelfde scherm (Voice & Video – Spraak en Beeld) staan ook de Video instellingen. Die gebruik 

je ook om de camera aan te zetten zodat je in beeld komt. Dat werkt natuurlijk alleen als je een 

camera hebt en het platform waarop je werkt ook beeld ondersteunt. Klik op “Camera” en selecteer 

je cameratype. Meestal is er maar één keuze. Nu krijg je in het preview vakje te zien hoe anderen jou 

in beeld krijgen. Vanaf nu kan je de camera controleren met het camera icoontje in het  



hoofdscherm.  

  

 

Stap 12: Druk op het kruisje rechts bovenin om terug te keren naar het hoofdscherm. 

 
Stap 13:  In het hoofdscherm zie je in de tweede kolom de kanalen in de Lombard Lounge. 
Door op een kanaal te klikken word je aan het kanaal toegevoegd. Door er nogmaals op te klikken zie 
je de inhoud van het kanaal. Bij tekstkanalen zijn dat de chatberichten die anderen hebben 
achtergelaten. Bij spraakkanalen zie je nu het beeld van de aanwezigen, of de wumpus van de 
aanwezigen zonder geactiveerde camera. 
 

 
In dit voorbeeld zie je dat Gerbrand Hop in Van Valen’s Verhalen aanwezig is. 
 



Text channels 
Indien je iets niet begrijpt of ergens niet uitkomt type dan een vraag in het tekstkanaal #general 
Waarschijnlijk zal iemand je proberen te helpen. 

Afwijkingen per platform 
De bovenstaande beschrijving werkt, tenzij anders vermeld, voor een webbrowser op willekeurige 
computers en tablets met microfoon en eventueel een camera. De meeste laptops en tablets van na 
2005 hebben dat standaard aan boord. Bij desktopcomputers moet je die los aanschaffen en 
aansluiten. 
 
In het algemeen kan je op een laptop of desktopcomputer beter de app downloaden dan werken 
met de browser. Daarmee krijg je wat meer controle over de beeld en geluid opties.  
 

Om de app te installeren:  
Download de Discord app vanuit de Discord.com website  (Discord ziet zelf of je een Apple 
pc, Ipad, Android, Windows of een ander os hebt) en zal je vragen of je de webbrowser wilt 
of de app.  
Eenmaal gedownload en geïnstalleerd krijg je dezelfde beginvragen om je aan te melden bij 
discord.   
Op de vraag of je een server wilt starten of wilt verbinden met een bestaande server kies je 
voor de bestaande server en kopieer je de link https://discord.gg/gY2xGt9  . Je app is nu 
geïnstalleerd en je kan deze altijd gebruiken. In de linkerkolom staat het icoon van de 
Lombardserver. Klik deze aan en volg de beschrijving hierboven. 

 
Tablets.  
Op tablets en iphones ondersteunt Discord momenteel alleen spraak. Ja, het apparaat heeft een 
camera, maar op deze apparaten wordt beeldcontact pas in een volgende versie van discord 
ondersteunt. 
 

Bridgen met Step en Discord 
 

Discord is goede aanvulling op stepbridge omdat je meer contact hebt met je tegenstanders, partner 

en de andere leden. Wat dat contact betreft is Stepbridge maar saai.  

De uitdaging is natuurlijk om twee applicaties tegelijkertijd op je scherm actief te hebben. Voor 

diegenen onder ons die twee schermen hebben is dat eenvoudig. Maar voor diegenen die dat niet 

hebben hier een paar tips: 

Als je een computer gebruikt met windows 10: 

Je scherm in twee delen splitsen 
Start de browser met discord of de discord app. Houd de Windows-toets ingedrukt en druk op 
de pijltjestoets naar links of rechts. Je browser neemt nu nog maar de helft van je scherm in en 
Windows stelt zelf voor om andere programma’s te gebruiken in de andere helft. Kies voor het 
stepbridge programma en je hebt je doel bereikt. 

Als je een macbook gebruikt: 
Splitscreen optie: Open het scherm met de discord applicatie of de browser (safari, google) met 

discord scherm. Hierna klik je in je dock op het icoontje van Stepbridge. Het stepbridgescherm 

plaatst zich nu over het discord scherm. Klik nu op het groene bolletje links boven in de balk. Je kan 

https://discord.gg/gY2xGt9


nu kiezen tussen heel scherm, linkerhelft en rechterhelft. Kies een van de helften en het 

stepbridgescherm vult nu circa 2/3 van het scherm. Het discordscherm wordt nu weer deels 

zichtbaar. Als je op dat scherm klikt worden de beide toepassingen keurig over je computerscherm 

gedeeld. Het zal wel even oefenen zijn. 

  

Als je een Ipad gebruikt: 
Zorg dat zowel het icoon van stepbridge als van discord in je dock (applicatiebalk onder in je 

scherm staan. 

Activeer Discord zodat deze het scherm vult. 

Druk op de homeknop om het dock naar voren te brengen. Druk op het Stepbridge-icoon en 

breng deze langzaam naar het scherm. Als het goed is vormt het icoon een vierkant op het 

scherm. Breng dit vierkant naar de linkerzijde en laat het los. Bij het loslaten vult Stepbridge 

het gehele scherm. Dat is jammer maar het kan niet anders. Programmeerfoutje in 

Stepbridge. Andere applicaties vullen nu het halve scherm dat je naar believen kan 

aanpassen naar ¾ oid. Dit schuiven en loslaten van het icoon zal wel een paar keer fout gaan 

voor je het onder de knie hebt. In ieder geval heb je nu wel twee applicaties tegelijkertijd 

actief. Om Discord te zien veeg je met je vinger van de rechterrand naar links. Het scherm 

wordt nu gevuld met Discord. Om dan weer naar Stepbridge te gaan veeg je met je vinger 

van de linkerrand naar rechts. Tijdens het spelen hoef je toch niet te kijken naar je 

partner/tegenstander dus het is net goed genoeg. 

Als je een Android tablet gebruikt: 
 Ik zou het niet weten, als iemand dat kan uittesten dan nemen we het resultaat op. Dit staat 

erover op internet: 

Scherm splitsen en twee apps tegelijk gebruiken 

Het is sinds Android 7 mogelijk om twee apps tegelijk te gebruiken dankzij Google's split-screen 
implementatie. Houd de overview-knop (het vierkantje) ingedrukt en het scherm splitst in tweeën. 
De app die je al open had staan neemt de eerste helft in beslag. In de andere helft verschijnt het 
appselectie-scherm. Kies de app die je wilt openen en beide apps staan netjes naast elkaar. Als je 
klaar bent, houd de overview-knop nogmaals ingedrukt en je schakelt weer naar de standaard 
fullscreen-modus. 

 

Etherdiscipline: gebruik van de webcam en microfoon voor, tijdens en 

na het bridgen. 
 

Algemeen 
- Kom op tijd, zorg dat je op tijd bij je toegewezen tafel aanwezig bent. 
- Laat elkaar uitpraten. 
- Zorg ervoor dat de verbinding goed werkt, dit kan je van tevoren met iemand testen. 
- Zorg ervoor dat er zo min mogelijk achtergrondgeluid is. Kan dit niet, dan is ‘Push-to-talk’ 

een mogelijkheid. (Dit werkt overigens alleen als de app gedownload is) 
‘Push to Talk’ aanzetten doe je als volgt: 

- Open het tandwiel links onderin om naar de ‘instellingen’ te gaan. 
- Ga naar ‘Spraak en Video’ in de linker kolom. 



- Klik vervolgens Onderin op het vakje ‘Push to Talk’. Vanaf dit moment ben je 
alleen hoorbaar op het moment dat je bewust de spraakknop indrukt. 

 

Tijdens het bridgen gelden verder de volgende regels: 
- Communicatie uitsluitend tussen de spellen, dus: 

o We zetten de microfoon uit als er niets te bespreken valt.  
o Ook deafen uit (symbooltje oordoppen) tijdens bieden en spelen (voorkom dat je 

ongeoorloofde info van partner kan krijgen) 
- In een kanaal waarin alleen twee spelers van een partnership aanwezig zijn: 

o Zetten we ook de camera uit tijdens bieden en spelen 
 
De Lombard wedstrijdleider controleert steekproefsgewijs of we ons ook aan deze regels houden. 
 
 

Voor en Na het spelen op step. 
Over het algemeen werkt het slecht om met meer dan 8 personen in een kanaal aanwezig te zijn. 
Iedereen praat dan door elkaar en het volume gaat omhoog om aandacht te blijven krijgen van de 
toehoorders, net als op de sociëteit. Wordt het je teveel, zoek dan een ander kanaal op, nodig 
vrienden uit  - klik op hun naam in de meest rechtse kolom van het discord-scherm om een privé 
boodschap te sturen. 
 


