
 

 

  Step NieuwsBrief 
District Dordrecht 

MEEDOEN MET STEP? 

Wil je ook meedoen aan de club-

avonden van District Dordrecht op 

StepBridge? Dat kan!  

Ga naar www.stepbridge.nl en 

vraag een Step proeflidmaatschap 

aan. Geef  je stepnaam door aan 

anjavanpraat@gmail.com. Zorg 

dat je een beetje uit de voeten 

kunt op Step en dan kan je je elke 

dinsdagavond en/of donderdag-

avond en/of vrijdagochtend op 

Step inschrijven voor de District 

Dordrecht Step Toernooien.  

LASTIG DAT STEPPEN?   

Nee hoor, zo’n 550 spelers in het 

District kunnen al op Step!  

Op de Step- en NBB-website is 

veel informatie te vinden, 

waaronder een aantal video’s die 

je snel wegwijs maken. 

https://www.bridge.nl/step#instructie 

Step District Dordrecht 
Afgelopen week zijn we van start gegaan met 

de District Step Toernooien.  

Op dinsdagavond trapten we af met maar 

liefst 50 paren. Op donderdagavond was het 

ietsje rustiger. Maar toch, 38 paren is nog 

steeds ‘76 man in de zaal’. Op vrijdagochtend 

was de zaal een beetje leeg. Er kwamen 

slechts 8 paren op de koffie.  

Onder de deelnemers deze week ook paren 

die nieuw waren op Step. Die paren onder-

vonden wat we allemaal hebben ondervonden 

in het begin: het is niet alleen superleuk om 

te doen maar het is vooral zo leuk omdat je 

clubgenoten en bekenden weer eens ziet en 

er even mee kan babbelen.  

Daarnaast ondervonden ze natuurlijk ook  

      - dat de tijd razend snel gaat en dat,  
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voor je het weet, de ronde bijna is 

afgelopen terwijl je nog een aantal 

slagen moet 

- dat alerteren zo makkelijk nog niet 

is, en met name dat je je eigen 

biedingen moet alerteren in plaats 

van de biedingen van je partner  

- dat berichten sturen naar de 

tegenstanders of wedstrijdleiders ook 

zo simpel nog niet is.  

Maar, dat werd ook al snel duidelijk, het is 

natuurlijk gewoon een kwestie van vaker 

doen en binnen een paar weken weet je 

niet beter en ben je net zo vlot, alerteer je 

net zo goed, en chat je net zo makkelijk als 

de ervaren Steppers. Vergeet niet dat de 

meeste Steppers van nu het ook pas sinds 

april doen en zie maar eens hoe makkelijk 

het ze nu afgaat.  

Dus doe je nog niet mee? Kom erbij!  

Dus, doe je nog niet mee? Kom er snel bij!  

http://www.stepbridge.nl/
mailto:anjavanpraat@gmail.com
https://www.bridge.nl/step#instructie


  

  

ID-tje? 
Aan de Step toernooien doen bridgers mee 

van allerlei clubs uit het hele district. We zijn 

weliswaar een klein district maar niet 

iedereen kent iedereen. Daarom graag bij de 

volgende gelegenheid even op je Systeem-

kaart (menu Club\Identiteit – Identiteit, 

venster Persoonsgegevens) invullen bij welke 

club(s) je speelt en de plaats van de club als 

dat niet voor de hand ligt.  

Bv BC Drechtsteden – Papendrecht.  

 

 

 

 

 

Nieuwe Stepper? 
Ben je nieuw op Step en heb je pas sinds 24 

augustus een (proef)lidmaatschap? Geef dan 

je Stepnaam door aan ons. Pas daarna kan 

je je inschrijven voor de districtsavonden. 

Zie ook linkerkolom pagina 1.  

Ben je al langer (proef-)Stepper, dan hoef je 

niks extra’s te doen.  

 

HELPDESK   
Problemen met StepBridge? Kom 

je er niet uit? Vraag hulp aan je 

clubgenoten die al meedoen. Ken 

je die niet, neem dan contact op 

met je bestuur. Zij weten wie 

binnen je club je verder kan 

helpen.  

Kom je er toch niet uit: bel of mail 

de helpdesk!  

Anja van Praat   

06 1466 7020  

WhatsApp 24/7 

anjavanpraat@gmail.com 

 

Theo Lagerwerf  

06 3890 7377 

theol@email2me.nl 

 

 

 

 

 

 

Deelname toernooien 
Deelnemen aan de District Step toernooien  

is helemaal vrijblijvend. Welke avond(en), 

ochtend, hoe vaak en met wie je speelt, je 

mag het allemaal zelf bepalen.  

Wat je wel moet doen is op tijd inschrijven 

met een partner. Graag op de avonden voor 

19:30 en op vrijdag voor 10:45 (inschrijven 

voor vrijdag kan pas op de vrijdag zelf). Dat 

maakt het voor de wedstrijdleiders namelijk 

wat makkelijker.  

Er zijn 3 afzonderlijke toernooien: Dinsdag-

avond, donderdagavond en vrijdagochtend  

(scores zijn dus niet overdraagbaar).  

Per toernooi wordt na 8 keer de eindstand 

opgemaakt en worden er wat prijzen 

uitgedeeld. Om in aanmerking te komen voor 

een eindprijs moet je wel minimaal 6 keer 

gespeeld hebben. Alleen de 6 beste ranking-

resultaten tellen mee.  

 

We spelen 8 rondes 3 spellen, 7 minuut per 

spel. Op de avonden hebben we na de 4e 

ronde, zo rond 21:10, een korte pauze van 

een minuut of 5-8. Op de vrijdag is er na de 

4e ronde een lunchpauze van ongeveer een 

half uur.  
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Step toernooi - Dinsdagavond 
Dinsdagavond gingen Ad Vermeij en Jacqueline Henkes 

flitsend van start met een mooie 1e plek net voor Kees van 

Maaren-Jan Erlings en Frank vd Heuvel – Paul Dokman.  

De welbekende %-scores worden omgerekend naar 

ranking-punten. Het beste paar krijgt 100 punten en de 

volgende paren steeds iets minder. Dus Ad en Jacqueline 

gaan nu aan kop met 100 punten!    

Komende dinsdag gaan we zien hoe deze paren, als ze 

tenminste in dezelfde opstelling spelen, het er af gaan 

brengen.  

 

   

 

 

 

PRIJZEN  

We spelen drie toernooien: 

- dinsdagavond (8x) 

- donderdagavond  (8x) 

- vrijdagochtend/middag (8x) 

Per toernooi wordt een individuele 

stand bijgehouden op basis van 

rankingpunten. De beste 6 

resultaten tellen mee. Heb je 

minimaal 6x gespeeld dan doe je 

mee voor een prijsje.  

De 1e, 2e, 3e, 10e en elk 

volgende tiental in het eindklasse-

ment (op basis van rankingpunten) 

per toernooi valt in de prijzen.  

De prijzen worden gesponsord 

door District Dordrecht.   
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Step toernooi - Donderdagavond 
Op donderdagavond zaten Loes Kroon en Ine van Doorn er 

helemaal klaar voor. De Step-training van de afgelopen 

maanden betaalde zich uit met een fraaie 1e plaats. 

Maarten Cox-Ronald Guit en Lenie Zwartveld-Sophia van de 

Pavoordt kwamen net iets te kort maar gaan dat natuurlijk 

volgende week donderdag proberen recht te zetten.   

 

 

 

   

 

 

1 AdVm-JacquH        100.0           

2 KeesvM-JanEr    99.3 

3 FrankvdH-PaulDok   98.5 

4 EllenHe-EdRij  98.1 

5 PetraKoo-SariViss 95.1 
 

1 LoesKr-InevDoo   100           

2 MaartenC-RonaldG  98 

3 LenieZs–SophiavP  91 

4 InieP–AntondJo  91 

5 LolkeL–DickvdD  89 
 

Vergeten  

te  

alerteren? 

Tik je uitleg in de berichtenbox, 

selecteer daarachter “Tegenstanders en 

Toeschouwers” en druk op <Enter>  

 



Step toernooi - Vrijdagochtend 
Vrijdagochtend/middag bridgen zit duidelijk nog niet in het 

systeem bij de 550 Stepbridgers in het District. Slechts 8 

paren zaten er vrijdag om 11 uur klaar voor. En dat terwijl 

het fysieke vrijdag bridgen juist steeds succesvoller werd. 

Het elkaar zien, de gezamenlijke lunch mist natuurlijk op 

Step dus wellicht dat daarom de vrijdag overdag (nog?) 

niet populair is. We gaan het aankijken maar heb je ideeën 

over de invulling van de vrijdag overdag, schroom dan niet 

die met ons te delen (b.v. in de chat op dinsdag).  

Henk Calkhoven en Jan Smeekes konden er niet mee zitten 

dat de opkomst magertjes was. Zij pakten de overwinning  

voor Alie Zegelaar & Lenie Zwartveld en Jolanda Gerla & 

Joop Wijgerse. 

Zwitsers 
Op StepBridge spelen we samen in één grote groep volgens het Zwitserse  

systeem. Wat is dat?  

De eerste ronde wordt willekeurig ingedeeld. Na de 1e ronde wordt de stand  

berekend. De goed scorende paren komen dan in de volgende ronde tegen elkaar (op Step 

zitten die op tafel 1); de minder goed scorende paren komen ook tegen elkaar (op Step zitten 

die op de tafel met het hoogste nummer). Na de 2e ronde wordt weer de stand berekend en, 

je vermoedt het al: de goed scorende paren komen dan in de volgende ronde weer tegen 

elkaar; de minder goed scorende paren ook. Dat gaat zo door tot en met de laatste ronde.  

Je speelt dus eigenlijk continu tegen tegenstanders die het ongeveer net zo goed doen als jij. 

 

 

 

 

 

 

  

DISTRICT DORDRE CHT 

BC ‘t Ambacht 

BC DBC/Thuredreght 

BC de Merwe 

BC De Vesting 

BC Drechtsteden 

BC Gorkum 

BC Hartenvrouw 

BC Hoornaar 

BC Je Coupe 

BC Overslag 

BC Papendrecht 

BC Sans Atout 

BC Ter Merwe 

N.R.B.C. Zwijndrecht 

PBC ‘81 

Passageclub Papendrecht 

Recr.club Dordrecht 

Sans Fumer 

Sliedrechtse B.C. 
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1 HenkCa-JanS      100           

2 LenieZs-AlieZe   85    

3 JoopWi-JolandaG   84 

4 BertdV-FransvGr        82 

5 ChrisBec-PeterKm    81 

  81 

 



  

 

 
Uitslagenservice  
Naast de persoonlijke uitslag die je altijd 

netjes van Step in je mailbox* krijgt, kan je 

de uitslagen en de stand bekijken op de 

website van het district 

(https://www.nbbclubsites.nl/district/16). 

Linksonder in het menu: NBB-Clubranking 

Stepbridge.  

Kies eerst de avond/ochtend.   

Voor de uitslag, klik Uitslagen en kies de 

gewenste avond. Voor de stand, selecteer 

Clubkampioenschap individueel en je ziet de 

stand.  

 

 

 

 

 

* De uitslag komt na een paar uur in je mail. 

Niet gekregen? Controleer dan eerst of de 

mail niet toevallig in je Spam folder staat. 

Staat de mail daar ook niet in, controleer dan 

of het mailadres dat je ooit in MijnNBB hebt 

ingevuld nog wel het juiste is.   

DISTRICT STEPTEAM 

Anja van Praat (AnjavPr) 

Bert de Vries (BertdV) 

Bert Korterik (BertKor) 

Coert Hagestein (CoertHa) 

Franklin Groenewold (FrankGw) 

Kees de Jong (KeesdeJo) 

Martijn Neefs (MartijnN) 

Pem Kubbe (PemK) 

Pieter Koenen (PieterKo) 

Theo Lagerwerf  (TheoL) 

 

DEELNAME DISTRICT 

STEP TOERNOO IE N 

Deelname staat open voor alle 

leden van de clubs in District 

Dordrecht. 

 

 

 

 

Toernooien 
 

  

             

 

 Elke dinsdagavond  aanvang 19:45  

 Elke donderdagavond aanvang 19:45 

 Elke vrijdagochtend aanvang 11:00 

 Tot dinsdag en/of donderdag en/of vrijdag!  

 

 

 

Privacy 
Over de wijze waarop het District Dordrecht 

met de privacywet omgaat verwijzen wij je 

graag naar de District website en het terzake 

gevoerde beleid van de NBB.  

Deel je foto’s met de NieuwsBrief dan geef je 

daarmee toestemming tot publicatie in de 

Step NieuwsBrief.  
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Het District StepTeam 

 

https://www.nbbclubsites.nl/district/16

