
 

 

  Step NieuwsBrief 
District Dordrecht 

MEEDOEN MET STEP? 

Wil je ook meedoen aan de 

toernooien 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 op Step inschrijven voor de 

District Dordrecht StepToernooien.  

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 
De tweede week Stepbridgen in het district 

gaf hetzelfde beeld als de eerste week. 

Dinsdag tegen de 100 bridgers, donderdag 

tegen de 80 en vrijdag overdag, nou nee, dat 

is hem niet, helaas slechts 12 bridgers 

ditmaal.  

 

 

 

Gelet op de geringe belangstelling voor het 

vrijdag overdag bridgen is besloten om daar 

per direct mee te stoppen. Of, hoe en 

wanneer we toch nog iets vrijdag overdag 

gaan doen wordt onderzocht.  

Heb je ideeen, tips? Laat het ons weten.  

Deze editie 
Step District Dordrecht , Meekijken  P.1 

Zoek je een partner?, T ips v nieuwkomers  P.2 

Uitslagen  P.3 
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Meekijken 
Ook al speel je niet mee met een toernooi 

van het district, je kunt altijd meekijken 

aan een tafel. Da’s best leuk en spannend 

soms. Hoe? Gewoon op dinsdag/donderdag-

avond naar Step. Klik Toon Tafeloverzicht. 

Dubbelklik op activiteit District Dordrecht. 

Kijk wie op welke tafel zit. Wil je daar 

meekijken, dan gewoon dubbelklikken op 

die tafel en je bent Toeschouwer en kunt 

alles volgen. 

 

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


  

  

Zoek je een partner? 
Zoek je iemand om mee te bridgen (invallen 

of vaster) neem dan contact op met Bert de 

Vries (maestrobert.bridge@gmail.com).  

Hij houdt per datum een lijst bij met wie er 

beschikbaar is. Je krijgt dan de lijst en kan 

zelf contact opnemen met degene met wie je 

wilt bridgen.  

 

 

 

 
Tips voor nieuwkomers 
Voor de nieuwkomers is het natuurlijk erg 

wennen dat bridgen op Step. Als de  

wedstrijd begint zit je ineens aan een tafel 

met je partner en tegenstanders. Pats, de 

kaarten gesorteerd voor je neus. Tegenstan-

ders chatten vp, vpa en dat soort dingen 

tegen je. Als je aan de beurt bent heb je 

ineens een biedingbox op je scherm. Als je je 

eigen bieding moet alerteren dan moet je 

ook nog tekst intypen en dan op OK+Alert 

klikken en dan, als alles achter de rug is, 

moet je ook nog spelen! Kortom, leuk maar 

veel indrukken en veel 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 

 

 

 

 

 

 

In het begin heb je daar gewoon even tijd 

voor nodig en ja, dan wordt het weleens een 

race tegen de Stepklok want die tikt onver-

biddelijk door. Dat niet alleen, de Stepklok 

gaat je ook nog 2 keer waarschuwen dat je 

nog maar 5 of zelfs nog maar 2 minuten tijd 

hebt!  

Heb je problemen met de tijd, doe dan je 

voordeel met deze tips:  

Tip 1. Oefenen. Hoe meer je speelt, hoe 

makkelijker het wordt. Dus naast de 

dinsdag- of donderdagavond in het district, 

speel ook eens op Step een toernooitje, of op 

Quick Step of, het leukste waarschijnlijk, 

speel met bekenden aan een eigen Step 

tafel. 

Tip 2. Online training. Kijk nog eens, nu je 

een paar keer gespeeld hebt, naar de  

video’s op https://www.bridge.nl/step#instructie. 

Nu worden dingen wellicht duidelijker. 

Tip 3. Doe dingen die snel kunnen ook snel. 

Dat geldt zowel voor bieden als spelen. 

Passen, bijgooien met waardeloze kaarten 

dat kan allemaal snel en dan win je tijd.   

Tip 4. Stel in dat PAS je standaard bod is 

(menu Club\Opties\Spel). Dan hoef je alleen 

maar op OK te drukken als je wilt passen. 
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Step toernooi - Dinsdagavond 
De koplopers na de 1e dinsdag, Ad Vermeij en Jacqueline 

Henkes, kwamen er afgelopen dinsdag niet helemaal aan te   

pas. Met 53% eindigden ze op de 16e plek. Beter verging 

het:  

 

   

Zowel Anke Plomp - Marjolein Noordhoek als Frank van de 

Heuvel - Paul Dokman deden met deze uitslag goede zaken. 

Eerstgenoemden speelden zich met die score in de top 5. 

Laatstgenoemden namen niet alleen de koppositie over 

maar sloegen ook gelijk een groot gat met de rest.   

 

PRIJZEN  

We spelen drie toernooien: 

- dinsdagavond (8x) 

- donderdagavond  (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 
Loes Kroon en Ine van Doorn, de winnaars van de 1e week,  

waren nog helemaal in de wolken van hun overwinning en 

waren vergeten in te schrijven/mee te doen. De top 3 van 

donderdag: 

 

 

Hier waren Maarten Cox en Ronald Guit spekkoper want met 

hun score stegen ze een plek en gaan nu, eveneens met 

een forse voorsprong, aan kop. Inie Paulus steeg ook een 

plekje. De andere top 5 spelers waren allemaal nieuwe 

binnenkomers.  

 

 

1FrankvdH-PaulDok  97.5           

2 AdVm-JacquH       92.4 

   KeesvM-JanEr       92.4 

4 AnkeP-MarjoNH     92.1 

5 EllenHe-EdRij        91.2 
 

1 MaartenC-RonaldG 95.8           

2 HarryTa-JanHout    90.1 

3 InieP                 89.3 

4 CoertHa–MarkZ       88.4 

5 Flora                 87.9 
 

Stand op basis van 2x gespeeld 

Stand op basis van 2x gespeeld 
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Step toernooi - Vrijdagochtend 
De top 3 van afgelopen vrijdag: 

 

 

 

Henk Calkhoven en Jan Smeekes pakten hun 2e 

overwinning. Zij vinden het vast jammer dat het vrijdag 

overdag toernooi stopt. Maar goed, stoppen op je 

hoogtepunt is ook mooi.  

Vrijdag deelnemers bedankt dat jullie er waren. Wellicht tot 

later in het seizoen op de vrijdag overdag in een ander 

format.  

Uitgebreide uitslagen 
Naast de uitslag per mail en de uitslag op de site van het district is er ook nog 

de mogelijkheid om een uitgebreide uitslag te bekijken. Hier kan je zien wat  

de anderen gedaan hebben, hoe ze geboden hebben en hoe er gespeeld is. 

 

Ga om die uitslag te bekijken naar https://portal.stepbridge.nl/clubs/16000. Log daar in met 

je Stepnaam en het wachtwoord dat je ooit van Stepbridge hebt ontvangen*. Klik daarna op 

de datum van het toernooi dat je wilt bekijken. Dan zie je de uitslag en als je dan op een 

naam klikt zie je de detail uitslag voor dat paar.  

*Wachtwoord vergeten? Druk op “wachtwoord vergeten” en kijk in je email. Het nieuwe wachtwoord 
wordt toegezonden. Let er wel op dat je dan ook met dat nieuwe wachtwoord op Step moet inloggen!  

 

 

 

 

 

  

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       82.7    

3 ElsvHu-HettyDie     69.4 

4 EllyBor-JudithBL     67.8    

 

Stand op basis van 2x gespeeld 

 

https://portal.stepbridge.nl/clubs/16000


  

 

 
Uitslagenservice  
Naast de persoonlijke uitslag die je altijd 

netjes van Step in je mailbox* krijgt, kan je 

de uitslagen en de stand ook bekijken op de 

website van het district 

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

Linksboven in het menu: NBB-Clubranking 

Stepbridge.  

Kies eerst de avond.   

Voor de stand, kies Step ... Ronde 1 en je 

ziet de stand. Voor de uitslag, klik Uitslagen 

en kies de gewenste avond. 

 

 

 

 

 

* De uitslag komt ook 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 

  

 Tot dinsdag en/of donderdag!  

 

 

 

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

