
 

 

  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 
Op naar de 200 deelnemers zeiden we vorige 

week toen we 166 deelnemers hadden. Nou 

warm: afgelopen week deden  

er maar liefst 186 spelers mee!  

Als er wat toeschouwers ook mee  

komen spelen, komen we toch aardig in de 

buurt. Komende week dan over de 200 

deelnemers-grens?  

 

Verderop in de nieuwsbrief het gebruikelijke 

beknopte nieuws over de stand. Kijk ook eens 

op de website van het district. Annelies Guit 

en Kees de Jong hebben ingeregeld dat de 

standen daar niet alleen op terug te vinden 

zijn maar ook dat ze netjes na elke avond 

worden bijgewerkt.  

 

Deze editie 
   District, De computer heeft alt ijd...? P.1 
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De computer heeft altijd ...? 
Het gebeurt ons allemaal wel een keer. Zit 

je tegen te spelen denk je “ha mooi een 

introever”. “Ja jammer joh, we spelen 

sans”.  

Tijdens fysiek bridgen is die misvatting zo 

uit de wereld maar op Step kan het even 

duren voor het kwartje valt want chatten en 

berichten lezen op Step is zo makkelijk nog 

niet. En de tegenpartij kan wel zeggen dat 

je in nieuwe slag moet bijspelen maar die 

vorige slag was toch echt van jou.  

Uiteindelijk kwam het allemaal goed maar 

de tips van deze week:  

1. In je Step instellingen kan je zorgen dat 

de bieding gewoon op het scherm blijft 

staan (Shift-F3) tijdens het spelen. Reuze 

handig als geheugensteun! 

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


  

  
2. ‘de computer’ heeft misschien niet altijd 

gelijk maar op Step kan je er toch wel vanuit 

gaan ‘de computer’ op het onderdeel ‘voor 

wie is slag’ altijd gelijk heeft. Dus ook al 

twijfel je, speel maar gewoon door en kijk 

later nog maar eens naar het spelresultaten 

(F7).  

 

 

 

Een gewaarschuwd mens! 
Je hebt de bovenstaande hand. Rechts opent  

kwetsbaar, 3♥. Je hebt niks te melden en 
past. Links past ook. Je partner brengt leven 

in de brouwerij met ‘Doublet’. De 3♥ openaar 

past en nu?  

Voor 3♠ heb je een schoppen te weinig. 4♣, 

4♦ dan? Is ook zo hoog, zit partner meestal 

ook niet op te wachten, ook niet fijn. Passen 

(er een strafdoublet van maken) in de hoop 

dat 3♥ kwetsbaar gedubbeld één down 

hobbelt? Maar ja, met 7 punten is dat ook 

wel een gok en leunt wel heel erg op de 

kwaliteit van de opening van partner.   

Moeilijk, moeilijk. Nog eens kijken dan. 

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 

 

 

 

 

 

 

Tja, nou de andere biedingen bevallen ook 

niet dus je besluit toch tot “Pas”. Een paar 

minuten later: 3♥X+2. Pff, niet goed. 

En wie was de gelukkige 3♥ openaar? Als je 

de vorige nieuwsbrief hebt gelezen raad je 

het al: Kee7SxC van Maaren! Tja, als je je 

dat had beseft dan was ‘Pas’ (er een straf-

doublet van maken) geen optie geweest 

want een gewaarschuwd mens... 

 

 

Trix (deze week) en Anton (vorige week) zijn 

nu dubbel gewaarschuwd. De tip: ‘het is 

maar weinigen gegeven Kees succesvol te 

doubleren, dus doe maar niet’. De meeste 

NZ paren zaten in 4♥ (+1).  Het hele spel:                        
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Ellen Hertoghs - Ed Rijckevorst en Ad Vermeij waren er ook weer bij en zagen dat beloond met 

de 2e, resp. 3e plek in het algemene klassement. Maarten Cox – Durk Fekkes veroverden  

door hun fraaie score de 4e plek. Jan Smeekes - Henk Calkhoven scoorden ook weer goed en 

verstevigden hun 5e plek.   

Jos Lutz – Piet van Zwieten, Anke Plomp – Marjolein Noordhoek en Ad de Bruijn moesten de 

top 5 verlaten. Tijdelijk zo hopen ze.    

In de staart van het klassement deden de hekkensluiters Marijke Claassen – Tini Westein (plek 

142) het redelijk maar ‘zijn nog niet boven Jan’. Sterker nog, ze moeten nog flink aan de bak 

want de dichtsbijzijnde Jan is Jan Vijfvinkel en die staat op plek 96...  

  

Step toernooi – Dinsdagavond (4/8) 
‘Wat Ad de Bruijn en Arie Huisman kunnen, 70.7% scoren, 

kunnen wij ook’, dachten ze. Dat ging lang goed maar net 

niet helemaal. De winnaars, met niettemin een zeer 

respectabele score van 67%:  

           Anneke van Velsen en Theo Lagerwerf!  

 

  

PRIJZEN  

We spelen twee 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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1 PaulDok                92.3           

2 EllenHe-EdR          90.1 

3 AdVm                    89.4 

4 MaartenC-Durk      88.7 

5 JanS-HenkCa       87.8 
Stand op basis van min.3x gespeeld 

Top 10

 

c

v 

De koploper in het 

klassement, Paul 

Dokman, liep met 

deze uitslag geen 

schade op en behield 

de 1e plek. Maar, dat 

moet gezegd, de 

voorspong slinkt.  

Aan de andere kant, Paul heeft tot nu toe alle keren 

gespeeld dus kan hij na 8 avonden de slechtste 2 scores 

nog laten afvallen. 

 



Step toernooi – Donderdagavond (4) 
‘Wat Anneke van Velsen en Theo Lagerwerf niet kunnen, 

kunnen wij wel’, dachten ze. En inderdaad. Het ging heel 

lang goed, maar ... net niet helemaal. Het record van Ad 

de Bruijn en Arie Huisman (70.7%) blijft staan. Maar ook 

maar net. De winnaars van afgelopen donderdag deden het 

record, op een haar na, net niet sneuvelen:  

          Jan Erlings – Kees van Maaren! 

 

 

 

 

Het lukte Corrie de Vries en Walter van Diemel om van de laatste plaats af te komen! Martin 

Lidster is daar niet blij mee natuurlijk maar die heeft wel weer een doel voor volgende week. 

En ach, één voordeel, je kan niet degraderen!   

 

 

 

 

 

  

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 JosLu-PietvZw       93.0           

2 JanEr                    92.0 

3 MaartenC-RonaldG 90.5 

4 KeesvM                  89.3 

5 Flora                     88.7 
 Stand op basis van min. 3x gespeeld 

Top 10

 

Wie ben 

je? 

Vul even in menu Club\Identiteit  (tabblad Identiteit) of op Ipad 

bij Step-instellingen wie je bent en bij welke club in welke plaats 

je speelt. Da’s leuk voor de anderen om te weten.  

 

In de top van het 

klassement pakten 

Jos Lutz-Piet van 

Zwieten de eerste af 

plek af van Maarten 

Cox-Ronald Guit. Jan Erlings steeg door de tweede 

overwinning in twee weken weer een plek. Zijn vaste 

partner Kees van Maaren haakte nu ook aan in de top 

5 en dat ging ten koste van Harry Tassenaar- Jan in ‘t 

Hout. Trix Koop kon zich nog net handhaven in de top 

5. 



  

 

 
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.  

Ben je geinteresseerd in een zeer uitgebreide 

uitslag: zie Nieuwsbrief 2.  

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 NBB-clubs in het 

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

