
 

 

  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 deel- 

nemers!”, zeiden we  

twee weken geleden  

enthousiast. Nou, het  

is jullie gelukt! Leuk! 

 

            

Afgelopen week deden er namelijk maar liefst 

208 bridgers mee aan de Step toernooien van 

het district! Record gebroken!  

 

 

Deze editie 
   S tep District Dordrecht P.1 

Reputatieschade, Theo’s Tablet T ips P.2 

Uitslagen  P.3 

 

 

 

Numme r
e r 

4 octobe r 2020 

5 

Wil je net als die 200 andere bridgers van  

- 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 en de Sliedrechtse B.C. - 

ook een gezellig avondje kaarten, je club-

genoten tegenkomen-gedag zeggen-zien 

schitteren, kom er dan ook bij!  

Sterke bridger, minder sterke bridger, 

gevorderde, beginner? ‘t Maakt allemaal 

niet uit. Door de indeling kom je heel vaak 

tegen paren die het ongeveer net zo goed 

doen als jij.  

Dus tot dinsdag en/of donderdag! 

 

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


  

  

Reputatieschade  
Gevechten om de deelscore zijn altijd op het 

scherpst van de snede. Zie dit biedverloop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen babbelt mee en nu is Jan aan de 

beurt. Je wilt het de tegenpartij lastig maken 

en je hebt het in de vorige nieuwsbrieven 

gelezen: als Kees van Maaren wat biedt en 

wordt gedubbeld dan maakt hij het. Als 

partner ontwikkel je dan natuurlijk een 

rotsvast vertrouwen in je maat en de 

tegenpartij durft nu toch niet meer te 

dubbelen. Dus Jan Erlings kwam, kwetsbaar  

 

BC ’t Ambacht 

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 

 

 

 

 

 

 

niet bang, met met 2SA op de proppen. 

Daarna 2 keer pas en toen was Marjolein 

Noordhoek aan de beurt. Die had de nieuws-

brieven ook goed gelezen en bedacht ‘dit 

heeft Kees niet geboden maar Jan, dus ik 

kan gewoon dubbelen’ en zo gebeurde. 

Onbegonnen werk natuurlijk voor Kees. Eind 

van het liedje: 

 

 

Jan een illusie armer, Kees reputatieschade 

rijker, en de dames, die gingen vrolijk door 

naar het volgende spel.  

 

 

 

Theo’s Tablet Tips  

SLEPEN OF TOUCHEN: 
“Je speelscherm staat, op ipad en samsung bij het vakje 
opties, standaard op “slepen”. Dat betekent dat je de 
kaart alleen kan spelen door te slepen met de touchpen. 

Velen vinden het handiger om te kunnen touchen.  
Je kunt bovenin het scherm onder het vakje opties deze 
handeling veranderen en het daar op klikken zetten. 
Daarna kan je met 1 touch de kaart spelen.” 
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Een bijzondere prestatie ook van Carmen en Lea van Kralingen. Ze zijn meestal iets lager in 

het klassement terug te vinden maar dinsdag was het ‘hun dag’ en eindigden ze mooi als 

tweede. Zit er nog meer in het vat voor de dames? We spelen nog drie keer deze ronde en de 

podiumplaatsen zijn nog niet definitief vergeven, dus wie weet... 

In het klassement gaat Paul Dokman na deze week ook nog steeds aan de leiding maar moest 

wel weer iets van zijn voorsprong inleveren. Van gemiddeld 92.3 naar 90.9. Ad Vermeij, gehol-

pen door Mark Zomer, komt zo toch behoorlijk dichtbij. Hans Diefenbach pakte door zijn winst 

dinsdag ook gelijk een top 5 plek. Jos Lutz – Piet van Zwieten toonden hun veerkracht door de 

week ervoor uit de top 5 te zakken en nu weer sterk terug te komen. En nu vasthouden!  

 

  

Step toernooi – Dinsdagavond (5/8) 
Ze hadden in deze reeks Step toernooien nog niet gewon-

nen, dus het werd wel eens tijd. De winnaars, met weer 

een bijzonder hoge score van 68,9% (en dat is lang niet 

makkelijk in zo’n groot veld):  

                  Trix Koop en Hans Diefenbach!  

 

  

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                90.9           

2 AdVm                    89.3 

3 HansDie                 87.9 

  JosLu-PietvZw        87.9 

5 JanS-HenkCa        87.8 
Stand op basis van min.4x gespeeld 

Top 10

 

c

v 

 

 

 



Step toernooi – Donderdagavond (5) 
Donderdag waren de paren in de top aan elkaar gewaagd. 

De onderlinge verschillen waren klein en uiteindelijk, na 

diverse onderlinge schermutselingen, ging de winst naar:  

          Krijn van Dijke – Ellen van Dijke! 

Van de spelers in de top 5 van vorige week wisten alleen 

Kees van Maaren en Jan Erlings een goed resultaat neer te 

zetten. Maar desondanks blijft de bezetting van de top 5 

tzelfde als de  

 

 

 

Anton van Kinderen draagt nu de rode lantaarn. Het gaatje met Walter Diemel en Corrie de 

Vries is te overzien. Het gat met het paar daarboven, Paula Heiden en Hans van Hattem, lijkt 

vooralsnog te groot maar zeg nooit nooit...nog 3 avonden!    

 

 

 

 

 

  

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 JanEr               92.2           

2 JosLu-PietvZw       92.0 

3 KeesvM          90.3 

4 MaartenC-RonaldG 89.8 

5 Flora                     88.7 
 Stand op basis van min. 4x gespeeld 

Top 10

 

Hoe claim 

je? 

Ben je leider en weet je dat de rest van de slagen voor jou zijn, 

claim dan: (rechtermuis) klik op het speelveld ‘Claim’. Doe dit 

alleen als alle troef eruit is (dat voorkomt gedoe).  

hetzelfde als vorige 

week. Alleen de 

volgorde wijzigde 

iets. Jan Erlings 

kroop voorbij Jos 

Lutz-Piet van Zwieten  

en staat nu aan kop. Kees van Maaren passeerde 

Maarten Cox-Ronald Guit. De enige stabiele factor is 

Trix Koop, nog steeds plek 5. 

Met een top 5 die niet zo hoog scoort zijn er natuurlijk 

paren die aan kunnen haken. Getipte kandidaten: de 

winnaars van deze week Krijn en Ellen (87,1).  

rankingpunten 

 



  

 

 
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 

vernieuwde website van het district (https:// 

16.bridge.nl). Links in het menu: Uitslagen & 

Klassementen – NBB Clubranking.  

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) 

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 

 


