
 

 

  Step NieuwsBrief 
District Dordrecht 

MEEDOEN MET STEP? 

Wil je ook meedoen aan de 

toernooien van District 

Dordrecht op Step? Dat kan 

nog steeds! Gewoon doen. 

Ga naar stepbridge.nl , vraag 

een Step proeflidmaatschap 

aan en geef je stepnaam door 

aan Anja (zie Helpdesk).  

Zorg dat je een beetje uit de 

voeten kunt op Step en dan 

kan je elke dinsdagavond 

en/of donderdagavond op 

Step meedoen aan de District 

Dordrecht StepToernooien!  

LASTIG DAT STEPPEN?   

Ach, als zo’n 200 spelers in 

het District elke week kunnen 

Steppen, dan lukt het jou vast 

ook. Kijk eens een video: 

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

nstructie 

Step District Dordrecht 
In Nieuwsbrief 8 hebben jullie al de foto’s van 

de kampioenen van de 1e ronde gezien. Maar 

er waren meer prijswinnaars. Elke 10e plek 

leverde een prijsje op. Onder de gelukkigen 

ook, soms verbaasd:  

 

Deze editie 
   Step District Dordrecht, Deelname P.1 

Intussen in het Denksportcentrum P.2 

Uitslagen P.3 

 

 

 

Nummer 

15 November 2020 

10 

Deelname 

De afgelopen weken 

is de deelname vrij 

constant. Elke week 

doen er zo’n 200+  

bridgers, in wisselende 

samenstellingen, mee. 

 

Vooraf dachten we dat 

we met zulke grote  

groepen wellicht  

meerdere wedstrijd- 

leiders per avond nodig zouden hebben 

maar dat blijkt in de praktijk niet nodig. 

Jullie doen steeds minder een beroep op  

de wedstrijdleider. Miskliks, arbitrages, 

tijdsoverschrijdingen? Ze komen nog maar 

zelden voor. Iedereen lijkt zijn weg op 

Step, en met elkaar, een beetje  

gevonden te hebben en dat is mooi!   

 

 

Ook prijs voor  

Lenie Zwartveld ! 

 

 

Ook prijs voor  

Denny Nanning ! 

  

Ook prijs voor  

Jan in ’t Hout ! 

 

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


  

  

Intussen in het DCP.... 

District Dordrecht organiseert bridge- 

competities en speciale drives (b.v. de 

Nieuwjaarsdrive), voor alle bridgers in het 

District. Die wedstrijden worden gespeeld in 

het Denksportcentrum Papendrecht.  

Het Denksportcentrum, waar maar liefst 7 

van de 19 clubs uit het district spelen, is 

echter niet Corona-proof.  

De afgelopen weken is begonnen om het 

centum Corona-proof te maken.  

Tussen het bezorgen van allerlei prijzen door 

drukt Pem de aanpassingskosten voor het 

ventilatie-systeem door mee te helpen en  

wat voorwerk 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,  

anjavanpraat@gmail.com 

Theo Lagerwerf  

06 3890 7377, 

theol@email2me.nl 

 

NIEUWSBRIEF FULLSCREEN?  

PC, laptop? Probeer eens 

CTRL+L.  

 

 

 

 

Daarnaast zijn weer anderen bezig om de 

tafels 1,5-meter-bestending te maken:  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Het schijnt dat alle huidige deelnemers aan 

de District Step Toernooien straks ‘Corona-

proof’  aan de Districtscompetities kunnen 

deelnemen. Geweldig!  
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Hans Diefenbach is de koploper op de dinsdag. Herman en Ger pakten door hun overwinning 

een vracht aan rankingpunten en staan stevig op de 2e plek. Paul Dokman en Aart de Leeuw 

moesten wat terrein prijsgeven maar blijven in de buurt. Dinsdag weer nieuwe kansen!  

                             

  

Step toernooi – Dinsdagavond (3/8) 
De winnaars van afgelopen dinsdag:  

 

                  Herman Kroon – Ger Eielts!  

 

  

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 

eindklassement (op basis van 

rankingpunten) per toernooi 

valt in de prijzen.  

De prijzen worden gesponsord 

door District Dordrecht.   
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1 HansDie                95.9           

2 HermanKr-Ger     94.9 

4 PaulDok-AartdL     93.4 

6 Flora                     93.3 

8 EdR-EllenHe           92.2 
Stand op basis van min.2x gespeeld 

Top 10

 c

v 

 

 

 

 

 

In Nieuwsbrief 9 vertelden we al dat er voor de minder ervaren spelers 

een aanmoedigingsprijs is. Vorige keer ging Martin Lidster (+11,4) nog 

aan kop in dit klassement. Maar, helaas voor hem, die koppositie is 

inmiddels overgenomen door de dames Tini Westein-Marijke Claassen 

(zij staan +1.6 boven hun ranking uit de 1e ronde).  Joke en Kees vd 

Put staan 2e met +0,8. Corrie de Vries en Walter Diemel hebben nu 

nog brons met +0,1. 



Step toernooi – Donderdagavond (3) 
De winnaars van afgelopen donderdag, Henk kan met 

iedereen winnen:  

 

    Henk Calkhoven – Woukeline Nap! 

 

 

 

Sophie van de Pavoordt leidt nu het klassement op de donderdag. Haar rankingscore is +9,9 

ten opzichte van de 1e ronde. Hans (+7,6) en Paula (+6.9) volgen op de voet!      

 

 

 

 

 

  

DISTRICT DORDRECHT 

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 BertKor-MargreGe 98.8           

3 HansDie-Flora       96.2 

5 HenkCa-Woukelin  95.7 

7 KeesvM-JanEr       92.5 
9 EllenDij-KrijnvD    92.0 

Stand op basis van min. 2x gespeeld 

Top 10

 

Berichten 

box te 

klein? 

Als je met je muis langzaam omhoog gaat over de scheiding tussen 

Bericht en ‘t groene speelveld, verandert je cursor in een op-en-

neer pijltje. Daarmee kan je de berichtenbox groter/kleiner maken.  

           

            

Margreet Gelsing - Bert Korterik gaan stevig aan kop. 

Trix Koop en Hans Diefenbach doen het niet alleen op 

de dinsdag goed maar zijn ook goed van de partij op 

donderdag. Runners up: de winnaars van afgelopen 

dinsdag Henk en Woukeline. 

Paula Heiden en Hans van Hattem moeten hun 

kopposities voor de Aanmoedigingsprijs opgeven.  
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Uitslagenservice  
Naast de persoonlijke uitslag die je per mail* 

krijgt, kan je de uitslagen en de stand ook 

bekijken op de frisse nieuwe website van het 

district (https://16.bridge.nl). Ga naar: 

Uitslagen & Klassementen – NBB 

Clubranking.  

Kies eerst de avond. Voor de stand, kies 

Step ... Ronde 1 en je ziet de stand. Ververs 

je browser om de actuele stand te krijgen! 

Voor de uitslag, klik Uitslagen en kies de 

gewenste avond. Geinteresseerd in een 

uitgebreide uitslag: zie Nieuwsbrief 2. 

 

 

 

 

 

 

* De uitslag niet in je mail 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) 

Pem Kubbe (PemK) 

Pieter Koenen (PieterKo) 

Theo Lagerwerf (TheoL) 

 

DEELNAME DISTRICT 

STEP TOERNOOIEN 

Iedereen die lid is van één van 

de NBB-clubs in District 

Dordrecht kan meedoen. 

 

 

 

 

 

Toernooien 
 

  

             

 

 Elke dinsdagavond  aanvang 19:45  

 Elke donderdagavond aanvang 19:45 

 Dinsdag 29 december aanvang 50:50 

 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://16.bridge.nl/

