
 

 

  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 meedoen aan de 

District Dordrecht StepToernooien.  

LASTIG DAT STEPPEN?   

Nee hoor, zo’n 200 spelers in het 

District doen elke week al mee.  

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 
Met de finales in zicht  

vestigden we een  

bescheiden nieuw record.  

Er deden afgelopen week  

maar liefst 106 paren mee!  

Volgende week gaan we de eindklassementen 

opmaken en de prijsjes uitdelen. Tip (niet 

delen met de penningmeester van het 

district): heb je 5 keer gespeeld doe dan 

komende week mee want dan ding je mee 

naar een prijsje!  

 

Waar was je? 

Niet iedereen heeft vanaf het begin mee 

gedaan aan de Step toernooien van het 

District. Dan heb je ook vast niet alle 
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nieuwsbrieven gezien. Maar geen nood. De 

webmaster van het district, Annelies Guit, 

heeft ze beschikbaar gesteld op de website 

van het district.  

 
Wie ben je?   
Ons district is weliswaar klein maar niet 

iedereen speelde pré-Corona buiten zijn 

club. Dus soms kom je tegen spelers die je 

niet kent. In het speelscherm kan je dan op 

die naam klikken en dan kan je bij Iden-

titeit vaak de volledige naam zien en ook 

waar iemand speelt.   

Voor degenen die het nog niet gedaan 

hebben: vul even op je eigen kaart in bij 

welke club(s) je speelt. Dat is leuk voor de 

anderen om te weten.  

 

 

 

http://www.stepbridge.nl/
mailto:anjavanpraat@gmail.com
https://www.bridge.nl/step#instructie
https://16.bridge.nl/


  

  

Waar zit je? 

Afgelopen week hadden we pech. Twee keer 

een stilzit. Nu valt zo’n stilzit als je thuis 

bent, en met maar 3 spelllen per ronde, wel 

mee natuurlijk maar het blijft toch jammer.  

De stilzittafel is altijd de tafel met het 

hoogste nummer. Voor de minder goed 

scorende paren is dat extra jammer want die 

lopen daardoor vaker tegen een stilzittafel 

aan. De wedstrijdleiders hebben daar dus 

geen enkele invloed op. Het is niet anders. 

 

 

 

 

Wat bedoel je? 

Het alerteren op Step gaat anders dan we 

gewend zijn. Dat weten we allemaal inmid-

dels. Je moet je eigen kunstmatige biedin-

gen alerteren. Zelfs op 4 niveau en hoger.  

De kunstmatige biedingen van je partner 

moet je niet alerteren. Dat is zijn/haar 

verantwoordelijkheid.  

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 

 

 

 

 

 

 

Het mooie van die alerteer methode op Step 

is dat jouw partner jouw alert NIET ziet. Die 

krijgt dus nooit onbedoeld ongeoorloofde 

informatie als jij alerteert.  

Alerteren op Step is dus gratis! Dus, bij 

twijfel gewoon alerteren, zeker bij onbeken-

de tegenstanders. Een zwakke 2♥ opening is 
zo’n voorbeeld (of zwakke sprongbiedingen). 

Formeel hoeft dat niet gealerteerd te worden 

maar tegenstanders gaan toch denken: “is 

dat geen Muiderberg, of sterk?”. Dus kleine 

moeite, geef even een alert:  

 

 

 

 

We spelen met veel spelers en best grote 

verschillen in ervaring en sterkte. Dus maak 

het elkaar makkelijk en alerteer wat vaker. 

Dat voorkomt vragen en lastig chatten. Het 

voorkomt ook dat antwoorden per ongeluk 

naar de Tafel worden gestuurd in plaats van 

alleen maar naar de Tegenstanders 

+Toeschouwers.  

Aan de andere kant: als er niet is gealerteerd 
kan je er dus ook gewoon vanuit gaan  
dat het bod echt is.  
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Hun winst schudt het klassement flink door elkaar. Vanuit het niets, zo lijkt het, staan Kees 

van Maaren en Jan Erlings ineens op de 1e plaats. Maarten Cox en Durk Fekkes zaten vorige 

week ook al in de lift en stijgen wederom een plek. De koploper van vorige week, Ad Vermeij, 

moet terug naar de 5e plek. Gedeeld met de andere koploper van weleer, Paul Dokman, dat 

dan weer wel. ‘t Wordt een mooie finish. Voer voor de ranking-rekenaars maar Kees en Jan 

lijken toch wel heel goede papieren te hebben voor de eindoverwinning want ze kunnen 

eventueel nog één matige score laten afvallen.      

Onderin gaan Anton van Kinderen (68.5), Tini Westein-Marijke Claassen (68.2), en Walter 

Diemel-Corrie de Vries (67.6) uitvechten wie laatste moet worden. Het inlopen op Aty van 

Akooy-René van der Horst (70.3) is helaas niet gelukt. Succes dinsdag!  

  

Step toernooi – Dinsdagavond (7/8) 
De donderdag domineren ze al en nu maken ze ook ineens, 

met de finish in zicht, de dinsdagavond onveilig.  

De winnaars van afgelopen dinsdag:   

 

                  Kees van Maaren en Jan Erlings!  

 

  

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 KeesvM-JanEr        91.4           

3 MaartenC-Durk       90.6 

5 AdVm, PaulDok  90.0 

7HenkCa-JanS          89.6 

9 Flora                     88.6 
Stand op basis van min.6x gespeeld 

Top 10

 c

v 

 

 

 



Step toernooi – Donderdagavond (7) 
Ze hadden nog niet gewonnen deze ronde dus het werd 

ook weleens tijd voor deze routiniers:  

          Maarten Cox – Ronald Guit! 

 

Ondanks de matige 9e plek van Jan Erlings – Kees van 

Maaren staat Jan nog steeds, en onbedreigd, bovenaan.  

Zijn voorsprong is zo groot dat hij komende week gewoon  

 

Anton van Kinderen is nog steeds hekkensluiter. Hij liep een beetje in op Walter Diemel en 

Corrie de Vries maar nog niet voldoende. Donderdag Anton’s laatste kans, althans voor deze 

ronde!   

 

 

 

 

 

  

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               95.7           

2 PietvZw-JosLu       92.3 

4 KeesvM                  92.2 

5 MaartenC-Ronald    92.1 

7 Flora                      91.9 
 Stand op basis van min. 6x gespeeld 

Top 10

 

Prive 

chat? 

In het Menu Club-Opties-Chat kan je 2 vinkjes aanzetten.  

Doe dat! Dan mis je niet zo gauw een bericht van de 

tegenstanders of de wedstrijdleider. 

een beetje kan mee-

kijken hoe de andere 

spelers om het zilver 

en brons strijden.  

Piet van Zwieten en 

Jos Lutz pakken de 2e  

 plaats ten koste van Kees van Maaren. De avondwinst 

van Maarten en Ronald levert hen weliswaar beperkte 

plaatswinst op maar wel veel rankingpunten. ‘t Verschil 

in de top 2-7 is nu erg klein geworden. Iedereen doet 

nog mee voor de prijs- en podiumplaatsen 2 en 3.  

Dus, donderdag wordt toch nog een spannende avond!  

 

 

 



  

 

 
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 

nieuwde 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 

 

 

 


