
 

 

  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. Video’s 

die je snel wegwijs maken: 

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

Step District Dordrecht 
Afgelopen week speelden we de ‘finales’ van 

de Step toernooien in het District. Vooraf leek 

het voor de eindoverwinning op de dinsdag 

nog een béétje spannend maar voor de don-

derdag leken de kaarten al geschud. Klopten 

de voorspellingen? Zie pagina 3.  

Niet alleen voor de winnaars was de eind-

stand interessant. Dankzij de sponsoring van 

het District was de eindstand voor iedereen 

interessant want ook de 2e, 3e, en elke 10e 

plek viel in de prijzen. En da’s toch leuk.  

De top 3 heeft inmiddels hun prijzen al op 1,5 

meter in ontvangst genomen. Volgende week 

bezorgt Pem een prijsje bij de gelukkigen  

die op 10e, 20e, 30e etc plek zijn geeindigd.  
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Volgende ronde   
Komende week beginnen we met de 2e 

ronde van de District Step Toernooien. 

Wederom 8 dinsdag- en 8 donderdag 

avonden tot midden december.  

Dezelfde formule: je speelt met  

wie je wilt en wanneer je wilt.  

Heb je nog niet meegedaan met  

de Step Toernooien dan is het nu 

weer een mooi instap moment.  

Dus kom erbij! Je clubgenoten 

vinden dat ook leuk!  

 

Eerst op Step naar je clubgenoten  

kijken? Dat kan ook. Ze zijn er elke  

dinsdag en/of donderdag te bewonderen.  
 

 

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


  

  

Hoofdrolspelers 

Acht weken lang speelden ze voor een top-

klassering. Op de dinsdag. Op de donderdag. 

Of allebei. Vaak waren ze terug te vinden in 

de korte verslagen over de afgelopen week. 

Veelal prijkten ze in lijstjes onder hun Step 

alias naam. In alfabetisch volgorde de 

hoofdrolspelers van de afgelopen weken,  

goed voor de 1e, 2e of 3e plaats: 

 

 

 

 

 

 

 

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 702              

WhatsApp 24/7            

anjavanpraat@gmail.com 

                                                                                                                                                                 

Theo Lagerwerf                       

06 3890 7377          

theol@email2me.nl    

 

Nieuwsb ri ef  Full  Screen?   
Op een PC, laptop? Probeer eens 

CTRL+L 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het lijkt erop dat spelen bij ‘t Ambacht én Je 
Coupe een recept voor succes is. Als dat zo is 
wie kunnen de dan nog meer verwachten?  

Mooi gedaan van de mannen. Waar zijn de 
vrouwen? De opgave voor iedereen voor de 
volgende ronde: voorkomen dat deze 
mannen weer 2x in de prijzen gaan vallen. 
Tip: dus veel meedoen want dan kan je je 
slechte scores laten afvallen.  
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Ad Vermeij beter 

bekend als AdVm. 

Speelt bij BC ‘t 

Ambacht en Je 

Coupe. Hij viel maar 

liefst 2 keer in de 

prijzen.   

 

Jan Erlings alias 

JanEr. Speelt bij ‘t 

Ambacht, Je Coupe 

en Papendrecht. 

Niet weg te slaan uit 

de top 5 lijstjes de  

afgelopen weken. 

Ook 2x in de prijzen. 

MaartenC ook 

bekend als Maarten 

Cox. Speelt bij ‘t 

Ambacht en Je 

Coupe. Ook hij 2x in 

de prijzen. 

 

Ronald Guit 

stepnaam RonaldG.  

Speelt bij Gorkum 

en Je Coupe. 

Bescheiden 1x prijs. 

Maar 1x prijs is ook 

prijs. 

 

 

mailto:anjavanpraat@gmail.com
mailto:theol@email2me.nl


Met die uitslag deed Maarten Cox hele goede zaken en werd daarmee de winnaar van het 1e 

Districts-Dinsdag-Step Toernooi! Om zijn kunsten ook in de toekomst op Step te kunnen 

blijven vertonen, koos hij voor de prijs die door Je Coupe ter beschikking is gesteld: een Step-

abonnement. Namens allen, gefeliciteerd!  

Ad Vermeij werd fraai 2e met een fractie voorsprong op Kees van Maaren en Jan Erlings.  

Paul Dokman en Durk Fekkes moeten het in het volgende Dinsdag-toernooi nog maar eens 

proberen.  

Hekkensluiters werden Corrie de Vries - Walter Diemel. Slecht nieuws zou je zeggen maar het 

goede nieuws is dat zich daarmee een goede uitgangspositie verwerven voor de 2e ronde. 

Meer daarover in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

  

Step toernooi – Dinsdagavond (8/8) 
Een ijzersterke finish, met ruime voorsprong op rest van 

veld, de routiniers, de winnaars van afgelopen dinsdag:   

 

                  Maarten Cox en Ronald Guit!  

 

  

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 MaartenC             93.3           

2 AdVm                   91.5 

3 KeesvM-JanEr       91.5 

5 PaulDok                91.0 

6 Durk                     90.6 
Stand op basis van min.6x gespeeld 

Top 10

 
c

v 

 

 

 

 



Step toernooi – Donderdagavond (8) 
Dinsdag lieten ze iedereen al achter zich. Donderdag deden 

ze dat nog een keer, met minder overmacht dat wel, maar 

toch. De winnaars van donderdag, copy-paste:  

          Maarten Cox – Ronald Guit! 

Zoals vorige week al voorspeld, er was één deelnemer die 

daar niet warm of koud van werd. Hij had al een goede 

reeks met maar liefst 3 overwinningen op zak en de winst  

 

Martin Lidster werd helaas laatste. Da’s jammer maar dat geeft wel veel ruimte voor 

verbetering. Vanaf komende week 8 donderdagen om dat voor elkaar te krijgen!   

 

 

 

 

 

  

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 MaartenC-Ronald  94.4 

4 PietvZw-JosL        94.2 

6 KeesvM                 92.8 

7 Flora                    92.4 
 Stand op basis van min. 6x gespeeld 

Top 10

 

Niet op 

tijd klaar? 

Als er nog 5 minuten resp. 2 minuten te spelen is krijg je een 

melding in je scherm. Ben je niet op tijd klaar dan wordt een spel 

afgebroken. Het langzaamste paar krijgt dan automatisch 40%.   

kon hem niet meer 

ontgaan. De winnaar 

van het 1e Districts-

Donderdag-Step 

Toernooi:  

Jan Erlings! 

 Ook hij ziet een Step-toekomst voor zich en koos voor 

het Step abonnement van Je Coupe.  

Namens allen, gefeliciteerd!  

Maarten Cox en Ronald Guit werden dankzij de laatste 

dag-overwinning mooi gedeeld tweede-derde.   

 

 

 

 

 

 



  

 

 
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 

nieuwe 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. Soms 

moet je wel je browser refreshen om de 

goede laatste stand te zien!   

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 

 

 

 


