
 

 

  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 
Maar liefst 110 paren zaten afgelopen week 

klaar voor de 2e ronde van de District Step 

Toernooien. Eén iemand kwam wel heel goed 

uit de startblokken en spreidde zijn kansen 

voor een eindoverwinning door zowel op de 

dinsdag als op de donderdag te winnen. Zie 

verder pagina 3.  

 

 

In de vorige Nieuwsbrief hebben jullie al de 

top 3 spelers kunnen zien die in de prijzen 

vielen. Maar er waren meer prijswinnaars, 

veel prijswinnaars zelfs, want elke 10e plek 

leverde ook prijsje op. Pem bezocht ze, of zo 

je wilt, overviel ze en trakteerde ze, dankzij 

de sponsoring van het District, op een prijsje. 

In de komende nieuwsbrieven komen de 

prijswinnaars in beeld. 

 

Deze editie 
   Step District, Tijd P.1 

6,♦,1,-,X, Aanmoedigingsprijs P.2 

Uitslagen P.3 

 

 

 

Nummer 

1 November 2020 

9 

Tijd 

We spelen zoals  

bekend ronden van 

21 minuten. Soms 

zijn paren niet op  

tijd klaar. Dan gaan 

we toch wisselen en 

dan wordt een spel 

afgebroken. Dat is 

niet leuk, dat snappen 

we, maar de enige 

manier om dat te  

voorkomen is om zelf 

de tijd in de gaten te  

houden en op tijd klaar te zijn. Met een 

groep van 100 bridgers is het nu eenmaal 

niet mogelijk om iedereen in zijn eigen 

tempo te laten spelen.  

 

 

 

Ook prijs voor  

Anton van Kinderen 

 

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


  

  

6,♦,1,-,X 

Niet bang zijn voor je tegenstanders is een 

goede raadgeving maar niet altijd en zeker 

niet tegen Theo de dubbelaar. 

Na een 1♣ opening, volgt Noord kwetsbaar 

met 1♦. Oost kijkt nog eens goed. 1♦?  

Oosts hand:  

 

 

 

 

Oost op hoopte en geeft een heropenings-

doublet. Bingo!  

 

 

 

 

Auw! De schade voor de kwetsbare Noord: 

1♦X-6 voor -1700. Een leermomentje voor 

Noord.  

Zat er nog wat in voor OW? Ja, als 1♦-6 gaat 

dan moet 6♦ een eind komen. En inderdaad, 
Martijn Neefs-Aad van IJperen en Mark 

Zomer-Ad Vermeij boden dat fraai uit.  

 

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.  

 

 

 

 

Aanmoedigingsprijs 
De spelers onderin het klassement hebben 

het soms natuuurlijk best wel eens lastig met 

al die doorgewinterde bridgers om zich heen. 

Maar hulde want ze laten zich niet uit het 

veld slaan en zijn gewoon elke keer weer van 

de partij. De slogan ‘Meedoen is belangrijker 

dan winnen’ geldt wellicht voor iedereen 

maar voor hen des te meer. Maar daar gaat 

een klein beetje verandering in komen.  

Zowel op de dinsdag als donderdag doen de 

onderste 10 spelers in het eindklassement 

van de 1e ronde (min. 6x gespeeld) mee 

voor de Aanmoedigingsprijs. De strijders om 

de Aanmoedigingsprijs: 

 

 

 

 

 

 

Degene die in het eindklassement van de 2e 

toernooironde de grootste rankingpunten-

winst boekt, wint de Aanmoedigingsprijs voor 

die avond. Voorwaarde: min. 6x gespeeld.  
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Aanmoedigings 

prijs 

  

 

Oost wacht nog even. 

Was het misschien een 

misklik van Noord? Nee 

er gebeurt niks. Oost 

past maar. Zuid past. En 

West? West doet waar 

 

  

 

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


Alle titelkandidaten hebben zich al netjes gepositioneerd maar Paul en Aart hebben wel al 

gelijk een flink gat geslagen. Hun inzet werd extra beloond. In plaats van de gebruikelijk 100 

rankingpunten kregen ze er nu 103. Nee hoor, dat komt doordat we nu gebruiken maken van 

dynamische ranking: hoeveel rankingpunten je krijgt hangt af van de sterkte van het 

deelnemersveld. 

Op pagina 2 staan de deelnemers aan de Aanmoedigingsprijs voor de dinsdag. Martin Lidster 

(+11,4) en Anton van Kinderen (+11,3), gevolgd door Joke vd Put en Kees van de Put (+5,7) 

kwamen het best uit de startblokken. Zij verbeterden hun rankingscore dus aanzienlijk. Hou 

dat vast!  

  

Step toernooi – Dinsdagavond (1/8) 
De winnaars van eerste dinsdag in de 2e ronde:  

 

                  Paul Dokman en Aart de Leeuw!  

 

  

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 PaulDok-Aartd      103.6           

3 HermanKr-Ger     93.3 

5 Flora-HansDie        93.1 

7 AdB-ArieHm          92.5 

9 AnjavPr-FrankGw   91.9 
Stand op basis van min.1x gespeeld 

Top 10

 c

v 

 

  

 



Step toernooi – Donderdagavond (1) 
De winnaars van afgelopen donderdag, voor het eerst in de 

, oke korte, geschiedenis van het District Step bridgen, een 

gedeelde 1e plaats: 

 

    Marjolein Noordhoek – Paul Dokman! 

Bert Korterik – Margreet Gelsing! 

 

 

 

gaat krijgen. Met hun 5e plaats verbeterden ze hun rankingscore t.o.v. de 1e ronde al met zo’n 

22 punten. Nu heeft de rest wel heel veel aanmoeding nodig om dat in nog in te kunnen lopen!      

 

 

 

 

 

  

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 MarjoNH-PaulDok   100           

  BertKor-MargreGe           

5 KeesvM-JanEr           96 

7 LudwigdW-PieteBek  95 

9 HansvHa-PaulaHei     94 
 

Stand op basis van min. 1x gespeeld 

Top 10

 

Terug 

chatten? 

Soms babbelt de wedstrijdleider tegen je aan. Maar de WL krijgt 

niet altijd een antwoord. Da’s lastig want dan weten we niet of de 

boodschap is overgekomen. Dus graag even ‘n berichtje terug!  

           

            

Mooi begin voor de winnaars en extra mooi begin voor 

Paul deze 2e ronde omdat hij ook al de dinsdag wist te 

winnen. Maar ik herinner me ook dat hij een sterk 

begin had in de 1e ronde. Loop het nu beter af? 

Het lijkt erop dat Hans van Hattem en Paula Heiden 

onderling gaan uitmaken wie de Aanmoedigingsprijs 

 



  

 

 
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 

  

 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/

