
 

 

  Step NieuwsBrief 
District Dordrecht 

STEPPEN in 2021? 

Aangezien we in januari 

helaas nog niet fysiek 

kunnen/ willen /mogen 

bridgen gaan we in januari 

gewoon door met de Districts 

toernooien!  

WAT VERANDERT ER IN 2021?   

Iedereen heeft een mail van 

de BridgeBond ontvangen met 

de Step-regeling voor 2021. 

Tot nu toe was de deelname 

aan de club- en of districts-

avonden gratis.  

Per 1 januari gaat dat 

veranderen.  

Ofwel je betaalt 0,50 EUR per 

keer dat je stept, ofwel je 

wordt Step-lid en je kan dan 

dag en nacht Steppen. Meer 

informatie op de website van 

Stepbridge of NBB. 

District Dordrecht 50 jaar 
Het zal de oplettende lezer van de nieuws-

brief, of de bezoeker van de districts-website, 

niet ontgaan zijn: dit jaar bestaat District 

Dordrecht 50 jaar.  

Het districtsbestuur had wat feestelijke activi-

teiten gepland, maar helaas, er kwam iets 

tussen.   

Om het 50 jarig bestaan nu helemaal zomaar 

voorbij te laten gaan is echter ook zo wat.  

Daarom organiseert het district, ter afsluiting 

van het jubileumjaar, hoe kan het ook anders 

met een 50-jarig bestaan, een ... 

50-handen StepDrive! 

Op 29 december beginnen we om 14:15 en 

spelen dan maar liefst 50 spellen! Tegen  

22:30 sluiten we de bridge marathon af.   
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50 handen klinkt als een uitdaging, maar er 

zijn korte pauzes en er is een lange avond-

eten pauze, zodat iedereen het zonder 

probleem vol kan houden.  

 

 

 

 

 

 

Inschrijven gaat t.z.t. op de gebruikelijke 

manier. We doen 7 minuten per spel. 

Deelname is gratis en, helemaal leuk, 

dankzij gulle sponsors kunnen we ook nog 

wat prijsjes uitdelen.  

Kortom, mis het niet en doe mee!  

 

 

50-handen StepDrive 

 

29 december 2020 - 14:15 

 



  

  

Pauze?  

Een tijdje terug hebben we op één van de 

avonden een kleine enquete gehouden met 

de vraag of jullie nog wel zaten te wachten 

op een korte pauze. Het antwoord was 

duidelijk. Bijna de helft van de spelers stelde 

de pauze nog steeds zeer op prijs. De pauze 

blijft er dus gewoon in.  

 

Alerteren? Systeemkaart?  

Alerteren is een onderdeel van het bridgen. 

Het is geen gunst aan de tegenpartij, het is 

een verplichting. Op Step moet je je eigen 

kunstmatige biedingen alerteren. Doe dat zo 

volledig en duidelijk mogelijk. Beter teveel 

dan te weinig. Zorg ook dat je systeemkaart 

klopt. Dat scheelt geharrewar en gedoe. 

Soms gaat het alerteren minder goed en 

moet de wedstrijdleider dit omroepen:  

Graag heel ffkes jullie aandacht: Houd je aan 

je systeemkaart, bied wat je hebt, en heb 

wat je biedt, alerteer zoveel mogelijk, of je 

nu zwak of sterk springt, geef je tegenstan-

ders geen raadseltjes op...does lief :-).  

Allemaal eens toch?  

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.  

 

 

 

 

Sponsors 

Na afloop van elke ronde worden er zoals 
bekend wat prijsjes uitgedeeld. Niet alleen 
aan de winnaars maar ook aan heel veel 
anderen. Natuurlijk, zo’n prijsje, het hoeft 
allemaal niet. Maar toch, het is toch wel leuk. 

Het districtsbestuur heeft ons een mooi 
sponsor budget gegeven maar met zo’n 
grote deelname is de bodem van de pot wel 
in zicht. Met ook nog een 50-handen drive en 
nieuwe rondes vanaf januari kunnen we 
meer budget gebruiken. Daarom hebben we 
de besturen van de clubs in het district 
gevraagd om ook te sponsoren, want uit-
eindelijk organiseren we de Step toernooien 
niet voor het district maar voor de leden van 
de clubs van het district. 

We vinden het echt geweldig om te kunnen 
melden dat er een flink aantal clubs zeer 
bereidwillig een vrijwillige sponsorbijdrage 
heeft gegeven. Clubs die nog niet hebben 
gesponsord: niet getreurd. Dat kan dus nog 
steeds. Weliswaar te laat voor Sinterklaas 
maar nog ruim op tijd voor Kerst. Graag!  

Daarnaast hebben we van een anonieme 
sponsor een zeer fraaie donatie ontvangen. 
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Sponsors, namens alle spelers in 

het district: ‘Super! Hartelijk dank!’ 

 

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


Ellen Hertoghs en Ed Rijckevorst zijn inmiddels trotse koploper op de dinsdag. Houden ze 

stand? Aart de Leeuw en Paul Dokman boekten weer eens een goede overwinning en zijn nu 

wel erg dichtbij gekomen. De anderen met maar één rankingpunt achterstand moeten we 

zeker nog niet afschrijven. Dat gaatje is zo gedicht. Nog 2 avonden om dat te proberen!  

                             

  

Step toernooi – Dinsdagavond (6/8) 
De winnaars van afgelopen dinsdag:  

 

                  Aart de Leeuw - Paul Dokman!  

 

  

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, een 

aantal clubs uit het District en 

een anonieme sponsor. Dank!   
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1 EdR-EllenHe          92.9           

3 PaulDok-AartdL      92.4 

5 Durk-MaartenC      91.5 

6 HansDie                91.5 

7 Flora                     90.9 
Stand op basis van min.5x gespeeld 

Top 10
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In de vorige nieuwsbrief, al weer even geleden, gingen de Tini Westein-

Marijke Claassen nog aan kop in dit klassement. Inmiddels gaan Joke en 

Kees van de Put aan de leiding (zij staan +2.8 boven hun ranking uit de 

1e ronde). Maar er is nog steeds concurrentie: Aty van Akooy en René 

van der Horst staan 2e met +2,3. Tini en Marijke staan nu 3e op flinke 

achterstand met -0,44. Maar daar gaan ze dinsdag weer wat aan doen. 



Step toernooi – Donderdagavond (6) 
De winnaars van afgelopen donderdag, Paul is in vorm 

deze week:  

 

    Paul Dokman – Frank van de Heuvel! 

 

 

 

In ‘t klassement gaat Sophia van de Pavoordt nog steeds aan kop met +9.9 

t.o.v. haar rankingscore in de 1e ronde. Hans van Hattem (+7.6) en Paula 

Heiden (+6.9) zijn in de achtervolging. Zij doen het in de 2 ronde ook 

stukken beter dan in de 1e ronde. Martin Lidster, een zeer trouwe deel-

nemer, heeft de strijd om de Aanmoedigingprijs helaas wegens persoonlijke 

redenen zowel op de dinsdag als op de donderdag moeten staken.  

 

 

 

 

 

  

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 PaulDok                94.5           

2 HenkCa-Woukelin  93.9 

4 BertKor                 92.6 

5 Flora-HansDie        92.4 
7 MaartenC-RonaldG 92.2 

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

 

Alerteren? Zeker! Op step moet je je eigen kunstmatige biedingen alerteren. 

Doe dat zo duidelijk en volledig mogelijk.   

Dat scheelt vragen en lastig chatten.   

Het was blijkbaar een 

sterk veld want de 1e 

plek van Paul en Frank 

leverde maar liefst 108 

rankingpunten op.        

Dat schiet lekker op en 

zo kom je wel op de 1e 

plek. Henk Calkhoven 

en Woukeline Nap  

blijven goed volgen. De anderen moesten wat terrein 

prijsgeven maar gaan donderdag hun veerkracht tonen.  
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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 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 2 en je ziet de stand. Gebruik 

wel het ververs-knopje 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 14:15 

 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 

 

29 december 

https://16.bridge.nl/

