
 

 

  Step NieuwsBrief 
District Dordrecht 

STEPPEN in 2021? 

Aangezien we in januari 2021 

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 
Op 29 december spelen we, zoals vorige 

week aangekondigd, de 50-handen drive.  

We beginnen 14:15 en spelen tot 17:15. Dan 

hebben we een lange pauze. Helaas moeten 

jullie voor je eigen catering zorgen maar de 

prijswinnaars uit de 1e ronde hebben in elk 

geval al een lekker wijntje bij het eten.  

Om 19:00 vervolgen we het bridgen weer 

waarna we tegen half elf de drive afsluiten.  

   

 

Deze editie 
   District Dordrecht 50 jaar P.1 

De derde ronde P.2 

Uitslagen P.3 
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Zowel ‘s middags als 

‘s avonds is er ook 

halverwege nog een  

korte pauze. Dus al 

met al is het een  

relaxte uitdaging om 

die 50 handen te  

spelen.  

Of het voor de wed- 

strijdleiding ook zo 

relaxed is, is nog  

maar de vraag. Gaat 

dat technisch wel goed 

zo’n lange drive met zo’n lange pauze?  

Step kon het ons niet vertellen en dus 

hebben we het een paar weken geleden 

uitgetest. De test was weliswaar succesvol 

maar dat is nog geen garantie  

natuurlijk. Mocht het uiteindelijk toch 

niet helemaal gaan zoals we gepland 

Kortom, mis het niet en doe mee!  

 

50-handen StepDrive 

 

29 december 2020 - 14:15 

 

 
Ook prijs voor  

Sari Visser in de 1e 

ronde! 



  

  
hebben dan passen we daar wel een mouw 

aan. Kortom, hou je van een uitdaging of heb 

je toch iets van een ramptoerist in je, zorg 

dat je erbij bent! Meedoen is gratis en 

inschrijven gaat, net als nu, de dag ervoor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De derde ronde 

Nee, de 3e ronde die is niet aan bar maar 

gewoon op Step. In de eerste week van 

januari, dinsdag 5 januari en donderdag 7 

januari, beginnen we met de bekende 

wedstrijdleiders aan ronde 3 van de Districts-

toernooien. 

 

  

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.  

 

 

 

 

Verandert er wat?  
Nou, een beetje. 
  
Qua bridgen, de tijd, 
de pauze en de vorm 
verandert er niets. 
Het prijsreglement is 
wel tegen het licht  
gehouden en behoefde 
een kleine aanpassing 
omdat Wil’s wijnkelder 
nu echt vol is.  
 
De grootse wijziging,  
en daarover zijn jullie  
allemaal geinformeerd 
door de BridgeBond,  
is dat het Steppen niet 
meer gratis is.  

 

Vanaf 1 januari 
moet je óf lid zijn 
van Step (48 EUR 
p/j) óf er wordt  
per keer dat je 
meespeelt 0,50 
EUR van je tegoed    
afgeboekt. Details 
over die methode 
volgen nog. 
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Ook prijs voor  

Ton Lousberg in de 

1e ronde! 

  

Ook prijs voor  

Wil van der Schaaf 

in de 1e ronde! 

 En hoe?!  

 

Ook prijs voor  

Kees van Maaren 

in de 1e ronde! 

 

 

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


De 8e plek voor Paul en Aart, met ruim 57%, dat dan weer wel, was voldoende om de 

koppositie van Ellen en Ed over te nemen. Voor Trix viel de slechtste score al af en ze pakte, 

mede door de nette 3 plek op dinsdag, de 5e plaats. Durk en Maarten doen even een stapje 

terug. Jan en Kees komen er aan maar hebben de eindspurt misschien te laat ingezet. Dinsdag 

de finale!  

                             

  

Step toernooi – Dinsdagavond (7/8) 
De winnaars van afgelopen dinsdag:  

 

                  Ad Vermeij – Mark Zomer!  

 

  

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 PaulDok-AartdL     94.4           

3 EdR-EllenHe          92.9 

5 Flora                    92.4 

6 Durk-MaartenC      91.9 

8 JanEr-KeesvM        90.9 
Stand op basis van min.6x gespeeld 

Top 10

 
c

v 

 

 

 

 

 

Ook Joke en Kees van de Put konden de koppositie in ‘t Aanmoedigings-

klassement niet lang vasthouden (+1,2). Aty van Akooy en René van der 

Horst gingen hen voorbij en hebben nu met nog maar één avond voor de 

boeg een aardige voorsprong (+3,5). Tini en Marijke (-0,36) moeten 

dinsdag gaan schitteren willen ze nog meedoen om de 1e plaats.   



Step toernooi – Donderdagavond (7) 
De winnaars van afgelopen donderdag:  

 

    Bert Korterik – Margreet Gelsing! 

 

 

 

 

In ‘t Aanmoedigings-klassement gaat Sophia van de Pavoordt stevig en zo 

goed als onbedreigd aan kop. Zij heeft nu 9.2 rankingpunten meer dan in de 

1e ronde. Hans van Hattem (+2.8) en Paula Heiden (+2.1) moeten echt 

alles uit de kast halen om dat nog in te 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 HenkCa-Woukelin   94.4           

3 BertKor                  94.2 

4 MaartenC-RonaldG 93.2 

6 PaulDok                 92.5 
7 Flora-HansDie        92.4  

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. 6x gespeeld 

Top 10

 

Sprong-

biedingen 

alerteren? 

Graag. Vertel de tegenstander even of dat sterk of zwak is (hoe 

zwak?). Dat scheelt weer gevraag en gezoek op de systeemkaart.    

Paul Dokman ging aan 

de leiding maar kwam 

in de top 10 niet voor. 

Henk Calkhoven en 

Woukeline Nap wel!  

Zij staan fraai op kop. 

Op de voet gevolgd, of 

beter gezegd, op de 

hakken getrapt door  

één van de winnaars van afgelopen donderdag: Bert 

Korterik. Kleine verschillen aan de kop, dus donderdag is 

nog van alles mogelijk!  
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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 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. 

Stepleden gratis; niet-

Stepleden 0,50 EUR per keer. 

 

 

 

 

Toernooien 
 

  

             

 

 Elke dinsdagavond  aanvang 19:45  

 Elke donderdagavond aanvang 19:45 

 Dinsdag 29 december aanvang 14:15 

 Di 5 jan, Do 7 jan  start 3e ronde 

 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/

