
 

 

  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. 

Kerst District Dordrecht  
De tweede ronde van de district toernooien is 

afgelopen week afgesloten. Is er nu niets 

meer te beleven tot januari? Jawel !  

Komende week kan je op dinsdagavond de 

Kerstdrive spelen en op donderdagavond de 

Kerstavonddrive. 

 

Deze editie 
   Kerst District Dordrecht P.1 

Hoofdrolspelers 2e ronde P.2 

Uitslagen P.4 
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Dankzij onze sponsors delen we op de 

Kerstdrives ook nog wat Kerstprijzen uit. 

Wees erbij!  

Naast de Kerstdrives is er nog een  

bijzondere drive op de 29e. En dat is  

dan echt de laatste drive van dit jaar.  

 

 

Kerstdrive 

 

22 december – 19:45 

 

      Kerstavonddrive 

 

 

 

 

 

 

                  24 december – 19:45 

 



  

  
 

 

 

 

 

 

 
Hoofdrolspelers 2e ronde 

Ook deze ronde waren zijn er veel winnaars. 

Niet alleen top 3 spelers vielen in de prijzen. 

Er waren ook nog 2 aanmoedingsprijzen. 

Daarnaast kon iedereen die op een veelvoud-

van-10e plek eindigde ook nog wat onder de 

kerstboom zetten.  

De winnaars van de 2e ronde: 

 

 

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.  
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50-handen StepDrive 

 

29 december 2020 - 14:15 

 

 

 

 

 

Paul Dokman, alias 

PaulDok, speelt bij 

BC ‘t Ambacht en 

bij Je Coupe.  

Winnaar van de 

dinsdag-2e ronde. 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Diefenbach, 

stepnaam HansDie, 

speelt bij BC Je 

Coupe.  

Winnaar van de 

donderdag-2e 

ronde. 

 

 

 

 

Aart de Leeuw, ook 

bekend als AartdL, 

speelt bij BC 

Gorkum.  

Winnaar van de 

dinsdag-2e ronde. 

 

 

Trix Koop, beter 

bekend als Flora, 

speelt bij BC Je 

Coupe.  

Winnaar van de 

donderdag-2e 

ronde. 

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


  

Andere prijswinnaars 2e ronde 

Zoals gezegd, niet alleen de winnaars hadden prijs. Een kleine greep uit de prijswinnaars 

(vnlr): ook Bert Korterik (donderdag 3e), Joke en Kees vd Put (net geen Aanmoedingsprijs 

maar wel dinsdag 80e), Ludwig de Winter en Pieter Bekkers (dinsdag 30e) en Ronald Guit 

(donderdag 10e).  

 

 

BEZORGING   
Na afloop van de 2e ronde 

was er voor Pem weer veel 

werk aan de winkel.  

Met tientallen f lessen wijn in 

zijn slee, nou ja, ging hij weer 

op pad om de prijzen rond te 

brengen. Ons district is niet 

zo groot. Maar toch. Aan het 

eind van de rit: 250 kilometer 

op de teller!  

Een schrale troost voor hem: 

hij hoefde niet ver te rijden 

voor zijn eigen prijs (dinsdag 

20e) 
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Ondanks dat anderen er met de winst vandoor gingen konden Paul Dokman en Aart de Leeuw 

hun 1e plek vasthouden en zijn met een fraai gemiddelde van 95,4 rankingpunten de winnaar 

van de dinsdag 2e ronde geworden. Gefeliciteerd!  

Trix Koop en Hans Diefenbach eindigden danzij hun eindspurt net daarachter, ten koste van Ed 

Rijckevorst en Ellen Hertoghs.  

                             

  

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

 

                  Trix Koop – Hans Diefenbach!  

 

  

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!   

 

 

 

 

Step NieuwsBrief District Dordrecht - Nummer 13, 20 December 2020                                   4 

1 PaulDok-AartdL     95.4           

3 Flora-HansDie        93.8 

5 EdR-EllenHe          92.9 

7 HermanKr-Ger   92.1 

9 Durk-MaartenC      91.9 
Stand op basis van min.6x gespeeld 

Top 10

 
c

v 

 

 

 

 

 

De aanmoedigingspijs op de dinsdag is 

gewonnen door Aty van Akooy en René 

van der Horst. Gefeliciteerd!   

Zij scoorden in de 2e ronde 3,5 

rankingpunten meer dan in de 1e ronde.  

 

  



Step toernooi – Donderdagavond (8) 
Een top week voor de winnaars van de donderdag want ze 

wonnen op dinsdag ook al:  

 

    Tricks Koop – Hans Diefenbach! 

 

 

 

De  Aanmoedigings-prijs op de donderdag, hoe kon het 

ook anders want ze staat al een paar weken op kop, gaat 

naar Sophia van de Pavoordt. Van harte! Ze haalde 9.2 

rankingpunten meer dan in de 1e ronde. Dat opent 

perspectieven voor de 3e ronde.  

Hans van Hattem (+5.3) en Paula Heiden (+4.5) hadden 

het nakijken maar desondanks ook goed gedaan.  

 

 

 

 

 

  

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 Flora-HansDie       97.4           

3 BertKor-MargreGe 95.7 

5 HenkCa-Woukelin  94.4 

7 JanEr-KeesvM        94.3 
9  PaulDok               93.4  

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

 

Op het juiste moment 

pieken is een kunst. Trix 

en Hans deden het. Hun 

overwinning leverde maar 

liefst 111 rankingpunten 

op en daarmee verdreven 

ze Henk Calkhoven en 

Woukeline Nap van de 1e 

plaats. Gefeliciteerd! 

Bert Korterik en Margreet Gelsing werden fraai 2e. Henk en 

Woukeline eindigden uiteindelijk op de 3e plek. Met dit soort 

gemiddeldes, 97,4!, is niet winnen echter geen schande!  

r

j

o

N

H

-

P

a
u

l

D

o

k    

 

r

j

o

N

H

-

P

a

u

l

D

o
k    

 



  

 

 
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 
 

  

             

 

 22 dec. Kerstdrive  aanvang 19:45  

 24 dec. Kerstavonddrive aanvang 19:45 

 29 dec. 50 handendrive aanvang 14:15 

 5 jan. resp. 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/

