
 

 

  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).  

Als je dat doet 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 

District Dordrecht  
Afgelopen week was het de finale week van al 

weer de 3e ronde van de Districts-toernooien. 

De paren die nog meededen voor een 

koppositie deden hun uiterste best om zich in 

de top 3 te handhaven, of zich er op het 

laatste moment nog in te wurmen.  

De overige paren konden niet veel anders 

doen dan gewoon gezellig meedoen, spelen 

voor de avond-eer en hopen dat ze in de 

einduitslag op een veelvoud van een 10e plek 

zouden eindigen want ook dat zou een prijsje 

opleveren.  

Hoe het allemaal afgelopen is en wie de 

gelukkige winnaars zijn geworden, kan je 

verderop in de nieuwsbrief lezen.  
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De vierde ronde P.2 

Prijswinnaars P.3 

 

 

 

Nummer 

28 Februari 2021 

14 

Eén prijs kunnen we hier al wel verklappen. 

Op een avond werd de wedstrijdleider 

geroepen met als reden: “Ik denk dat mijn 

tegenstander een verkeerd bod heeft 

gedaan. Dat bod kan niet in mijn kaart. Kan 

je dat herstellen? Mijn tegenstander is al 

een dagje ouder en ik vind het zo fijn dat 

hij meedoet, dat ik zo geen top wil halen.  

Ik zit er ook voor  

zijn speelplezier”.  

 

Netjes en sportief  

toch?  

 

De sportiviteitsprijs  

van de 3e ronde  

gaat naar: 

 

 

 

 

 
Marianne de Jong  

Marian55 

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


  

  

De vierde ronde 

Komende week beginnen we met de vierde 

ronde. Zelfde recept als de voorgaande 

rondes. Iedereen kan weer meedoen. Jong, 

oud, beginnend stepper, ervaren stepper, 

beginnend bridger, ervaren bridger. Kom 

erbij want op de District Dordrecht Step 

toernooien kom je je clubgenoten tegen. Dat 

is leuk voor jezelf maar ook leuk voor hen. 

En bovendien, door af en toe op Step te 

bridgen, houd je je bridgevaardigheden ook 

een beetje op peil en dat is nuttig voor als 

we ‘dadelijk’ weer in het echt gaan bridgen.  

 

 

 

 

Meedoen is aan de avonden in geheel 

vrijblijvend. Je speelt wanneer je wilt, hoe 

vaak je wilt en met wie je wilt. Dat mag je 

allemaal zelf bepalen. Makkelijker kunnen we 

het niet maken.  

Toch nog drempelvrees? Neem dan contact 

op met de helden van de helpdesk: Anja of 

Theo.  

 

  

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.  

 

 

 

 

Oeps en nu? 

Na twee keer pas opent je rechtertegen-

stander 1SA. Je hebt deze aardige hand.  

 
 

 

 
1SA tegenspelen loont zelden dus je besluit 
2 te volgen.  
Ping. Chat van de linkertegenstander: Wat 
betekent 2? Oeps, dat is waar ook, je 
speelt MultiLandy (staat op je systeemkaart). 
En als je MultiLandy speelt betekent 2: ‘t 
zegt niets over de klaver, ik heb 2 vierkaar-
ten of langer in de hoge kleuren.  
Wat nu? Wat moet je nu in de chat tegen de 
linker-en rechtertegenstander zeggen?  

Je moet vertellen wat je volgens je systeem 
speelt. Dus in dit geval moet je zonder blik-
ken of blozen antwoorden “2=MultiLandy”. 
Aan de tegenpartij mag je alles vertellen dus 
als je ook nog vertelt ‘ik heb me vergist’, is 
dat helemaal prima. Dat laatste voorkomt 
vragen van de tegenpartij in de trant van 
‘maar waarom heb je niet gealerteerd dan?’.  
Let op! Dat je je vergist hebt mag je niet 
aan je partner vertellen. Dus goed chatten 
naar alleen de linker+rechtertegenstander!  

Step NieuwsBrief District Dordrecht - Nummer 14, 28 Februari 2021                                    2 

 

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


  

  

Prijswinnaars 

In de districtstoernooien valt niet alleen de 

top 3 in de prijzen.  

Iedereen die op een  

10e plek of veelvoud  

daarvan eindigt,  

krijgt dankzij de  

sponsoren ook een 

flesje wijn!  

Op deze pagina de  

gelukkigen van de 

3e ronde: 

 

 

 

  

PRIJSWINNAARS 
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Tini Westermeijer 

BC ‘t Ambacht 

 Sari de Visser 

BC Papendrecht 

 Pau Tchang 

BC Sans Atout 

Sophia vd 

Pavoordt 

BC Drechtsteden 

Petra Koopman 

BC Papendrecht 

Paula Heiden 

BC Sans Atout 
Henk Poort 

BC Sans Atout 
Jolanda Gerla 

BC Papendrecht 

BC ‘t Ambacht 

Lenie Zwartveld 

BC Drechtsteden 

BC Papendrecht 



                             

 

 

  
Step toernooi – Dinsdagavond (8/8) 
Ze kwamen het beste uit de korte winterstop. Ze zetten 

een uitstekende reeks neer met maar liefst drie avondover-

winningen. Winnaars van de 3e ronde op de dinsdag: 

 

                   

 

  

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. 

Sponsoren, dank!   
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1HermanKr-Ger     96.8           

3 PaulDok-AartdL      94.5 

5 BertKor-MargreGe  94.0 

7 AdVm-MarkZ          92.4 

9 JanEr-KeesvM        91.4 
Stand op basis van min.6x gespeeld 

c

v 

 

Paul Dokman en Aart de Leeuw waren steeds  

in de achtervolging deze ronde. Zij behaalden 

twee avondoverwinningen en kwamen daarmee  

net iets tekort voor de eindoverwinning.  

Revanche? Vast en zeker.  

Niettemin, de 3e plek leverde toch nog  

een flesje wijn op en da’s nooit weg.  

 

PS. Of er soms een prijsvraag komt over hoe  

vaak Ger met z’n giechel in de Nieuwbrief 

heeft gestaan?  

Ik mag daar geen mededelingen over doen. 

Herman Kroon 

BC Papendrecht 
Ger Eielts 

BC Papendrecht 

Paul Dokman 

BC Je Coupe 

BC ‘t Ambacht 

 

Aart de Leeuw 

BC Gorkum 



Step toernooi – Donderdagavond (8) 
Eén paar voelt zich helemaal thuis op de donderdag. Zo 

thuis dat ze de vorige week flink huis hebben gehouden. 

Hun megascore van 70% leverde maar liefst 110 ranking-

punten op en mede daardoor werden ze overtuigend 

winnaar van de 3e donderdag reeks. De winnaars:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Janty-TheoBez        97.0           

3 MaartenC-RonaldG  94.8 

5 JanEr-KeesvM         94.5 

7 BertKor-MargreGe   94.3 
9 JosLu-PietvZw        94.2  

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. 6x gespeeld 

Maarten Cox en Ronald Guit werden, ze zullen 

er zelf misschien niet tevreden over zijn, netjes 

3e. De wijn, die ook hen te beurt valt, zal er 

niet minder om smaken. Maar ze gaan dat de 

volgende ronde natuurlijk wel rechtzetten.  

Of gaan Jan Erlings-Kees van Maaren, Bert 

Korterik-Margreet Gelsing soms roet in het  

eten gooien? Die paren eindigden zowel op 

de dinsdag als op de donderdag verdienstelijk  

in de top 10 dus we gaan het zien! 

 

 

 

 
Janty Arends  

BC DBC/Thuredreght 
Theo Bezemer 

BC DBC/Thuredreght 

Maarten Cox 

BC Je Coupe 

Ronald Guit 

BC Gorkum 

BC Je Coupe  



  

 

 
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 

 

 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/

