
 

 

  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 aan 

ons door.  

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 

Wijziging Step avonden  
Afgelopen week speelden we de laatste 

wedstrijden in de 5e ronde van de Districts-

toernooien. Zie verderop in de nieuwsbrief 

voor de uitslagen en prijswinnaars.  

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Corona-

maatregelen zijn versoepeld en dat sommige 

bridgeclubs in het district de deuren al weer 

hebben geopend of dat binnenkort gaan 

doen.  

Om de clubs niet in de wielen te rijden is 

besloten om het aantal Stepavonden te 

beperken. Na 1 juli stoppen we met de 

dinsdag en spelen we alleen nog een Step 

districtstoernooi op de donderdagavond. Dit 

6e, en waarschijnlijk laatste, districtstoernooi 

loopt dan van 8 juli tot en met de slotdrive op 

26 augustus. 

  

Deze editie 
   Wijziging Step avonden P.1 

 Uitslag dinsdag-toernooi P.2 

 Uitslag donderdag-toernooi P.3 
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Tot en met 1 juli spelen we dus nog gewoon 

op de dinsdag en donderdag maar daar 

houden we geen toernooistand van bij. 

Waarom stoppen op dinsdag en doorgaan 

op de donderdag en niet andersom? In het 

district zijn er veel clubs die de dinsdag-

avond als speelavond hebben. De donder-

dagavond is in ons district de avond waarop 

het district zijn wedstrijden organiseert, dus 

vandaar.  

 

 

 

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


                             

 

 

  
Step toernooi – Dinsdagavond (8/8) 
Winnen was al weer even geleden, de 2e competitieronde 

om precies te zijn. Ze eindigden wel steeds in de top 10 en 

nu is het dan weer gelukt!  

De winnaars van de 5e dinsdagavond competitieronde: 

Aart de Leeuw en 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. 

Sponsoren, dank!  
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Stand op basis van min.6x gespeeld 

 

c

v 

 

Maarten Cox en Ronald Guit eindigden verdienstelijk op de 3e plek en kunnen net als Bert 

Korterik (10), Jos Lutz en Piet van Zwieten (20), Lenie Zwartveld (40), Ton Lousberg en Wil 

van der Schaaf (50) ook een flesje wijn tegemoet zien. Voor de bezorgtijden zie volgende 

pagina.  

                                                                                  

 

 

 

 
Aart de Leeuw 

BC Gorkum 
Paul Dokman 

BC Je Coupe 

 



Step toernooi – Donderdagavond 
(8/8) 
In de vorige competitieronde  hadden ze de dinsdagavond-

reeks al gewonnen dus het werd wel weer eens tijd voor 

wat anders.  

De winnaars van de donderdagavond-reeks, met 

overmacht :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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Stand op basis van min. 6x gespeeld 

 

Ook Henk Poort viel met zijn 3e plek in de prijzen.   

Niet in de top 3 maar door een 10e plek toch in de prijzen: Eef de Graaff en Peter Verboon 

(10), Hans Diefenbach en Trix Koop (20), Michiel Koning en Piet Kingma (30), Bert de Vries 

en Marjan de Gruyter (40).  

De prijsbezorging gaat wel even op zich laten wachten want Pem is in Frankrijk. Wellicht om 

de de prijzen op te halen.    

 

 

 

Margreet Gelsing 

BC Gorkum 
Bert Korterik 

BC Gorkum 

 



  

 

 
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 5 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 gratis meedoen.  

 

 

 

 

 

Toernooien 
 

  

             

 

 Dinsdagavond 22 & 29 juni - 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/

