
Beste Stepper, 

 

De beide kerstdrives waar in totaal meer dan 80 paren aan deelnamen, werden gewonnen door 

Ad Vermeij met Mark Zomer, een positie waar we ze ook wel zo'n beetje verwachtten.  

Een verassing was dat het paar Janty Arends en Theo Bezemer de drive op 24 december 

wonnen. Die hebben we nog niet zo hoog zien eindigen. 

Het feit dat ook mijn partner eindelijk in de prijzen viel mag niet onvermeld blijven, een 

bijzondere gebeurtenis. 

Ik probeer alle prijzen nog voor de jaarwisseling bij de winnaars te krijgen. 

 

De prijswinnaars:  

 

Kerstdrive 22 december   Kerstdrive 24 december   

 

1   Ad Vermeij &  Mark Zomer  1  Janty Arends & Theo Bezemer 

5   Michiel Koning & Piet Kingma  7  Carmen van Kralingen & Liz van Kralingen 

16 Piet van Zwieten & Jos Lutz  9  Henk Kapiteijn & Julian Danceqicz 

23 Wim v. Bennekom & Pem Kubbe 13 Ali Zegelaar & Sophia v. d. Pavoort  

31 Denny Nanning & Ineke van Veen 17 Wil v.d. Schaaf & Ans Mol 

38 Wim de Koning & Jos van Munster 21 Netty Herrewijn & Netty van Hattum 

44 Ine van Doorn & Loes Kroon  28 Bert Boone & Piet van Rijs 

49 Rien Boonman & Cor Pender  

 

   
         AdVm                  MarkZ                 Janty                    TheoBez               WimvBe 

 

Dinsdag sluiten wij het jubileumjaar van het District af met een 50-handendrive, we starten 

om 14.15 uur met bridgen (graag rond 2 uur paraat zitten), hebben na de 4e en 16e ronde een 

korte pauze en na de 8e ronde (van 17.20 tot 19.00 uur) een dinerpauze. 

Denk eraan: in de pauze je pc aan laten staan, en Step NIET afsluiten. 

Voor het 1e en (dichts bij) 31,12% scorende paar zijn resp. 2 mooie magnums en 2 flessen 

bubbels ter beschikking gesteld. Ook voor een aantal tussenliggende paarnummer zijn 

(afhankelijk van het aantal deelnemers) prijzen beschikbaar. 

 

 

               
          1e prijs                         2e en 3e prijs             overige prijzen        31 dec. (31,12%)  prijs              

 

 



 

2021:  

Zolang het face tot face bridgen onmogelijk is blijft het district (zonder iemand te kort te 

doen: met name Coert, Anja en Pieter) Steptoernooien organiseren. 

De start van ons 3e toernooi is op dinsdag 5, resp. donderdag 7 januari.  

Vergeet niet je bij Step als lid aan te melden, vanaf 1 januari is het gratis bridgen op Step 

voorbij! 

 

Ter afsluiting: een mooie en rustige jaarwisseling gewenst, wij zien elkaar ergens in 2021 aan 

de bridgetafel. 

 

Pem Kubbe 

 

 

 


