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Klaverjassen en de media…..
Na een artikel van Marc Nickel in De Gelderlander, waarin hij uit
mijn mond heeft opgetekend dat het klaverjassen uitsterft, is bij
de media een echte interessegolf over dit onderwerp ontstaan.
De Telegraaf heeft een aardig artikel geplaatst, zo ook het AD en
De Volkskrant.
Op 3 november volgden tv-opnamen van Hallo Nederland, Hart
van Nederland en werden wij ontvangen door Omroep
Gelderland voor het bijwonen van de live-uitzending De Week
van Gelderland.
Op zich allemaal leuke uitzendingen die met name delen van de
jeugd in Nederland, die nog klaverjassen, heeft wakker geschud.

Op mijn Facebookpagina reageerde Wesley v .d. Meer, 28 jaar,
en met zijn vriend en vriendinnen nog fanatieke klaverjassers.
Wesley is softwareontwikkelaar en heeft toegezegd een en
ander te gaan doe voor de Kaart Bond Nederland. Dan Melvin
van Amerongen uit Veenendaal onlangs nog een (jeugd)
toernooi klaverjassen gehad (Is al lid geworden van de KBN met
zijn vereniging El Jasso), Willem uit Krimpen aan de IJssel, speelt
Rotterdams, met veel vrienden klaverjast hij regelmatig en
brengt de resultaten over in/op lijsten en grafieken op een
website.
Nu komt “Een vandaag” op 4 december weer TV-opnamen
maken en een interview met mij afnemen. Zij hebben al
opnamen gemaakt bij een vereniging in Groningen (jeugd) en
natuurlijk interviews afgenomen.

Wij willen niets liever dan dat alle aandacht zal leiden tot meer
klaverjassers onder de jeugd. Wij als ouderen moeten het de
jeugd leren. Wij gaan er voor in 2018.
Jan Kokke

Voornemens voor het nieuwe jaar……
In de maand december wordt er steevast door iemand aan je
gevraagd: “En, heb jij nog goede voornemens voor het nieuwe
jaar?”.
Eerlijk gezegd hebben we die iedere dag, maar voor het nieuwe
jaar verwachten ze dat je goede voornemens hebt.
Stoppen met roken? Ik ben al gestopt.
Minder alcohol? Ik drink al steeds minder.
Afvallen?.…nou iets misschien., maar niet een echt voornemen.
Nee, ik ga mij voornemen meer dingen te waarderen, ook de
dingen van alledag. Gewoon, na uitgeslapen te zijn, een
heerlijke douche nemen – een lekker ontbijt met een gekookt
eitje er bij - een bakkie cappuccino, mmmmm - de krant even
doornemen - het 2e bakkie - emails lezen - een snelle blik in
Facebook - vrienden en familie feliciteren - lunch - en tot dat
moment heb je dus al heel wat kunnen waarderen.
Maar ik ben nog wat vergeten: een innige omhelzing met mijn
vrouw, het nieuws horen op de TV, de eenden voeren met het
brood dat over was…….
Je kunt wel alles apart gaan waarderen, maar eigenlijk waardeer
je gewoon je leven. En laten we dat maar doen.
“HET

LEVEN WAARDEREN”

Met de nadering van de Kerst krijgen we allemaal, denk ik, van
die melancholieke gedachten. Dat hoort bij de Kerst.

Ik wens jullie allemaal hele fijne dagen en een gelukkig en
vooral gezond 2018, waarbij ik hoop dat u uw leven kunt
waarderen.
Jan Kokke, Voorzitter KBN

Goede voornemens van de Kaart Bond Nederland.
De Kaart Bond Nederland houdt een lang weekend van 9 t/m.
12(13) februari 2018 in Valkenburg. Het wordt een gezellig
weekend met ca. 70 deelnemers. Carnaval wordt in het zuiden
van Nederland gevierd zoals het gevierd moet worden. Daar kun
je dan getuigen van zijn. Als toeschouwer bij een van de vele
optochten hoor je er ook gewoon bij.
Er zijn nog enkele kamers vrij – zie affiche
------------------------------------------------------------------------------------Op 15 april 2018 houden we een vakantietoernooi. Klaverjassen
voor Koppels en Jokeren. Gewoon een gezellig toernooi met
een mooie prijzentafel. Iedereen is welkom. De vakantiegangers
kunnen napraten over Valkenburg en vooruit praten naar
Rhodos en de Cruise naar Brugge.
U kunt ook gewoon een toernooi kaarten en/of kennis maken
met de KBN en haar familie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van 10 t/m. 24 mei 2018 gaan we zeker met meer dan 50
personen naar Rhodos en al hebben we al heel wat mooie
vakanties gehad, eigenlijk geen een uitgezonderd, we maken er
met z’n allen de mooiste en beste vakantie van.
Wij gaan er voor!
------------------------------------------------------------------------------------Van 8 t/m. 13 oktober 2018 houden we dan weer onze jaarlijkse
kaartcruise. Deze keer gaan we naar Brugge en krijgen we een
extra bustocht van Terneuzen naar Brugge er bij. De afstand
naar Brugge met het schip is te ver binnen de range van dagen
die we hebben voor deze cruise.
------------------------------------------------------------------------------------Op 4 november hebben we dan weer de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen voor Koppels en Jokeren
In de Ruggestee in Hoenderloo. Er heeft zich al een koppel
gemeld – maar ik vond dat wel erg vroeg.
Jan Kokke
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Stuur de datum(s) en overige gegevens van uw toernooi(en) of
programma per email naar jan_kokke4@msn.com, dan plaatsen
wij de aankondigingen op deze nieuwsbrief.
B.v. een .jpg van uw affiche. Inmiddels wordt onze Nieuwsbrief
verstuurd naar 54 verenigingen en naar meer dan 280 personen
en instanties.

Kortom: “Promoot uw vereniging voor een grote groep
klaverjassers en jokeraars”. Op een gemakkelijke manier en nog
gratis ook.
Kent U nog personen of verenigingen die nog niet op onze lijst
staan en dit wel zouden willen? Graag even doorgeven.
Wij zijn de bond voor verenigingen en personen waar
“Amsterdams” geklaverjast wordt - om misverstanden te
voorkomen worden er geen aankondigingen van toernooien
gepubliceerd waar “Rotterdams” geklaverjast wordt.

Lid worden of weer lid worden van de
Kaart Bond Nederland.
Nadat de Algemene Ledenvergadering van 2016 had besloten
de contributie voor verenigingen weer in te voeren en met
name de hoogte van de contributie vast te stellen op
€ 40 per jaar (gelijk aan de Rotterdamse kant) heeft enkele
verenigingen (leden) doen besluiten deze contributie niet te
betalen en hierdoor het lidmaatschap van de Kaart Bond
Nederland kwijtraakte.
Op de ALV van oktober 2017 is besloten de contributie te
verlagen naar € 20 per jaar en drastisch in de kosten te snijden.
Buiten het Nederlands Kampioenschap zullen alle toernooien
georganiseerd worden op basis van het all-in / all-out principe.
M.a.w. alle ontvangsten worden uitgegeven aan de prijzen en
kosten. Zodoende ontstaat er voor deze toernooien geen winst
en geen verlies.
Wij hopen dat de verenigingen die, vanwege de hoogte van de
contributie, zijn weggebleven, weer lid worden van de Kaart
Bond Nederland.
Welkom Klaverjasclub Pit, Aalten.
KC Pit uit Aalten heeft al aangegeven zich weer aan te sluiten bij
de Kaart Bond Nederland.
Onlangs zijn ook het Klavertje 4 uit Amsterdam en El Jasso uit
Veenendaal lid geworden.
2018 wordt het jaar waarin we gaan inzetten op de jeugd.
We kunnen daarbij alle steun gebruiken.
We zorgen er samen voor dat het klaverjasspel behouden blijft
voor de Nederlandse cultuur. We doen het samen.
Jan Kokke

Klavertje 4 uit Amsterdam is lid geworden van de Kaart Bond
Nederland. Hieronder de infopagina , zoals opgenomen op de site.

Zo wint u vaker met klaverjassen.
De ervaringen van een enthousiaste
klaverjasser…
“Al meer dan 50 jaar speel ik klaverjas.
En sinds het begin had ik de grootste moeite met het
onthouden van de gespeelde kaarten. Totdat ik
geheugentrainer Mark de Wijn ontmoette.”
Mark vertelde mij dat er geheugentechnieken bestaan waardoor je dingen veel beter
kunt onthouden. Dat was op zich geen nieuws. Ik had wel eens iemand gezien die een
heel pak kaarten op volgorde kon onthouden. Maar dat was iemand met een
fotografisch geheugen, dacht ik.
“Kun je jouw geheugenmethode ook gebruiken voor het onthouden van kaarten bij
kaartspelen, bijvoorbeeld klaverjassen?” vroeg ik. “Eh, ja… waarom niet? antwoordde
Mark. Ik zei: “Waarom bestaat er dan geen speciale geheugentraining voor
klaverjassers?” “Hé, da’s een goeie vraag!” riep Mark.
Het idee voor WINKlaverjas was geboren!
In de maanden daarop ontwikkelde Mark een speciale online geheugentraining voor
klaverjassers. U leert daarin hoe u precies kunt onthouden wie welke kaart in welke
slag heeft gespeeld. Mark: “Je moet natuurlijk wel oefenen, maar het is niet moeilijk.
Iedereen kan het. Als je met klaverjassen liever wint dan verliest, is het zeker de
moeite waard!”
Bent u een kaartspeler die ook liever wint dan verliest? Dan heb ik goed nieuws voor
u, want WINKlaverjas is nu beschikbaar voor iedere kaartspeler die zijn of haar
Klaverjasspel naar een hoger niveau wil tillen. En voor iedereen die zijn kaartmakkers
graag wil imponeren!”

Had ik dit 50 jaar eerder maar geweten!
Joop van der Knaap

Win vaker met een
beter kaartgeheugen WINKlaverjas
Het kunnen onthouden
van kaarten is een
belangrijke vaardigheid
bij kaarten, en dat geldt
zeker voor het
Klaverjasspel.
Daarom ontwikkelde
geheugentrainer Mark
de Wijn een speciale
methode om álle 8
slagen in het
Klaverjasspel te
onthouden. U ontdekt
precies hoe het werkt
in de online cursus
WINKlaverjas.

Wilt u de complete WINKlaverjas kaartgeheugen cursus bestellen met 10 euro korting?
Ctrl + Klik dan hier voor meer informatie
(resultaat in ander venster)

en gebruik dan de
KBN introductiekortingscode: 006AD10

De Ruggestee
Krimweg 152 – 154
Hoenderloo
Tel.: 055 – 3781666
www.deruggestee.nl
Gelegen op een prachtige locatie op de Veluwe in
Hoenderloo, omringd door bossen en heide, vlakbij
het Nationale Park “de Hoge Veluwe” en midden in
het Centraal Veluws natuurgebied.
Restaurant de Ruggestee is een multifunctioneel
gebouw met een aflopend dak. Voorzien van
2 etages met lift, sfeervol ingericht en van alle
gemakken voorzien. Naast het restaurant vindt u
voldoende gratis parkeergelegenheid die goed
bereikbaar is.

in
bos

receptie. Ook bedrijfs-

Ons sfeervolle restaurant (70 zitplaatsen) is gelegen
twee kilometer vanaf het pittoreske dorpje Hoenderloo
in de prachtige natuur van de Veluwe, omgeven door
bos en hei. Het is een unieke locatie waar u b.v.
ongedwongen kunt genieten van een heerlijke lunch of
diner. Wij bieden u een uitgebreide menukaart vol
verrassingen en gevarieerde buffetten tegen
betaalbare prijzen.
Daarnaast heeft het restaurant een sfeervolle
zaalruimte voor 150 personen. Zeer geschikt
voor een spetterende bruiloft, een jubileumfeest,
presentatie, vergadering of bedrijfsfeest.
Wij verzorgen het voor u tot in de puntjes.
Uiteraard houden wij volop rekening met uw
persoonlijke wensen.
Deze zaal is ook op te splitsen in twee zalen,
geschikt voor 60 en 80 personen. Tevens is er bij ons
volop ruimte voor sportieve ontspanning.

Onze zes bowlingbanen zijn uitgerust met de nieuwste technieken, lichteffecten en
automatische scoreverwerking, zodat bowlen bij ons een extra dimensie geeft.
In onze Ierse pub (50 zitplaatsen) staan twee poolbiljarts en twee automatisch
dartbanen tot uw beschikking.
De locatie is ook zeer geschikt als uitvalbasis voor een wandeling, fietstocht
(fietsverhuur aanwezig), klootschieten of een huifkartocht door de natuur.

Kortom u hoeft zich bij ons niet te vervelen..

Alaaf, Alaaf, Alaaf …………….Carnaval Valkenburg februari 2018
De 35 kamers voor ons weekend naar Valkenburg met de
Carnaval van 9 t/m. 12/13 februari zijn allemaal verkocht,
schreef ik in de vorige nieuwsbrief.

Inmiddels zijn de 10 extra kamers ook al weer verkocht en
hebben we wederom een optie gekregen op 5 kamers.
We zijn inmiddels al met 69 personen.
Liefst 96 % van alle deelnemers van 2017 gaan nu ook weer
mee.
Het wordt een druk, maar ook geweldig gezellig week-end.
In januari zal ik alle deelnemers aanschrijven en van de nodige
informatie voorzien. Want er zijn altijd vragen.
Moet ik verkleed? Etc.
Jan Kokke

De foto’s van onze vakanties,
cruises, toernooien, weekenden,
etc. zijn voor donateurs te zien op
/ via onze
site: www.kaartbondnederland.nl
onder Foto’s/vakanties.
Bent U donateur maar weet u het
wachtwoord niet (meer), stuur mij
dan even een mailtje .
(jan_kokke4@msn.com)
Jan Kokke

De inschrijving voor onze vakantie
naar Rhodos verloopt voorspoedig.
De eerste optie op een– en tweepersoonskamers is verlopen, de
kamers zijn verkocht. We zijn al met
48 personen. We hebben opnieuw 12
kamers in optie gekregen, tot de Kerst.
Helaas, geen eenpersoonskamers meer. Zie het affiche hieronder.
Wilt U nog mee?, dan snel boeken – bel mij even op voor het
wachtwoord om bij het inschrijfformulier te kunnen komen,
026-3793635 of 06-25014785.
Jan Kokke

W.G. GROEP - ARNHEM

W.G. GROEP
W.H.A. Gerritsen
Brands Buysweg 38
6815 AZ ARNHEM
( 026 - 3469874
 06 - 53158037

Leverancier van o.a. : complete keukens
en badkamers incl. installatie,
slaapkamers (waaronder boxsprings van
wereldmerken), witgoed,
inbouwapparatuur en audio/videoapparatuur door heel Nederland.
Uitsluitend A - merken.

Gaat u apparatuur aanschaffen en u weet wat de winkelprijs is - vraag
dan vrijblijvend aan de WG Groep waarvoor zij het kunnen leveren wel o.a. het type nr. e.d. doorgeven, b.v. Samsung TV UE65JS9500.
U zult versteld staan!
U bent een dief van uw eigen portemonnee als u niet even belt!!

www.wgkeukens.nl

Uw informatie-/bestelcode is KBN 2015

Een Riviercruise van Feenstra...
Boek
snel!

Dat is pas echt genieten!
Boek nu zo’n volledig verzorgde cruise van Feenstra Rijn Lijn over de
mooiste rivieren van Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk,
Slowakije en Hongarije.
Al meer dan 50 jaar organiseert Feenstra prachtige en uitstekend
verzorgde cruises op de mooiste rivieren. U heeft keuze uit 12 luxe
schepen, 35 verschillende vaarschema's en 130 afvaarten.

Feenstra Rijn Lijn: comfortabele schepen
en een uitstekende verzorging!
Ga voor de brochure naar uw reisorganisatie,
bel 026-4452805 of kijk op www.feenstrarijnlijn.nl

Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl

Leverancier van
onder andere:
Keukens
Badkamers
Slaapkamers
Witgoed
Parket
Inbouwapparatuur

W.G. Agenturen
W.H.A. Gerritsen
Brands Buysweg 38
6815 AZ ARNHEM
Tel./Fax. : 026 - 3649874
Mobiel
: 06 - 53158037
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Dat is pas echt genieten!
Boek nu zo’n volledig verzorgde cruise van Feenstra Rijn Lijn over de
mooiste rivieren van Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk,
Slowakije en Hongarije.
Al meer dan 50 jaar organiseert Feenstra prachtige en uitstekend
verzorgde cruises op de mooiste rivieren. U heeft keuze uit 12 luxe
schepen, 35 verschillende vaarschema's en 130 afvaarten.
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