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3 november – het Nederlands kampioenschap – de regels
Aanstaande zondag de Nederlandse Kampioenschappen.
Op het moment van schrijven is er weer plaats voor één koppel.
Hieronder de spelregels voor op de speeltafels.
Doet u zondag mee? Zo ja, neem deze spelregels dan even door.
Belangrijkste punt voor het klaverjassen is dat u de kaarten pas
(weer) op mag pakken als de speler met de eerste kaart op tafel is
gekomen.
KAART BOND NEDERLAND
SPELREGELS voor op SPEELTAFELS !
Klaverjassen - Amsterdams-systeem
Iedere deelnemer aan dit toernooi of kampioenschap is verplicht zich aan dit speleglement te houden !
De gever schudt de kaarten minimaal drie keer. De tegenpartij is verplicht af te nemen. Hierbij dient men
minimaal 3 kaarten van de stapel te nemen. Het geven van de kaarten geschiedt in de volgorde 3-2-3.
TIJDENS HET GEVEN LAAT EEN IEDER ZIJN KAARTEN OP TAFEL LIGGEN !
Slechts de speler links naast de gever, mag zijn kaarten opnemen. Hij mag slechts mededelen
“ik speel” of “ik pas” Bij “ik speel” dient de troefkleur aan de mededeling te worden toegevoegd.
Herstel is hierna niet mogelijk! Wanneer de eerste speler past, dan moet de tweede de mededeling doen of
hij speelt of past. Past ook de tweede speler, dan is het de beurt aan de derde speler. Past ook de derde
speler, dan is tenslotte de vierde speler aan de beurt. Wanneer alle spelers gepast hebben, is de eerste
speler verplicht te spelen. Hij moet dit doen met de vermelding van de troefkleur. In alle gevallen komt de
speler na de gever als eerste uit. Pas nadat hij de eerste kaart op tafel heeft gebracht mogen de overige
spelers hun kaarten (weer) opnemen.
Roem wordt geschreven bij één van de volgende samenstellingen :
3 opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur
4 opeenvolgende kaarten van dezelfde kleur
Heer + vrouw van de troef (stuk)
Boer + vrouw + heer van de troef
Vrouw – Heer – Aas van troef
Tien + boer + vrouw + heer van de troef
is 70
Boer + vrouw + heer + aas van de troef
is 70
4 gelijke kaarten (van aas t/m zeven)
is 100

is 20
is 50
is 20
is 40
is 40
punten;
punten;
punten.

punten;
punten;
punten;
punten;
punten;

Roem moet worden gemeld voordat de slag, waarin de roem is gevallen, is gedekt. Ook de tegenpartij
is bevoegd roem te melden. Het noteren van de gemaakte roem geschiedt in CIJFERS en NIET in tekens.
Beetgaan (nat) is voor de tegenpartij 162 punten + de door beide partijen gemaakte roem.
Een Mars c.q. Pit c.q. Pan is 162 punten + de gemaakte roem + 100 bonuspunten. Een zogenaamde
“tegenmars” is gewoon nat (beet).
VERZAKEN
De tegenpartij krijgt 162 punten + 100 strafpunten + de door beide partijen, tot het moment van verzaken,
gemaakte roem. De verzakende partij krijgt 0 punten.
Bij het constateren van het verzaken voordat de slag is gedekt, is herstel mogelijk, maar wordt de getoonde
kaart een strafkaart, die open op tafel moet blijven liggen. Wanneer de gestrafte speler aan de beurt is om
een kaart bij te spelen, moet een speler van de tegenpartij zeggen of de strafkaart al of niet bijgespeeld moet
worden. Als het bijspelen een eventuele verzaking tot gevolg zou hebben, dan mag de strafkaart niet worden
bijgespeeld. Verzaken dient direkt te worden gemeld aan de Wedstrijdleiding. Alleen de wedstrijdleider mag
een straf opleggen. Straf en Bonuspunten dient men bij de roem te schrijven.
Men is verplicht het gehele spel uit te spelen, uitgezonderd bij verzaken.
Het is toegestaan een kaartsoort troef te maken terwijl men van deze kaartsoort geen enkele kaart heeft.
Een slag welke gedekt is mag niet meer worden ingezien.
Heeft een speler tijdens het spel minder kaarten dan de overige spelers dan wordt dit beoordeeld als zijnde
verzaken.
Aan het einde van het spel telt de tegenpartij (leidend) de behaalde punten.
Bij eventuele moeilijkheden dient de wedstrijdleiding te worden geraadpleegd.
KBN 2010

De organisatie

Jokeren - Kaart Bond Nederland
Iedere deelnemer aan dit toernooi of kampioenschap is verplicht zich
aan dit reglement te houden !

Iedere speler krijgt 13 kaarten. De speler naast de schrijver (links, wijzers klok)
deelt als eerste. Indien de kaarten zijn gezien en een van de spelers heeft meer
dan 13 kaarten ontvangen, dan wordt er opnieuw gedeeld. Aan een partij/spel
kunnen maximaal 4 spelers deelnemen. Dubbele kaarten mogen niet onderling
geruild worden. Heeft een speler 40 punten of meer in de hand, dan mag deze
speler hiermee op tafel. Om 40 punten te behalen mag men geen gebruik maken
van de kaart welke de voorgaande speler heeft weggegooid. Is men op tafel en
gooit de voorgaande speler een sluiter weg, dan mag deze alleen gepakt worden
indien men hiermee een set kan maken in combinatie met de eigen kaarten die
men nog in de hand heeft.
De speler links van de gever (wijzers van de klok) begint het spel door een kaart
van de stapel kaarten te nemen, die de gever heeft neergelegd. Er wordt dus geen
kaart door de gever omgedraaid, die men zou mogen ruilen (geen draaikaart!).
De volgende speler (wijzers klok) mag pas een kaart van de stapel nemen als de
vorige speler een kaart heeft weggegooid.
Er zijn twee jokers in het spel. De joker mag men gebruiken voor elke kaart die
men wil. Echter men is verplicht te melden voor welke kaart men een joker
neerlegt. Hij mag dus niet voor een vrije keus op tafel komen.
Men mag 2 jokers + 1 kaart als set van 3 kaarten op tafel leggen. Men is
verplicht een van tafel geruilde joker direct weer op tafel te brengen.
Een dubbele handeling in combinatie met het ruilen van een joker in één beurt is
niet toegestaan. Indien een speler uit is (men is verplicht de laatste kaart op de
stock te gooien) worden de kaarten van de overige spelers geteld. Iedere kaart
telt voor één punt. Indien men een joker in de hand heeft en men hiermee wel op
tafel had gekund, wordt de joker voor 5 punten extra geteld.
Indien men alle kaarten (13) ineens op tafel kan leggen moet men wachten totdat
er een ronde gespeeld is, zodat iedere speler een kans heeft gehad om op tafel te
komen.
Men is verplicht de restkaarten in de hand te houden totdat de schrijver het juiste
aantal heeft gecontroleerd.
Bij eventuele moeilijkheden dient de wedstrijdleiding te worden geraadpleegd.
In gevallen waarin deze spelregels niet voorzien beslist de wedstrijdleiding.
De wedstrijdleiding

We hebben een nieuwe secretaris……
Enkele jaren terug, ik denk al weer zo’n 3 jaar, heeft de vorige
secretaris Berry Gerritsen zijn functie neergelegd.
En dat was best even schrikken, want Berry was een zeer goede
secretaris met veel kennis over de organisatie. Ook voor
wijzigingen van het huishoudelijk reglement, wedstrijdreglement
en spelreglement wist Berry altijd de juiste woorden en
oplossingen te vinden.
We zijn binnen de organisatie op zoek gegaan naar een nieuwe
secretaris. Dat lukte niet en ik heb mijn vrouw gevraagd om ons
te helpen. Dat heeft ze gedaan en ze heeft haar taak
voortreffelijk uitgevoerd.
Maar wij vonden het geen goede situatie. Man en vrouw in het
bestuur. Je krijgt dan al gauw een familie-bv-tje.
Tenminste zo zien waarschijnlijk anderen dat.
Tijdens onze cruise naar Rüdesheim kwam ik in gesprek met Jan
Smak, lid van KV. Oostermeent uit Huizen.
We hadden het over de organisatie van het Carnavalsweekend
van 2020, welke hij samen met Rob Hendriksen doet.
Hij gaf aan een bestuursfunctie te ambiëren en in het bijzonder
de functie van secretaris.
Op de jaarvergadering van 19 oktober is Jan gekozen.
Hij gaat dus de functie van secretaris vervullen.
Jan, ook vanaf deze plaats, van harte welkom in het bestuur.

Jan Kokke, Voorzitter KBN

Onze (kaart)vakantie in 2020 - er wordt aan gewerkt.
Ben er aardig druk mee geweest en wilde het eigenlijk opgeven.
Allereerst heb ik offertes aangevraagd bij de diverse rederijen c.q.
bureaus die deze cruises verkopen.
Alle mogelijkheden onderzocht en wat ik wilde zou alleen
toegankelijk zijn voor een klein groepje beter gesitueerden.
Als ik dat ooit nog wil, zal ik die personen op persoonlijke titel
vragen of zij er ook belangstelling voor hebben.
Wij organiseren deze reizen voor donateurs c.q. leden van de
Kaart Bond Nederland. Wij moeten er dus rekening mee houden
dat de reis normaliter voor een grote groep belangstellenden
betaalbaar is.

Wij hebben een eventuele cruise (met strandvakantie) laten
vallen.
Onze keus is gevallen op een vakantie naar Bulgarije.
Enkele deelnemers aan onze vakantie naar Kos (en ook Rhodos,
Mallorca, etc.) hebben mij geadviseerd naar Bulgarije te gaan.
Het 4**** hotel waar zij verbleven was in hun ogen een 6******
sterren hotel. Voor dit hotel en een vergelijkbaar hotel heb ik een
offerte aangevraagd bij Corendon.
Komen we er uit met Corendon dan kunt u z.s.m. informatie van
ons verwachten.
Dus nog even wachten met het boeken van een andere vakantie.
Jan Kokke

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDERVERGADERING VAN DE KAART BOND NEDERLAND, GEHOUDEN
OP 19 OKTOBER 2019 IN HET WIJKCENTRUM ELDERVELD TE ARNHEM.

Aanwezig: voorzitter de heer Kokke, secr. Mevr. Kokke, penningm. heer Peltenburg, bestuurslid mevr.
Van Limbeek, de heer Horn en de heer Smak.
1.

Opening en vaststelling agenda: De voorzitter opent om 11.00 uur de vergadering en heet
iedereen van harte welkom. Er zijn geen aanvullingen op de agenda en wordt akkoord
bevonden.
2. Ingekomen stukken en mededelingen: Een bereidverklaring van de heer Smak om secretaris te
worden van de Kaart Bond Nederland.
3. Notulen jaarvergadering van 20 oktober 2018: Bij punt 6 wordt: “het bestuur decharge”
gegeven over 2017/2018.
4. Jaarverslag secretaris 2018/2019: In het jaarverslag opnemen informatie over onze site m.b.t.
het afgelopen jaar. Bij de kampioenen de plaatsnamen opnemen waar zij vandaan komen.
Verder is het verslag aangenomen voor akkoord.
5. Jaarverslag penningmeester 2018/2019: Het verslag is voor akkoord aangenomen.
6. Verslag kascommissie: De kascommissie heeft na controle van de kas, het bestuur decharge
gegeven.
7. Verkiezing kascommissie: Ook aankomend jaar wordt de kas gecontroleerd door de heren Horn
en van Limbeek. Begroting 2019/2020: Er is geen begroting gemaakt. Een begroting m.b.t. de
inkomsten en uitgaven van de KBN is een kopie van de boekhouding. Mochten er financiële
beleidspunten zijn voor het komend jaar dan is een begroting zinvol.
8.
Vaststelling contributie 2019/2020: De contributie/donatie aan de Kaart Bond Nederland wordt
€ 10,00 per jaar. Alle organisaties zowel toernooien, kampioenschappen, vakanties, cruises, e.d.
worden met voorrang open gesteld voor donateurs en leden van verenigingen. De voorzitter
maakt een duidelijke omschrijving van donateur de komende nieuwsbrief.
9. Verkiezing bestuur: Volgens rooster is aftredend: mevr. A.M.C. Kokke-Tieze. Zij heeft haar functie
ter beschikking gesteld. De heer Smak, lid van KV Oostermeent, is bij acclamatie gekozen tot
bestuurslid. Hij zal de functie van secretaris gaan vervullen:
10. Bespreking seizoen 2019/2020: De volgende activiteiten van het komend seizoen zijn:
carnavalsweekend Valkenburg in februari, 29 maart promotietoernooi, eind mei/begin juni een
reis naar Bulgarije (in voorbereiding), in oktober de cruise naar Friesland en op 1 november
2020 de Nederlandse Kampioenschappen. De inschrijving hiervoor is tot een week voor aanvang
alleen mogelijk voor leden van verenigingen en donateurs. Kaartreizen: Weekend Valkenburg
2020. Organisatie verloopt goed en de deelnemers druppelen binnen.
11. Rondvraag: Jan Smak vraagt: zijn er geen bestuursvergaderingen buiten de jaarvergadering?
Het meeste overleg gebeurt per mail of telefoon, tenzij er dringende zaken zijn die niet kunnen
wachten en z.s.m. moeten worden afgehandeld. We proberen de kosten van vergaderen zo laag
mogelijk te houden.
12. Sluiting: De voorzitter sluit de vergadering om 12.35 uur. en wenst iedereen wel thuis.
Namens het bestuur van de KBN
De secretaris,
A.M.C. Kokke-Tieze

Onze site ….. “www.kaartbondnederland.nl”
Beste 10 bezochte pagina’s de laatste 30 dagen.
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Als donateur hoor je er bij!!
Wat zijn donateurs van de Kaart Bond Nederland?
KAART BOND NEDERLAND
STATUTEN
Artikel 5
Donateurs zijn natuurlijke personen die zich bereid verklaard hebben de vereniging
financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen
minimumbijdrage (*). Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
(*) De Jaarlijkse bijdrage is op de algemene ledenvergadering van 19 oktober 2019 vastgesteld op € 10 per jaar

RECHTEN DONATEURS
Artikel 10
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden
toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden en
andere evenementen bij te wonen.
Bij de KBN hebben we een aantal soorten donateurs:
• Zij die louter de donateursbijdrage jaarlijks betalen;
• Zij die meedoen met / zich inschrijven voor vakanties/weekenden/cruises etc. welke
door de KBN georganiseerd worden;
• Zij die meedoen aan kampioenschappen en andere KBN—toernooien;
• Zij die meedoen aan alle organisaties/activiteiten van de KBN.
Op de jaarvergadering van 19 oktober is besloten de deelname aan een of meerdere
activiteiten van de Kaart Bond Nederland, allereerst open te stellen voor donateurs en
leden (van aangesloten verenigingen). Hieronder vallen zeker de N.K. en de
vakantiereizen.
Als donateur heb je op persoonlijke titel het recht om aan alle wedstrijden en
evenementen van de Kaart Bond Nederland deel te nemen (Art. 10 Statuten).

We hebben een vriendengroep bij de KBN, dat zijn de
donateurs!
Op de homepage van onze site www.kaartbondnederland.nl is een toepassing
geplaatst om donateur te kunnen worden. Uw aanmeldingsformulier wordt
rechtstreeks ontvangen door onze nieuwe secretaris.
Goed om te weten.: alle bestuursleden van de Kaart Bond Nederland zijn
OOK donateur.

Cruise Rüdesheim 2019
Het was weer een prachtige cruise. Het album is geplaatst.
Hieronder enkele foto’s die spreken voor zich.

The Captain

Kaart Bond Nederland
organiseert
een promotietoernooi
Klaverjassen voor Koppels
en Jokeren
op
29 maart 2020,
Aanvang: 10.30 uur.
6 partijen
in De Ruggestee, Krimweg 152 te
Hoenderloo
Inschrijven tot 28 maart 2020
Jan Kokke 06-25014785

Carnavalsweekend Valkenburg 2020
Al eens een kaartweekend in Valkenburg meegemaakt?
Van vrijdagmiddag tot maandagmorgen is het een feest bij Hotel Schaepkens
van St. Fyt in Valkenburg.
Op vrijdagmiddag een borrel aan de bar en natuurlijk een extra borrel tijdens
het Happy Hour.

Vervolgens een heerlijk diner (want hierover niets dan lof).
‘s Avond gezellig een toernooi kaarten incl. koffie/thee en lekkere hapjes.
Zaterdag kun je van alles doen. Valkenburg met zijn grotten en gezellige
uitstraling – een echte vakantiestad.
Lekker gaan zwemmen in de Polfermolen (gratis entree) of een bezoek aan het
Casino (gratis entree).

‘s Avond gezellig kaarten of gezellig de stad in “de Carnaval begint”. Overdracht
stadssleutels aan Prins Carnaval en optreden diverse dweilorkesten.
Een bezoek aan ‘t Jagthoes mag niet ontbreken. De gezelligste kroeg met live
muziek en waar iedereen welkom is en ook meedoet.
Zondag bezoeken wij de grote optocht in Maastricht. Gewoon een beleving.
U hoort er gewoon bij of u nu wel of niet verkleed gaat.
Ik doe mijn boevenpak wel weer aan (denk ik). Nog even overleggen met mijn
wederhelft.
‘s Avonds natuurlijk kaarten en misschien wel een leuke cadeaubon winnen.
Op maandagmorgen afscheid nemen onder het genot van een lekker kopje
koffie met gebak (wellicht Limburgse Vlaai) – is inclusief.
Vorig jaar hadden we een volle bak. Dit jaar wordt het weer geweldig en
Daar moet u zeker bij zijn.
Wilt u meer informatie lees dan de volgende pagina’s of bel een van de 2
organisatoren Jan Smak of Rob Hendriksen.
Jan Kokke

Publicatie augustus 2019

Voor alle optochten met aanvangstijden in Zuid-Limburg kunt uop
onderstaande link (en Ctrl-toets) klikken waar u alle informatie
kunt vinden.
https://www.eropuitinlimburg.com/evenementen-overzicht/carnavalsoptochten-zondag-23februari-2020/

U bent welkom in het hotel vanaf vrijdag 21 februari14.00 uur.
De organisatie is dit jaar in handen van:
•Jan Smak smakjan@planet.nl Tel.nr.:06-12213986

•Rob Hendriksen hendriksen60@hotmail.com 06-18319006
We hebben momenteel 60 kamers in optie. De kosten voor dit
fantastische weekend bedragen € 154,50 p.p voor een 2-persoonskamer incl. verblijfsbelasting van € 3 p.p.p.n.
Voor een 1-persoonskamer betaalt u voor 3 nachten € 174 incl.
verblijfsbelasting. Iedere dag extra is resp. € 51,50 en € 58 p.p.p.n.
De reden dat dit iets duurder is dan vorig jaar is gelegen in het
feit dat de BTW is verhoogd van 6 naar 9 %. Daar staat tegenover
dat we op de maandagmorgen voor vertrek, koffie/thee en vlaai
krijgen aangeboden van het hotel.
In tegenstelling tot eerdere jaren gaat de betaling dit keer via het
hotel. Na inschrijving ontvangt u van het hotel een factuur waarbij
u een aanbetaling wordt gevraagd van € 50,--, waarna het restant
voor 1 januari 2020 op de rekening van het hotel dient te worden
overgemaakt. Uiteraard kunt ook het volledige bedrag direct in
een keer overmaken.
Inschrijving voor 15-12-2019 via het inschrijfformulier op de site:
www.kaartbondnederland.nl
Wij wensen u nu al een prettig verblijf inValkenburg!

Rob Hendriksen en Jan Smak

Impressies Carnavalsweekend - Valkenburg
Bent u donateur dan kunt u de foto’s van het Carnavalsweekend in
Valkenburg zien via onze site - Bent u het wachtwoord vergeten?
Bel mij even op of mail mij even.
Jan Kokke

De KBNwas er bij!!

Wilt U ook informatie sturen over uw te houden toernooien
naar meer dan 400 kaartliefhebbers/kaartverenigingen.
Stuur dan een opgave en eventueel een affiche, dan plaatsen
wij het opde Nieuwsbrief “Open Kaart” en op onzesite.
Mailen naar: jan_kokke4@msn.com.
Als U niet aangesloten bent bij de Kaart Bond Nederland
kunt u ook een affiche laten plaatsen.
De kosten hiervan zijn € 20 per keer.
Het lidmaatschap voor verenigingen kost € 20 per jaar en
dan krijgt u ook nog eens een 20 kaartspellen (€ 30) en
worden uw aankondigingen gratis geplaatst.

Senior Verhuizer, voor uw seniorenverhuizing of woningontruiming
Verandert u van woonomgeving? Naast de stress die verhuizen en het inrichten van
de woning met zich meebrengt, is het vaak een emotionele gebeurtenis. Tijdens deze
gebeurtenis wilt u het liefst de zaakjes op-en-top geregeld hebben en van alle
gemakken voorzien zijn. Senior Verhuizer kan u alles uit handen nemen, één
contactpersoon die alles rondom het verhuizen voor u regelt.
Wat doen ze en waarom?
Zij zijn ontstaan vanuit een behoefte die oprichter Maarten Steffen tegenkwam in het
verhuizen, specifiek voor mensen in de 50+ leeftijd en mensen die extra
zorg/aandacht nodig hebben. Deze mensen hebben behoefte aan meer diensten dan
alleen verhuizen. Reguliere verhuisbedrijven brengen de spullen in principe van A
naar B. Senior Verhuizer gaat veel verder. Ze bieden een totaal concept. Ze pakken
alles in, demonteren alle spullen, verhuizen de inboedel en sluiten alles weer aan. Als
wij klaar zijn hangt alles, staat alles en werkt alles. Tevens regelen ze dat de woning
verkoop klaar is of volgens een rapport van de verhuurder netjes wordt opgeleverd.
Inmiddels doen ze dit 8 jaar
Partners en leden van de Kaart Bond Nederland ontvangen 10% korting.
Zie hier hun aanpak: https://youtu.be/sSJmHM0Wj-g
Hier staan de klantbeoordelingen: https://www.feedbackcompany.com/nlnl/reviews/senior-verhuizer
Beloftes Senior Verhuizer
Een compleet aanbod voor totale ontzorging rondom de verhuizing.
Nette ervaren verhuizers/klusjesmannen in zowel omgang als kunde.
Goed verzekerd tot wel €100.000,- (uitbreiding mogelijk)
Heldere communicatie in zowel de voorbereiding als nazorg.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.seniorverhuizer.nl. Ook
kunt u ze bellen (026-7024260) of mailen (info@seniorverhuizer.nl). Zij komen bij u
langs voor gratis advies en een vrijblijvende offerte.

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..

De foto’s van onze vakanties,
cruises, toernooien, weekenden,
etc. zijn voor donateurs te zien op
Mijn Album / via onze

site: www.kaartbondnederland.nl
onder Foto’s

Bent U donateur maar weet u het
wachtwoord niet (meer), stuurmij
dan even een mailtje.
(jan_kokke4@msn.com) of bel mij
even.
JanKokke

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 uitstekendeverzorging!
Gavoor de brochure naar uw reisorganisatie,
bel 026-4452805 of kijk op www.feenstrarijnlijn.nl

Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl
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W.H.A. Gerritsen
Brands Buysweg 38
6815 AZARNHEM
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