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Klaverjassen moet blijven……..
Op Facebook worden volop de oproepen gedeeld om Zwarte Piet niet uit het
Sinterklaasfeest te halen. Sinterklaas en Zwarte Piet behoren immers tot onze
traditie/cultuur. Zonder hier inhoudelijk op in te gaan is het prachtig te zien dat
mensen bevlogen raken als iets uit onze cultuur dreigt te verdwijnen.
Ik hoop met dit schrijven de mensen actief te krijgen om het Klaverjassen te
behouden voor onze cultuur.
Want natuurlijk behoort het Klaverjasspel tot onze cultuur. Dit spel, nog altijd
bekend bij een groot aantal Nederlanders (waarschijnlijk meer dan 1 miljoen),
wordt alleen in Nederland en enkele overzeese gebiedsdelen gespeeld. In
Frankrijk hebben we Belote en in Kroatië hebben ze ook een kaartspel dat er
op lijkt.
Maar zoals wij het spelen dus alleen in Nederland.
Enkele jaren terug hebben we, middels publicaties in Open Kaart, al gewezen
op de vergrijzing die bij het klaverjassen plaatsvindt. Jonge spelers, en dan
bedoel ik personen onder de leeftijd van 40 jaar, zie je bijna niet meer.

Dan moet je er wat aan doen!!! Maar wat????
- Cursussen geven?
- Prijzen heel aantrekkelijk maken – vergelijkbaar met Pokeren? Dus ook het
inschrijfgeld verhogen? Kaarters zijn niet het rijkste deel van de bevolking en
wanneer het inschrijfgeld in het verleden met een paar dubbeltjes omhoog
ging, omdat ook de kosten stijgen, waren de rapen gaar.
- Integratie nieuwe Nederlanders – we zouden als kaartgemeenschap de
reikende hand kunnen bieden bij de integratie van nieuwe Nederlanders.
Maar het merendeel zijn moslims en mogen die kaarten? En hoe denken de
huidige kaarters over “nieuwe Nederlanders”?
Ik denk trouwens dat deze mensen via onze kaartverenigingen en het
“meedoen aan”, heel snel zullen/kunnen integreren.
- Ministerie van Onderwijs benaderen met verzoek het klaverjasspel in het
onderwijspakket op te nemen. Immers in het klaverjasspel zitten heel veel
educatieve elementen, waaronder rekenen/denken en sociale vaardigheden.
Al zijn dit dromen natuurlijk.
En als we weten wat we willen – wie moet het dan gaan doen?
Wie trekt die kar? En is er voldoende kader – mensen die wat in hun mars
hebben – aanwezig om deze processen te begeleiden c.q. uit te voeren.
De komende jaren zullen het leren, maar duidelijk is dat er wat moet gebeuren.
Jan Kokke, Voorzitter KBN.

Beste mensen…….
Vlak voor de vakantiemaanden en met een nieuw kaartseizoen op komst is het
goed alles nog even op een rijtje te zetten.
Allereerst natuurlijk de Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen voor
Koppels en Jokeren in competitieverband en het Open Nederlands
Kampioenschap Klaverjassen voor Koppels en Jokeren.
Voor alle duidelijkheid zijn de pagina’s van de vorige Nieuwsbrief “Open Kaart”
die hier over gaan ook in deze Nieuwsbrief opgenomen.
Deze kampioenschappen worden gehouden bij De Ruggestee in Hoenderloo.
Midden op de Veluwe, een prachtige locatie om te recreëren, met om de hoek het
Nationaal Park De Hoge Veluwe. Het kan een idee zijn om uw familie te laten
genieten van al het natuur- en cultuurschoon dat de Veluwe te bieden heeft,
terwijl u aan het kaarten bent. Natuurlijk gebruikt u gezamenlijk het 3-gangen
diner dat voor een attractieve prijs wordt aangeboden.
Een geweldig dagje uit voor het hele gezin!
Wij kaarten hier op 9 okt, 20 nov., 11 dec., 22 jan., 12 feb., 12 mrt. en 9 april
Op 6 november houden we de Open Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen voor Koppels en Jokeren. Een eendagstoernooi met dezelfde
voorzieningen (zie affiche).
Van 10 t/m. 15 oktober gaan we weer varen met het luxe hotelschip MPS Azolla.
Het belooft een geweldige cruise te worden. Met bezoeken aan Keulen
(avondbezoek) - Bonn - Alken – Cochem – Koblenz en Düsseldorf.
Natuurlijk weer minimaal 6 kaarttoernooien – Klaverjassen A’dams /R’dams en
Jokeren, met een mooie prijzentafel.
We zijn met de verkoop van de laatste hutten bezig, dus wilt u er bij zijn, dan snel
boeken – Zie affiche in deze Nieuwsbrief.
In februari van 24/25 t/m 27/28 (enkele mogelijkheden) gaan we weer naar
Valkenburg met de Carnaval. Gezellig kaarten (3 toernooien) combineren met een
bezoek aan een van de grote carnavalsoptochten en/of een van de vele attracties
c.q. bezienswaardigheden in de omgeving.
Ook de cruise van volgend jaar is in deze nieuwsbrief opgenomen. Wij zijn gestart
met de inschrijvingen hiervoor. En zeker voor personen die een hut willen hebben
op het promenadedek is het zaak tijdig te boeken – weg is weg.
Jan Kokke

www.kaartbondnederland.nl
Het loopt aardig met onze site.
26000 keer is een pagina van de site bezocht.
Dat zijn ruim 17000 pagina’s per jaar. Ik denk dat je kunt stellen dat je dan in een
behoefte voorziet. Maar het kan altijd beter.
Welke pagina’s worden het meest bezocht.
Pagina, de hoogste 10 scorende – laatste 90 dagen.
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NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN KLAVERJASSEN
VOOR KOPPELS EN JOKEREN INDIVIDUEEL IN
COMPETITIEVERBAND.
Als er voldoende animo is zal de Kaart Bond Nederland in de maanden oktober 2016 t/m. april
2017 zeven toernooien organiseren om bovengenoemd kampioenschap.
De toernooien worden gehouden op de volgende data: 9 okt., 20 nov. (6 nov. vindt het Open
Nederlands Kampioenschap Klaverjassen voor Koppels en Jokeren plaats), 11 december,
22 januari, 12 februari, 12 maart en 9 april (finale).
Alle zeven toernooiscores tellen mee voor de eindrangschikking van het kampioenschap.
Er is dus geen afschrijver meer. Een verschil dus met vorige competities.
Meerdere koppels (kaarters) vonden een afschrijver niet juist.
Omdat nu steeds een van de twee koppelgenoten kan deelnemen met een andere maat wordt
een afschrijver overbodig.
Minimale deelname is 32 koppels en 20 jokeraars. Bij minder animo dan 32 koppels gaat de
competitie niet door. Bij minder dan 20 jokeraars maar wel 32 koppels wordt de mogelijkheid
geboden om in toernooiverband te jokeren, echter niet om het kampioenschap van Nederland.
De puntentelling bij het klaverjassen wordt heel anders.
In deze nieuwsbrief is een pagina opgenomen waar de nieuwe puntentelling wordt uitgelegd.
Er worden allereerst i.p.v. spelpunten wedstrijdpunten gegeven. 2 punten per gewonnen partij,
1 punt bij een gelijkspel en 0 punten voor de verliezende partij. Zijn er 2 of meerdere koppels
met hetzelfde aantal wedstrijdpunten, dan wordt gekeken naar de behaalde spelpunten minus
de behaalde spelpunten van de tegenstander (saldo spelpunten). Een hoger saldo eindigt dan
hoger in de rangschikking, vergelijkbaar met andere competities b.v. voetbal.
Er wordt op iedere toernooidag steeds tegen 3 koppels – 2 keer gespeeld.
Dus totaal 6 partijen – aanvang van het toernooi wordt vervroegd naar 10.30 uur.
Wij hebben een optie genomen op de zaal van Restaurant De Ruggestee in Hoenderloo.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

De reden om af te stappen van de traditionele puntentelling:
1. Er spelen altijd twee koppels tegen elkaar – voorop moet staan dat je de partij / de wedstrijd
probeert te winnen. Het kan zo zijn dat een speler 4 van de 5 partijen verliest maar een erg
hoge score haalt in één partij en door het puntentotaal kampioen wordt. Ergo, doordat hij
kampioen wordt zeggen we eigenlijk: “Hij/Zij is de beste kaarter” geweest dit toernooi.
Met het toekennen van wedstrijdpunten maak je het winnen het belangrijkste en niet het
behalen van de meeste punten.
2. Als secundair het saldo van de puntentelling bepalend is, i.p.v. alleen de behaalde punten,
wordt het elkaar “matsen” voorkomen. Immers als de ene partij de andere partij extra roem
geeft o.i.d. dan vergroot dit koppel daarmee het saldo ten nadele van zichzelf.

Als koppels afspreken aan beide kanten extra (evenveel) roem te schrijven, terwijl deze roem
niet echt behaald is (frauduleus), dan heeft dat geen invloed op het saldo en wordt fraude
voorkomen. Onder het mom van “Van de roem moet je het hebben” vinden spelers in delen
van ons land het normaal om roem weg te geven, terwijl dit niet persé hoeft – natuurlijk
verwachten ze dan ook die roem terug, hetgeen hier dan ook gebruikelijk is.
Wij zijn er van overtuigd dat op basis van deze nieuwe puntentelling op een betere en vooral
meer eerlijke wijze de prijzen worden verdeeld.
Voor het Jokeren verandert er niets, wel gaan zij ook 6 partijen spelen.

Prijzentoekenning
Bij de toernooien worden er prijzen toegekend aan de 3 hoogst eindigende koppels of
jokeraars.

Bij de competitie wordt aan de 10 beste koppels en 6 beste jokeraars een prijs toegekend.
Hieronder een overzicht van de toekenning van de prijzen.

Prijzentoekenning competitie KBN 2016 – 2017 in euro’s.
(bij minimale deelname van 32 koppels en 20 jokeraars)
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Alle prijzen bij de Kaart Bond Nederland bestaan uit Iris-(VVV)bonnen, eremetaal
en certificaten.

(Nieuwe) puntentelling bij de Kaart Bond Nederland
Versie 2016.1
Bij alle toernooien om het Nederlands Kampioenschap, dan wel competities, wordt door de KBN de
volgende puntentelling gehanteerd om tot vaststelling van de rangschikking te komen.
1. Voor een gewonnen partij worden 2 wedstrijdpunten toegekend;
2. Wordt er gelijkgespeeld dan wordt aan beide partijen 1 punt toegekend;
3. Verder wordt het verschil (saldo) tussen de behaalde partijpunten en de partijpunten van de
tegenpartij vastgesteld. Dit saldo is voor het ene koppel negatief en voor het andere koppel
positief (- of +) – incidenteel kan dit ook nul zijn;
4. De rangschikking wordt als eerste bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten, vervolgens
door het behaalde saldo spelpunten;
5. Toernooien om het kampioenschap van Nederland in competitieverband bestaan vanaf heden
uit 6 partijen, iedere partij bestaat uit 16 spellen.
-. Er wordt 2 x gespeeld tegen hetzelfde (door loting vastgestelde) koppel. De loting wordt
verricht door het hoofd wedstrijdleiding in aanwezigheid van een bestuurslid van de KBN.
- Bij de tweede partij wisselt een van beide koppels van plaats – A, B, C, D wordt A, D, C, B.
- Bij rechthoekige speeltafels gaat men “verzitten” – m.a.w. Koppel A heeft de eerste partij aan
de kortste kant van de speeltafel gezeten en gaat bij de tweede partij aan de langste kant van
de speeltafel zitten.
Voorbeeld :
Koppel A heeft van de 6 partijen – 5 partijen gewonnen (10 wedstrijdpunten en een saldo partijpunten
van 1690) en een partij verloren. Zie onderstaand voorbeeld van het nieuwe “scoringsbriefje”.
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Koppel 24 heeft dit toernooi een score
behaald van 10 wedstrijdpunten en een
saldo partijpunten van +1690.
Mocht het totaal aantal behaalde punten
minder zijn dan het totaal van de
tegenstanders (Tegen), dan trekken we dit
aantal (Voor) af van het totaal van de
tegenpartijen (Tegenpunten) en krijgen dan
een negatief saldo voor dit toernooi.
Zie voorbeeld op de volgende pagina
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Koppel 22 heeft dit toernooi een score
behaald van 4 wedstrijdpunten en een
saldo partijpunten van - 2310.
Zoals u ziet wordt het minste totaalaantal
onder de andere score geplaatst om
makkelijk te kunnen rekenen.

Ook kan op deze wijze op het einde van een
toernooi op een eenvoudige wijze de
hoogsteindigende koppels worden gefilterd.

7 8 5 0
2 3 1 0

Wij (het bestuur van de KBN) zien geen enkel bezwaar de nieuwe wijze van
puntentelling in te voeren. Ergo, wij zijn van mening dat de oude telling veel
nadelen heeft. Het kan wel zo zijn dat koppels, die de meeste partijpunten halen
(en b.v. maar een partij hebben verloren) de wedstrijdleiding er op zullen wijzen
dat zij, met de oude telling, in de prijzen zouden zijn gevallen.

Het aanmelden voor de competitie om het Nederlands
Kampioenschap Klaverjassen voor Koppels en Jokeren.
In de vorige nieuwsbrief hadden wij verzocht u voor 1 juli aan te melden voor de competitie om
het Nederlands Kampioenschap. Achteraf gezien is dit wel erg vroeg en hebben wij besloten op 10
september de inschrijving voor dit kampioenschap te bezien. Mocht dan duidelijk zijn dat het
aantal van 32 koppels niet gehaald wordt, dan wordt dit kampioenschap geannuleerd.

KBN - Inschrijving en voorwaarden Nederlandse
Kampioenschappen klaverjassen en jokeren 2016 / 2017,
in competitieverband,
1.

De Kampioenschappen worden gehouden conform
het spel- en wedstrijdreglementen van de Kaart Bond
Nederland (KBN);

2.

De puntentelling om tot de (eind)rangschikking van de
deelnemende koppels te komen is conform de
(nieuwe) puntentelling bij de KBN – versie 2016.1;

3.

In dit seizoen vinden er 7 toernooien plaatsen.
Alle behaalde scores tellen mee voor de
eindrangschikking;

4.

Voorafgaande aan de competitie worden de te
behalen prijzen bekend gemaakt (zie affiche
aankondiging);

5. Buiten de prijzen in waardebonnen worden er
ereprijzen toegekend bestaande uit een wisseltrofee
voor beide kaartsoorten en certificaten met de
aanduiding van de behaalde prijs;
6. Inschrijving vindt plaats door opgave bij één
KBN – meldadres (zie affiche aankondiging);
7. De samenstelling van de koppels mag ieder toernooi
gewijzigd worden, met dien verstande dat een persoon
van het oorspronkelijke koppel deel uit maakt van het
nieuw gevormde koppel voor dit toernooi. In die
situatie kan het niet zo zijn dat de andere persoon van
het oorspronkelijke koppel met een andere speler (ook)
een nieuw koppel vormt voor dit toernooi;
8. Wijziging in een koppelsamenstelling moet
voorafgaande aan het toernooi bij de inschrijving
kenbaar worden gemaakt.

organiseert de
OPEN NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN
Klaverjassen voor Koppels
“Amsterdams” en Jokeren op
ZONDAG 6 NOVEMBER 2016
Aanvang: 10.30 uur
Deelname € 5,= p.p.
6 partijen van 16 spellen

Puntentelling / Prijstoekenning conform nieuwe puntentelling KBN

Bowling Restaurant “De Ruggestee”
Krimweg 152, Hoenderloo
( 055-3781666
Deelname: € 6,= p.p.
(incl. koffie/thee met cake)
Opgave bij Stephan van Beek
( 06-23739713
vanaf 1/10 en vóór 5 november 2016
Prachtige verloting met mooie prijzen.
Lunch- en Dineraanbieding
www.kaartbondnederland.nl

www.ruggestee.nl

De Ruggestee heet de
deelnemers aan de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen
voor Koppels en Jokeren van harte
welkom.
Speciaal voor U hebben wij enkele
aanbiedingen gemaakt voor zowel de
lunch, als het diner.

Wij bieden U een uitgebreide lunch
aan, bestaande uit koffie/thee, soep,
snack, diverse broodjes en beleg.
All-in (dag)prijs.

Wilt u geen gebruik maken van de all-in lunch,
dan hebben wij voor U nog de volgende keuzes.
Soep – groentesoep of soep van het seizoen
Broodje bal met mayonaise / mosterd
Broodje kroket met mosterd
Broodje frikandel met mayonaise
Alle aanbiedingen tegen dagprijzen.

Diner
Dagaanbieding
- Soep;
- Hoofdgerecht;
- Dessert.
De dagaanbieding wordt op de
toernooidag bekend gemaakt, omdat
het een speciale aanbieding is voor
deelnemers aan deze toernooien.

Krimweg 152 - 154
7351 TM Hoenderloo

T. 055 - 378 16 66
E. info@ruggestee.nl
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Alle prijzen per persoon / kadobonnen met waarden in euro’s

Aanmelden bij J. Kokke – Tel.: 06 – 25014785 / 026 - 3793635

De Ruggestee biedt voor deze dagen een lunch en
3-gangendiner aan voor een speciale (dag) prijs.
www.kaartbondnederland.nl - email: KBN@Live.nl

Foto’s zeggen meer dan woorden – KBN vakantie Portugal 2016
Uitzicht hotel

Zandsculpturen
Privéstrand

Zwembad

Bezoek dolfijnen Atlantische Oceaan
Jeepsafari
Binnenzwembad

Galestrand

Alle foto’s op onze site (voor donateurs).

Carnaval Limburg
In 2017 gaan we voor de 4e
keer “Carnaval” vieren in
Limburg – met een verblijf in
Hotel Schaepkens van St. Fyth
te Valkenburg. Van vrijdag tot
maandag, van zaterdag tot
dinsdag of van vrijdag tot
dinsdag. De eerste 3 jaar
waren we steeds met rond de
50 personen.
We hielden toen 3 avondtoernooien klaverjassen en
jokeren. In 2017 gaan we het
zaterdagtoernooi ‘s middags
houden.

We krijgen dus allemaal de gelegenheid om iets van de Carnaval
te proeven – let wel, dat is niet verplicht natuurlijk. Er zijn altijd
mensen die de Carnaval helemaal niets vinden, gezellig mee
kaarten en in Valkenburg e.o. andere dingen bezoeken.
Er zijn daar in het zuiden van Limburg genoeg bezienswaardigheden / uitgaansgelegenheden / dierentuinen / musea / mooie
plaatsen, etc.
Wilt u wel meedoen of iets proeven van de Carnaval trek dan
een boerenkiel o.i.d. aan en ook dat is niet echt nodig – er lopen
ook veel mensen in “gewone” kleren. We hebben een optie
genomen op 25 kamers – er is geen eenpersoonstoeslag.
Dus wilt u een garantie om er bij te zijn, boek dan z.s.m.
€ 50 p.p. op onze
rekening, dan
weet u zeker dat u
er bij bent. Zie
volgende pagina
ALAAFFFFFFFFFF!!

KAART BOND NEDERLAND
Tijdens het carnavalsweekend gezellig kaarten in Valkenburg.
De Kaart Bond Nederland (KBN) organiseert i.s.m.

***Hotel Schaepkens van St. Fyt in Valkenburg
een kaartweekend van 24 februari t/m. 27 (28) februari 2017.
Het verblijf is op basis van halfpension,
van het diner op vrijdag tot en met het
ontbijt op maandag. De reis is op
basis van eigen vervoer.
Het station ligt op 5 min. lopen.
Er worden 3 toernooien gehouden,
vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagavond Klaverjassen “A’dams”
en Jokeren. De entree bedraagt € 2,50 p.p. per toernooi.
Extra’s: tweemaal daags koffie/thee op de gebruikelijke uren en bij
aanvang van het kaarten, een hapje tijdens het kaarten, iedere dag een
borreluurtje “Happy Hour”, gratis toegang tot het Casino in Valkenburg
en gratis toegang tot het Sportcentrum met zwembad De Polfermolen.
Enkele tips: een bezoek aan Maastricht of een bezoek aan de grotten in
Valkenburg. Ook de dierentuin in Kerkrade is een aanrader.

De grote “carnavalsoptocht” in Valkenburg vindt op
maandag plaats. De grote optochten in Maastricht, Sibbe, Schin op
Geul, St. Gerlag en Berg en Terblijt en de jeugdoptocht van Valkenburg
vinden op zondag plaats.
U kunt een keuze maken uit de volgende aanbiedingen:
- Vrijdag 24/2 - 14.00 u. tot maandag 27/2 ca. 10.00 u. € 145,50 p.p.
- Zaterdag 25/2 - 14.00 u. tot dinsdag 28/2 ca. 10.00 u. € 145,50 p.p.
Het kaarttoernooi op zaterdag begint om 14.30 uur. Met dit
arrangement kunt u de grote optocht in Valkenburg op maandag
meemaken, maar mist u het toernooi op de vrijdagavond.
- Vrijdag 24/2 – 14.00 u. tot dinsdag 28/2 ca. 10.00 u. € 194,00 p.p.
*) Er is geen eenpersoonskamertoeslag – genoemde bedragen zijn incl.
toeristenbelasting €2,50 p.p.p.d.
Aanbetaling € 50,00 p.p. op rekeningnummer NL14 INGB 0000889452
t.n.v. Kaart Bond Nederland te Arnhem, restant uiterlijk 4 weken voor
de reis (dus voor 27-1-2017).
Opgave bij: Henk ter Maat, Dinxperlosestraatweg 15, 7122 AD Aalten,
E-mail: H.ter.Maat.1@kpnmail.nl Tel. 0543-471174

Prachtige cruise in oktober 2017 naar het
Groene Hart van Nederland en de
Randmeren.
Het belooft een hele mooie cruise te worden. Feenstra Rijnlijn en
de kapitein van de Azolla, A. Vranken, hebben deze cruise speciaal
samengesteld voor de Kaart Bond Nederland.
Met voor het eerst een bezoek aan
Spakenburg en Harderwijk. Maar de
andere plaatsen – Gouda, Amsterdam
en Deventer - zijn zeker ook de
moeite waard.
Een cruise waar wij veel nieuwe
mensen willen verwelkomen.
Eenmaal een ervaring met een kaartcruise betekent meestal dat u ook het
jaar daaropvolgend weer boekt.
We proberen die cruisefamilie zo groot
mogelijk te maken. Voorop staat
gezelligheid, luxe, ontspanning en niet
te vergeten “Het samen doen”.
Het promenadedek is meestal heel
snel volgeboekt. Voor de mensen die
slecht ter been zijn en voorheen
moesten afhaken is er nu de
mogelijkheid
een hut op
het Hoofddek te boeken (traplift).
Ook het zonnedek is voor hen nu
bereikbaar.

VAN HARTE AANBEVOLEN !!!

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.

WG - GROEP ARNHEM wordt sponsor van de Kaart Bond Nederland.
Afhankelijk van uw aanschaffingen gaat de WG - Groep de Kaart Bond Nederland sponsoren. De WG - Groep garandeert u minimaal 10% korting op de
winkelprijs van leverbare artikelen / apparatuur.
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
typenr. 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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