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Nieuws van en over de Kaart Bond Nederland 1.
Toernooidag van het Bondskampioenschap verzet.
We hebben de speeldag van het Bondskampioenschap van 5 april verzet naar 12 april.
5 april valt op 1e Paasdag. Zie affiche in deze Nieuwsbrief Open Kaart.

Betaalmaand
Februari is de betaalmaand bij de Kaart Bond Nederland (KBN). De donateurs en de
adverteerders krijgen of hebben weer een nota van de penningmeester in de (email)bus
gehad en zij die geen emailadres hebben krijgen bij deze Nieuwsbrief Open Kaart een
nota. Wij hopen dat iedereen tijdig betaald, dan kunnen wij ook weer verder.
We hopen dat er personen zijn, die nu de Nieuwsbrief van ons ontvangen, donateur
willen worden van de KBN voor € 8,50 per jaar. Maak die € 8,50 over op
rekeningnummer: NL14INGB0000889452 t.n.v. Kaart Bond Nederland te Arnhem en zet
onder mededeling “Nieuwe donateur” met uw emailadres. Welkom!

Bondskampioenschap in competitieverband 2014 – 2015.
Op 1 februari vond het 3e toernooi plaats om het Bondskampioenschap Klaverjassen
voor Koppels en Jokeren. In deze Nieuwsbrief de uitslag en de stand van de competitie.
Op onze site is een videoverslag te vinden. We gaan proberen van alle activiteiten foto’s
en/of video’s te maken die we op onze site kunnen publiceren of die via onze site te zien
zijn.

Open Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen en
Jokeren op 1 november 2015 bij Bowlingrestaurant “De
Ruggestee” in Hoenderloo
“Iets wat goed is moet je niet veranderen” is een veel gehoord gezegde. En dat wilden
wij ook toen we in 2013 deze kampioenschappen in De Ruggestee organiseerden, maar
afspraken met onze mede-organisator, KV Hercules ‘81 uit Assen, stond dat in de weg.
We hadden afgesproken centraal tussen Assen en Arnhem een locatie te zoeken voor
2014 en dat werd Aktief Overijssel in Hellendoorn. En hoewel het verblijf daar opperbest
was, was de afstand voor onze vrienden uit Assen te ver. Zij haken af en wij kunnen dan
ook gelukkig zijn dat we bij een locatie als De Ruggestee weer welkom zijn.

FAQ op onze website
Frequently asked questions – Vaak/regelmatig gestelde vragen.
We hebben een pagina toegevoegd aan onze site om vragen te beantwoorden over
allerlei zaken bij het klaverjassen en het jokeren. Wij kunnen die vragen alleen maar
beantwoorden met als basis onze eigen wedstrijd- en spelreglementen.
Er zijn van die vaak voorkomende vragen als: “Wie moet/mag er afpakken (toucheren)
bij het klaverjassen” – U kent er vast nog meer, stuur ze naar ons op en wij publiceren
die dan op deze pagina – met het antwoord, natuurlijk!!.
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Onze nieuwe site
Wel lang geduurd maar het is toch gelukt onze vroegere domeinnaam
“kaartbondnederland.nl” te gebruiken/te houden. Om deze domeinnaam te kunnen
verhuizen hadden we een nummer nodig (ID-van het domein) van de vroegere
beheerder.
Ik ga het hier niet allemaal vertellen, maar het is een behoorlijke “hell of a job”” geweest
om er achter te komen bij wie je moest wezen om dat nummer te krijgen.
Uiteindelijk gelukt.
Toen de site gaan bouwen en ook daar zijn we aardig in geslaagd. We hebben al heel
wat complimentjes en zelfs felicitaties gehad. We hebben gekozen voor een
gebruikersvriendelijke en duidelijke logistieke opzet zonder toeters en bellen die het
geheel alleen maar onduidelijk maken. Oordeelt u zelf maar.

Facebook
Tegelijk met de bouw van de site zijn we met de KBN naar Facebook gegaan. Ook op
dit sociale platform hebben we nu een pagina en nu al meer dan 1100 Likes. Heeft u
een account bij Facebook – word FAN van de Kaart Bond Nederland en Like de pagina
van de Kaart Bond Nederland.

Ook de leden van uw vereniging willen misschien FAN worden van de Kaart Bond
Nederland. Geef dit dus door aan uw leden.
Heeft uw vereniging al een pagina op de site van de Kaart Bond Nederland? – zie
bestuur > verenigingen> een van de verenigingen.

Kaart bond Nederland ook in 2015 op vakantie?
Moeilijk dit jaar.
Monique de Wit (Cie Reizen) en Jan Jacobs (BL) zijn druk geweest met het zoeken
naar een geschikte vakantie voor de Kaart Bond Nederland in 2015.
De 1e optie Salou werd een deceptie. In de tijd dat wij gaan was de prijs € 1000 p.p.
voor 14 dagen.
We hebben uiteindelijk de knoop doorgehakt en gekozen voor een 14-daagse
busvakantie naar Opatija, “De Parel van Kroatië” van 31 augustus t/m. 13 september.
In de reis zijn diverse interessante dagtochten opgenomen.
Op voorhand hebben we afgesproken dat minimaal 24 personen moeten toezeggen dat
zij meegaan alvorens de organisatie te starten. We gaan dus nu een uitvraag doen bij
een grote groep.
Zie de beschrijving en uitvraag in deze Nieuwsbrief Open Kaart.

Statistieken website
De maand januari 2015
Aantal bezoekers: 950
Aantal pagina’s bekeken: 5369
Top 5 pagina’s die bezocht worden: Homepage – Bestuur – Bestuur/Verenigingen –
Bestuur/Verenigingen/KV Oostermeent – Foto’s
Top 5 plaatsen herkomst bezoeker: Hilversum - Eindhoven – Helmond – Arnhem –
Almelo.
Bezoekers uit andere landen: België – Verenigde Staten – Duitsland - Brazilië

Klaverjassen op onze site
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Robin+Knip
We zijn druk bezig een goed klaverjasprogramma op de site te krijgen.
Het vervelende van alles is dat degenen die dit soort programma’s
geschreven/ontwikkeld hebben bijna allemaal een goede drukke baan gekregen
hebben na hun opleiding. Ook Robin Knip van Knipsoft die bovenstaande toepassing
heeft ontwikkeld. Toch zijn we met hem in gesprek en we hebben afgesproken dat we
zijn klaverjastoepassing gaan testen en verder gaan onderzoeken hoe zijn toepassing
op onze site kan draaien met als basis natuurlijk de spel- en wedstrijdreglementen van
de Kaart Bond Nederland. Ook Robin heeft weinig tijd, werkt momenteel voor de
Europese Bank. Het is grafisch een mooi programma en de eerste wijzigingen die wij
gaan voorstellen zijn dan ook additioneel (toevoegend). B.v. de puntentelling blijft tot en
met het 16e spel onzichtbaar. Zou leuk en doelmatig zijn een regel of venstertje toe te
voegen hoe de stand is na b.v. 4, 8 en 12 spellen. Om het speltechnisch op een hoger
niveau te krijgen zal er wel iets meer moeten gebeuren.
U kunt dit programma op uw eigen pc – tablet – iphone etc. installeren.
Over een paar maanden wil ik een discussie gaan houden over welke routines aan het
programma moeten worden toegevoegd – vragen als: als om troef gevraagd wordt en
de maat heeft alleen een zeven of een acht moet hij die dan brengen of hij heeft een
kale 9 – moet hij die brengen? Dan gaan we met z’n allen de intelligentie van het spel
vergroten. Het wordt dan wel zo dat de stand-alone versie wel eens erg sterk zou
kunnen worden – immers, het aantal troeven wat gespeeld is, welke roem er nog in het
spel zit – hoeveel punten er door de spelende partij of de tegenpartij al gehaald zijn
liggen bij zo’n programma 100% vast. Overigens kan er met deze toepassing niet
verzaakt worden. Vraag me af of je dat er in moet bouwen – Asklaver van Folkert
Alberts had dat wel. En als je dan verzaakte hoorde je een akelig geluid en werd je
gestraft. Met 0 punten en de tegenpartij kreeg 162 punten met de behaalde roem van
beide partijen tot het moment verzaken.U maakt het mee de komende maanden.
Zie de Appstore van Google en Download dit programma (HD-versie € 3,99)
Jan Kokke

Toernooiagenda KBN
Dat.

Aanv

Soort

Locatie / bijz.hed.

Org.

Aanmelden

Vóór

8-2

11.00 u.

Koppel

De Daele - Doetinchem
Midwintertoernooi

KV De
Daele

Gerritsen
0314-324840

7-2

14-2

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

14-2

28-2

12.30 u.

Kopp. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

28-2

1-3

11.00 u.

Kopp. +
jok.

Bondskampioeschap Ons Huis - Elden

KBN

Van Beek
06-23739713

28-2

14-3

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

14-3

28-3

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

28-3

12-4

11.00 u.

Kopp. +
jok.

Bondskampioeschap Ons Huis - Elden

KBN

Van Beek
06-23739713

4-4

25-4

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

25-4

26-4

11.00 u.

Koppel

De Daele –Doetinchem
Oranjetoernooi

KV De
Daele

Gerritsen
0314-324840

25-4

9-5

12.30 u.

Kopp. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

9-5

23-5

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

23-5

13-6

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

13-6

organiseert de
OPEN NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN
Klaverjassen voor Koppels
“Amsterdams” en Jokeren op
ZONDAG 1 NOVEMBER 2015
Aanvang: 11.00 uur

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
vóór 31 oktober 2015
Prachtige verloting met mooie prijzen.
www.kaartbondnederland.nl

www.ruggestee.nl

Klaverjasvereniging
De Daele te Doetinchem
organiseert
zondag 8 februari 2015

MIDWINTER
KLAVERJASTOERNOOI
KOPPEL
KBN – Reglement
5 ronden van 16 spellen

Ontmoetingscentrum De Daele
Stevinlaan 9 te Doetinchem
Tel.: 06 – 51494130

♠

♥

♣

♦

Aanvang: 11.00 uur
Inschrijfgeld € 10,= per koppel
In de pauze zijn er diverse broodjes en soep verkrijgbaar.

Prijzen in cadeaubonnen
Tevens wordt er een verloting gehouden.
Aanmelden t/m. vrijdag 6 februari bij:
Dhr. B. Gerritsen, Tel.: 0314 - 324840
Of via onze website;
www.kjv-dedaele.nl

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

MPS AZOLLA

6 - daagse kaartcruise
vanuit Arnhem naar Antwerpen en Maastricht
In samenwerking met Feenstra Rijn Lijn en de kapitein van de Azolla (A.Vranken)
organiseert de Kaart Bond Nederland een kaartcruise van 6 t/m. 11 april 2015 met
het luxe hotelschip “M.P.S. Azolla” naar Antwerpen. De volgende plaatsen worden
bezocht: Willemstad, Antwerpen, Hasselt, Maastricht en Roermond.
De passageprijzen per persoon bedragen voor:
Promenadedek: 2 persoonshut met douche en toilet
€ 465,=
Hoofddek:
3 persoonshut met douche en toilet
€ 420,=
2 persoonshut met douche en toilet vanaf € 440,=
Bij de prijs inbegrepen: volledige verzorging aan boord, bestaande uit ontbijt, lunch
en diner - koffie en thee op de gebruikelijke uren - één avond live muziek - gratis
klaverjassen en jokeren. Bij ieder toernooi zijn er volop prijzen te winnen.
Niet bij de prijs inbegrepen: drankjes aan de bar en andere persoonlijke uitgaven.
Calamiteitenfonds € 2,50.
Facultatief: annuleringsverzekering 9% excl. 21% assurantiebelasting, reisverzekering
€ 2,= p.p. per dag. Poliskosten € 4,50 per verzekering. Alle verzekeringen onder
voorbehoud van premieverhoging.
Wilt u meer weten of boeken, bel dan naar:
Berry Gerritsen ( 0314 - 324840 Jan Kokke ( 026-3793635

Onderstaand persbericht is heden verzonden aan
een groot aantal hah-bladen, dagbladen, etc.
Hun verspreidingsgebied is globaal de provincie
Gelderland.
Landelijke bladen gaan niet tot plaatsing over.
Als uw vereniging contacten heeft met plaatselijke
hah-bladen, tekstkranten, plaatselijke omroepen
e.d. buiten het hierboven genoemde
verspreidingsgebied, zou het wenselijk zijn deze
kranten te verzoeken dit bericht te plaatsen.
Hartstikke bedankt al vast voor uw bemoeienis.
Jan Kokke (VZ-KBN)

“Geachte redactie,
Gaarne plaatsing van onderstaand bericht of
hieraan aandacht besteden in uw medium.
Bijgaande sfeerfoto zou u daarboven kunnen
plaatsen.
Bedankt,
Jan Kokke (Vz-KBN)”

Kaarten op het water….
Vind je een cruise prachtig, vind je jokeren of
klaverjassen een leuk spel, houd je van gezelligheid,
dan kun je boeken voor de 6-daagse Kaartcruise
vanuit Arnhem naar Antwerpen en Maastricht van
6 t/m. 11 april as. Deze cruise wordt georganiseerd
door de Kaart Bond Nederland te Arnhem. Er zijn nog
enkele hutten vrij. Natuurlijk is het kaarten niet
verplicht. Zie ook www.kaartbondnederland.nl
Info of boeken bij de heer B. Gerritsen: 0314-324840

Vakantie 2015
Beste kaartvrienden,
Al maanden zijn we druk om een kaartreis voor dit jaar te organiseren.
Het valt deze keer niet mee.
Verder blijken de prijzen over de hele linie hoog te zijn. Het is nog steeds crisis, maar mensen
gaan toch op vakantie en de hotels vragen de prijzen en krijgen de kamers bezet.
We hebben daarom besloten om u een reis voor te leggen. Graag willen wij van u weten of u
mee wilt met deze reis. Wilt u even een mailtje of telefoontje naar mij sturen?
Het voorstel:
Wat goed is moet zo blijven. Wij hebben wederom gekozen voor een busreis met Bolderman met
overnachtingen op de heen- en terugreis in hotels in Zuid-Duitsland.
We gaan van 31 augustus t/m 13 september 14 dagen naar Kroatië, Istrië naar de plaats Opatija,
“de Parel van Kroatë”, in een hotel op basis van half pension; logies, ontbijt en diner.
Tevens is er weer een afscheidsdiner in Beek.
Het hotel zal zeer centraal gelegen zijn aan het strand en aan de grote (+ 13 kilometer lange)
boulevard. De drankjes zijn bij het avondeten in het hotel in Kroatië inbegrepen.
We maken enkele dagtochten naar o.a. de stad Triëst in het land Italië, de stad Koper in het land
Slovenië, naar de stad Zagreb in Kroatië en met een boottocht naar 1 van de vele eilanden.
De prijs ligt rond de € 750,00 p.p. De toeslag van een 1 persoonskamer zal rond de € 200,00 zijn.
In de genoemde prijzen zijn geen annuleringsverzekering en reisverzekering inbegrepen.
Verder zullen er weinig tot geen excursiekosten zijn.
Er kunnen maximaal 50 personen mee. Het minimum aantal is 30 personen.
Zodra we richting die 30 personen gaan van mensen die mij een berichtje hebben gestuurd,
zal de reis in de publiciteit gaan.
U krijgt dan van ons de poster gemaild/gestuurd en na uw aanbetaling de brief met alle verdere
gegevens.
De organisatie is wederom in handen van Jan Jacobs en Monique de Wit.
Graag een berichtje naar mij wat u ervan vindt en of u mee wilt? Graag deze maand nog,.
Op 1 maart beslissen we aan de hand van de animo of de reis doorgaat of niet.
Met vriendelijke groet,
Namens de Kaart Bond Nederland
Monique de Wit
mon@hetnet.nl
026-3820658 06-40951615

De Brink 9
6842 AT Elden
Tel.: 026-3814253

Welkom bij Café - Zaal Ons Huis.
Café Ons Huis is een gezellig bruin dorpscafé met
een sfeervolle uitstraling. Ons Café staat niet alleen
bekend om zijn gezelligheid, er worden ook tal van
activiteiten georganiseerd. Gewoon een avondje uit,
alleen of met vrienden of bekenden?! Eind van de
week nog even na borrelen met je collega's?
Daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres.

Mensen die naar een evenement in het Gelredome
gaan weten ons te vinden. Het Gelredome ligt op
loopafstand van ons café en parkeren is gratis.
In de naastgelegen Bistro Thuis kunt u vooraf aan
het evenement genieten van een uitstekend
3 gangen menu met een zeer voordelige prijs.
Wilt u uw verjaardag/trouwdag vieren op een
gezellige locatie? Wij staan voor U klaar.
Op woensdagavond kunt u zelfs ons Café afhuren
om een feestje te geven.
Wij zijn de thuisbasis van de Kaart Bond Nederland
voor de organisatie van de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen en Jokeren.
Wij wensen U allen een prettig verblijf bij ons!

Voor info Bistro Thuis www.thuisinelden.nl

Ga naar: http://www.onshuiselden.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

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!

Timmerwerk op maat

H. van Loghem
Veerweg 97
6991 GM Rheden
Tel.: 06-10695584
Info@vanloghembouw.nl

Ga voor de brochure naar uw reisorganisatie, bel 026-4452805 of kijk op
www.feenstrarijnlijn.nl

Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl

IMPORT

Bert Struis
EXPORT
Twentepoort West 21
7609 RD Almelo
Tel. +31 (0)546-828157
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6845 BB Arnhem
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Berry Gerritsen, Secretaris
Lorentzlaan 19
7002 HA Doetinchem
Tel. 0314 - 324840
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Hans Peltenburg, Penningmeester
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5704 DW Helmond
Tel. 0492-514074 / 06-12852616
js.peltenburg@hccnet.nl
Stephan van Beek, Hfd. Wedstrijdleiding
Delfzijlstraat 65
6835 CM Arnhem
06 - 23739713
svanbeek1957@live.nl
Jan Jacobs, Bestuurslid
Reigersstraat 52
7601 CE Almelo
Tel. 0546 - 826316
janjacobs1@ziggo.nl
Facilitaire Commissie
Marijke van Limbeek
Tel. 026 – 3645266
aj.vanlimbeek@chello.nl

