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De toekomst zal het leren……..
Momenteel zijn we weer druk bezig met het komende seizoen.
Van 9 t/m. 13 oktober 2017 gaan we met de Kaartcruise naar Gouda, Amsterdam, Spakenburg,
Kampen en Deventer. Harderwijk wordt niet bezocht. De haven is niet op tijd klaar om wat
grotere passagiersschepen te laten aanmeren.
Deze cruise is zo goed als vol – alleen nog plaats voor enkele stellen. Zie affiche.
Wilt u nog mee dan snel boeken.
We gaan vandaag de programmaatjes maken.
5 november de Nederlandse kampioenschappen klaverjassen voor koppels en jokeren (zie
affiche). De eerste 5 koppels hebben zich al aangemeld.
Alhoewel de jaarvergadering (26 oktober) nog moet komen, durf ik nu al te zeggen dat het
fenomeen wedstrijdpunten niet zal worden toegepast. Degene met het hoogste saldo
spelpunten (behaalde spelpunten minus de door de tegenpartij behaalde spelpunten)
wordt Nederlands Kampioen bij de Koppels.
We gaan de formulieren aanpassen.
Dit is het enige kampioenschap dat we in dit seizoen houden. Op 5 november zullen we
inventariseren of er bij de deelnemers belangstelling is voor kaarttoernooien zonder officiële
status. Als u er 5 november a.s. niet bij bent, maar wel aan toernooien mee wil doen zonder
officiële status geef dat dan even door s.v.p.
In februari gaan we weer naar Valkenburg, naar Hotel Schaepkens van St. Fyt.
Van 9 t/m. 12 of 13 februari 2018 is het weer Carnaval. Het wordt dit jaar al weer de 5 e keer dat
we Valkenburg bezoeken. En dat is natuurlijk niet voor niets. Het hotel en vooral de verzorging is
prima en met een hele goede prijsstelling. En vooral voor solo’s is het prettig dat er geen toeslag
hoeft te worden betaald voor eenpersoonskamers.
Dit stond in de offerte van Hotel Schaepkens van St. Fyt.
Aankomst
Vertrek
Verzorging

9 februari 2018
12 of 13 februari 2018
Half pension

Gedurende het verblijf:
Uitgebreid ontbijtbuffet met brood, broodjes, koffie/thee/fruitsap/melk, kaas, vleeswaren,
diverse soorten zoet beleg, eitjes, spek & ei, salades, cake, muffins, yoghurt, fruit etc.
Onbeperkt dinerbuffet met diverse soepen, saladebar, kaasplank, stokbrood met kruidenboter,
vleesgerechten, visgerechten, aardappelgarnituur/rijst/pasta, vers fruit, ijs, mouse etc.
Serre voor u ter beschikking als kaartzaal.
Voor aanvang van het kaarttoernooi een kop koffie of thee.
Tijdens of na het kaarttoernooi borrelgarnituur:
‘s morgens om 10.30 uur gratis kopje koffie
’s middags om 15.30 uur gratis kopje thee
2 x daags Happy Hour, borrelen aan de bar tegen gereduceerde prijzen
Gratis entree tot Holland Casino
Gratis entree tot recreatiecentrum De Polfermolen
Gratis Wifi in het gehele hotel
Gratis parkeren op onze privéparking

Het affiche vindt u in deze Nieuwsbrief “Open Kaart” – inschrijving via inschrijfformulier op onze
site.
Ieder jaar komen er weer zo’n 50 man/vrouw naar Valkenburg, waar we ‘s avonds 3 toernooien
houden. De belangstelling voor de Carnaval is slechts bij enkele deelnemers aanwezig.
Maar buiten de vele optochten, waarvan enkele hele grote, is er in Zuid-Limburg heel wat te
beleven.

Cruise 2018
We hadden beloofd in september 2017 met een aanbieding te komen m.b.t. een te houden
Zeecruise in mei 2018. Maar deze belofte kunnen we helaas nog niet waarmaken.
Bij 2 grote bedrijven zijn offertes aangevraagd voor een zeecruise in mei 2018.
De offertes zijn nog niet ontvangen en deze week gaan we ook bij de andere cruise-aanbieders
een offerte aanvragen. Ik kom er nu achter dat het voor die bedrijven moeilijk wordt op dit
tijdstip vaste prijzen te offreren voor een cruise die in mei plaatsvindt. De prijzen zijn niet erg
stabiel – hoe dichter men bij de vertrekdatum komt hoe goedkoper het wordt (natuurlijk als er
nog meerdere hutten niet geboekt zijn). Het is voor ons dan weer moeilijk u een prijs te laten
betalen die op het moment van inschepen wel eens fors lager kan zijn.
Ik hoor het al: ”Nou, dat is lekker, de buren hebben dezelfde hut, maar hebben € 120,= p.p.
minder betaald”.
Mochten we binnenkort offertes krijgen dan moeten we op dat moment bepalen wat we gaan
doen.
Er is op dit moment een behoorlijk aanbod van cruises. Denk ook dat er verschillende
maatschappijen contracten hebben met dezelfde rederijen en dus dezelfde cruises aanbieden.
Je moet dan natuurlijk wel boeken bij de aanbieder die de gunstigste voorwaarden aanbiedt.
En op zich is dat al niet gemakkelijk, want wie heeft met wie contracten afgesloten?
Er zijn ook samenwerkingsverbanden – b.v. de vluchten en eventueel hotel aan vaste land
worden door Corendon of andere touroperator uitgevoerd, de wereldaanbieder is b.v. Costa
Reizen en Stip verkoopt de totale reis incl. cruise. Ik hoop dat we er uitkomen want ik ben een
beetje besmet met het cruisevirus – wij hebben een cruise gedaan van 11 dagen – 3 dagen
Maspalomas (Gran Canaria) en 8 dagen vanuit Las Palmas langs de Canarische eilanden en
Madeira. Dit was onze droomreis.
+++++++++++++
We gaan een gezellige riviercruise maken met de Azolla;
We hopen op een goed bezet kampioenschap klaverjassen voor koppels en jokeren;
We wachten de animo af om meerdere toernooien zonder status te organiseren;
We rekenen weer op een fantastisch weekend in Valkenburg;
We wachten een mooie offerte af voor een vakantiereis incl. zeecruise van minimaal 11 dagen.

De toekomst zal het leren……..
Jan Kokke (Vz)

Toernooi- en Activiteitenkalender Kaart Bond Nederland
Datum

Aanv.

Soort toern./
activiteit

Locatie

Org.

Aanmelden

Voor

9 t/m. 14
oktober

20.00

Kaartcruise
Groene Hart en
Randmeren

Arnhem
Start en
finish

Kaart Bond
Nederland

Mw. Kokke
06-15357617
026-3793635

8-10

9 t/m.
12/13
februari

14.00

Kaartweekend
met de Carnaval

Valkenburg

Kaart Bond
Nederland

Inschrijfformulier op
KBN-site

1-1

5-11

10.30

Ned.Kamp. –
Klaverjassen –
koppel en
Jokeren

Hoenderloo

Kaart Bond
Nederland

Kokke
026-3793635
06-25014785

van1-10
tot
4-11

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 kalender.
Of stuur een .jpg van uw affiche. Inmiddels wordt onze
Nieuwsbrief verstuurd naar 52 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 op deze kalender geen toernooien
gepubliceerd waar “Rotterdams” geklaverjast wordt.

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 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 dit toernooi.

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 mee informatie
en gebruik dan de
KBN introductiekortingscode: 006AD10

CTRL en Klikken: http://www.kaartbondnederland.nl/reizen-cruises/weekenden-kortereizen/carnavalsweekend-valkenburg

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 volgende plaatsen
worden bezocht: Gouda,
Amsterdam, Spakenburg,
Elburg/Kampen
Harderwijk en en
Deventer.

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 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

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

IMPORT

Bert Struis
EXPORT
Twentepoort West 21
7609 RD Almelo
Tel. +31 (0)546-828157
Email:ajm.struis@home.nl

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
en hei. Het is een unieke locatie waar u 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..

Colofon
Jan, Kokke, Voorzitter
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 026-3793635 / 06-25014785
jan_kokke4@msn.com
Ans Kokke, Secretaris
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 026-3793635 / 06-15357617
akokke_7@hotmail.com
Hans Peltenburg, Penningmeester
Lopikerhof 14
2871 PV Schoonhoven
Tel.: 06-12852616
js.peltenburg@hccnet.nl
Stephan van Beek, Bestuurslid
Pater Rijkenstraat 40
6851 ME Huissen
06 - 23739713
svanbeek1957@live.nl
Jan Jacobs, Bestuurslid
Bornsestraat 1-13
7607 KJ Almelo
Tel. 0546 - 826316
janjacobs72@gmail.com

Facilitaire Commissie
Marijke van Limbeek
Tel. 026 – 3645266
aj.vanlimbeek@chello.nl

Erelid - A. Gerritsen - Doetinchem

