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De Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen en Jokeren
De Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen voor Koppels en de Nederlandse
Kampioenschappen Jokeren komen er aan.
Op 5 november 2017 worden deze kampioenschappen gehouden bij Restaurant
De Ruggestee te Hoenderloo, Krimweg 152.
Aan de deelnemers zal d.m.v. een uitvraag gevraagd worden of zij interesse
hebben voor deelname aan KBN – toernooien, zonder officiële status.
Dus gewoon kaarttoernooien in de maanden december, januari, februari, maart en
april., waar wel prijzen te winnen zijn maar geen titel.
De kampioenschappen op 5 november zijn z.g. eendagstoernooien. Er worden op
deze toernooien 6 partijen gekaart – we beginnen dan ook om 10.30 uur.
We hebben de indruk dat er meer animo is voor gewone toernooien dan voor
toernooien waarbij een titel op het spel staat.
Ook het volgend jaar gaan we op één dag de kampioenschappen houden en indien
de uitslag van de uitvraag hierom vraagt houden we enkele toernooien zonder
titel.
In de achter ons liggende jaren hebben we diverse kampioenschappen
georganiseerd – kampioenschappen in competitieverband, Open Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen voor Koppels en Jokeren en individueel
Klaverjassen.
En enkele jaren terug het Kampioenschap op een dag, waar we nu dus naar
teruggaan.
Zo lang de animo laag blijft en met laag denken we aan minder dan 32 koppels,
kan iedereen zich inschrijven voor deze kampioenschappen – vergelijkbaar dus
met de Open Nederlandse Kampioenschappen.
Mocht de belangstelling aantrekken kan het zijn dat wij doen besluiten alleen
leden van aangesloten verenigingen en donateurs tot de Nederlandse
Kampioenschappen toe te laten
De kosten van de NK 2016/2017 waren erg hoog. We hebben eenmalig
geprobeerd meer belangstelling te kweken. Dit is helaas niet gelukt.
Toch komen we weer met een behoorlijke prijzentafel.
Klaverjassen – 2x 40 , 2x 35, 2x 30, enz. en Jokeren 30,25,20,15,10, 7,50.
Tot 5 november.

Jan Kokke

Alaaf, Alaaf, Alaaf …………….Carnaval Valkenburg februari 2018

Liefst 96 % van alle deelnemers van 2017 gaan nu ook weer
mee. In totaal zijn we al met een groep van 51 personen.
Het is dan ook een grandioos weekend – met bovenaan de lijst
de geweldige verzorging in het hotel. Het ontbijt en het diner
zijn geweldig.
We zijn er deze keer voor de 5e maal – een lustrum en bij alle
keren was het gezellig en qua prijsstelling fantastisch.
Waar vind je nog een lang weekend (van vrijdagmiddag tot
maandag, na het ontbijt) drie overnachtingen (logies) en met 3
keer een ontbijt en diner voor € 149 p.p.
Geweldig

Jan Kokke

PS U kunt de Carnaval ook echt beleven zoals het moet, maar
gewoon er bij zijn is al geweldig.

Toernooi- en Activiteitenkalender Kaart Bond Nederland
Datum

Aanv.

Soort toern./
activiteit

Locatie

Org.

Aanmelden

Voor

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

26-11

11.00

Koppel
Herfsttoernooi

Doetinchem
De Daele
Stevinlaan 9

KV De Daele

Gerritsen
0314-324840

2511

15-daagse
vakantie Rhodos

Rhodos

Kaart Bond
Nederland

Inschrijfformulier op
KBN - site

25122017

10 t/m.
24 mei
2018

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 meer informatie
(resultaat in ander venster)

en gebruik dan de
KBN introductiekortingscode: 006AD10

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) of bel mij even op.
Bent u nog geen donateur , maar wilt u het
wel worden: €8,50 overmaken op rekeningnr.
NL 40 INGB 0000889452 t.n.v. Kaart Bond
Nederland te Arnhem.
Op de overschrijving uw naam, adres, woonpl.,
telefoonnummer en (altijd) een emailadres
vermelden.
Welkom bij de KBN – familie
Jan Kokke

Het was weer fantastisch – Onze cruise naar het Groene
Hart en de Randmeren – zit er weer op!
Het was een zeer geslaagde cruise, die van de deelnemers
gemiddeld een 9 kreeg.
Op de infomappen staat de volgende tekst:

“Gezelligheid - Luxe - Rust - Vriendschap
- Feest - Kaarten - Varen - Captain’s
Dinner - Voortreffelijke verzorging Interessante aanlegplaatsen - Luieren
op het zonnedek - Drankje aan de bar op de Brug bij de stuurman - Goede
sfeer bij het kaarten en, “Last, but not
least”, een goede kapitein, bemanning
en organisatie.”
En daar is geen woord van gelogen of overdreven.
In 2018 (oktober) gaan we naar Zeeland en het Belgische
Brugge – een van de mooist gerenoveerde steden van Europa.
Er zijn al weer heel wat boekingen binnen.
Wilt u mee, wacht dan niet te lang – promenadedek is al zo
goed als vol (nog 1 hut).

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

