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De Kaart Bond Nederland is er voor U

Sluit U aan……..

Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen voor Koppels en Jokeren
2018 bij de Ruggestee in Hoenderloo
https://www.destentor.nl/apeldoorn/klaverjassen-strijdttegen-vergrijzing~a2517d5a/

Inschrijving is gesloten.
Dit verwacht je toch niet. In een mum van tijd komen er i.p.v. de gebruikelijke
inschrijvingen van zo’n 35 koppels nu 70 koppels zich inschrijven voor de
Nederlandse Kampioenschappen. Prachtig natuurlijk, maar ook gelijk een groot
probleem. Er kunnen maar 33 tafels in de zaal en we hebben ook een aantal
tafels nodig voor het jokeren.
Gelukkig hebben we van de Ruggestee ruimte gekregen in het Restaurant waar
we de jokeraars kunnen plaatsen.
Twee verenigingen o.a. uit Zwolle hebben in totaal 13 koppels ingeschreven.
De namen krijgen we nog door.
We hebben 2 koppels uit het bestuur teruggetrokken en de inschrijving gesloten.
Moeten we dan nu al weer naar een andere lokatie gaan zoeken met meer
capaciteit of is het dit jaar een incident.
Jan Kokke

Onze mooiste cruise – door / langs de Loreley (Duitsland).
Nog maar enkele hutten vrij – bij boeken voor 31 oktober
ontvangt u een tegoedbon (consumpties) van € 25,=

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
KAART BOND NEDERLAND, GEHOUDEN OP 20 OKTOBER 2018 IN
HET WIJKCENTRUM ELDERVELD TE ARNHEM.
Voorzitter: Dhr. J. Kokke Aanwezig: afgevaardigden van KV De
Daele en KV De Koning
1. Opening en vaststelling agenda: om 11.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet
iedereen hartelijk welkom. De agenda wordt akkoord bevonden door de vergadering.
Voortaan meesturen financieel verslag penningmeester.
2. Ingekomen stukken en mededelingen; De speelkaarten zijn toch niet zo best, van de NKU beter.
Mogelijkheid centrale inkoop van de speelkaarten met meerdere verenigingen.

3. Notulen jaarvergadering 27 oktober 2017: Geen opmerkingen;
4. Jaarverslag secretaris 2017/2018: Geen opmerkingen door de vergadering;
5. Jaarverslag penningmeester 2017/2018: Geen opmerkingen door de vergadering;
6. Verslag kascommissie: De kascommissie heeft na controle van de kas, het bestuur decharge
gegeven voor het boekjaar 2017/2018;
7. Verkiezing kascommissie: De heren van Limbeek en Horn hebben zich weer beschikbaar
gesteld voor de controle van de kas;
8. Begroting 2018/2019: De begroting is moeilijk te maken, maar de penningmeester verwacht
een positief resultaat. Nederlandse kampioenschappen prijzen worden verhoogd met 1e prijs €
100,—, 2de prijs € 75,— en 3de prijs € 50,—.De rest is verder bekend;
9. Vaststelling contributie 2018/2019: De contributie blijft gehandhaafd op € 20,— voor de leden
en € 8,50 voor de donateurs;
10. Verkiezing bestuur: de heren Jacobs en Kokke waren aftredend en hebben zich beide
herkiesbaar gesteld. De heren zijn met acclamatie aangenomen.
12. Bespreking seizoen 2018/2019: De volgende N.K. wordt gehouden op 3 november 2019;

13. Kaartreizen: Weekend Valkenburg 2019 vanaf 1 mrt. t/m 4-5 mrt. 2019 en zomervakantie van
6 mei t/t 20 mei 2019 naar het eiland Kos, Griekenland
14. Rondvraag: Er wordt voorgesteld om de verenigingen een aantal kaartspellen per jaar te
geven
15. Sluiting.
Namens het bestuur van de KBN
De secretaris,
A.M.C. Kokke-Tieze

De wachtwoorden van inschrijfformulieren….
Om te voorkomen dat bezoekers aan onze website – geen
geadresseerden van de Nieuwsbrief - te pas en te onpas deze
formulieren niet serieus gaan invullen, zijn er wachtwoorden
ingevoerd om in te kunnen loggen op de inschrijfformulieren.
Hieronder de linken naar de desbetreffende wachtwoordpagina met
het vereiste wachtwoord.
Donateur worden, geen wachtwoord:
https://www.kaartbondnederland.nl/inschrijfformulier-donateur
Reeds 130 donateurs
Inschrijfformulier Carnavalsweekend Valkenburg:
https://www.kaartbondnederland.nl/reizen-cruises/weekendenkorte-reizen/affiche-valkenburg-2019/inschrijfformulier-valkenburg2019 Nog maar 3 kamers in optie – reeds 67 inschrijvingen
Wachtwoord: Alaaf2019
Inschrijfformulier Kos 2019:
https://www.kaartbondnederland.nl/reizen-cruises/affiche-kos2019/inschrijfformulier-kos-2019 Reeds 43 inschrijvingen. Nog 3
eenpersoons en 7 tweepersoonskamers in optie
Wachtwoord: KOS2019
Toegang tot alle albums van de Kaart Bond Nederland:
Foto’s – Cruises, Toernooien, Vakanties en weekenden
https://www.kaartbondnederland.nl/video-foto-s
Donateurs ontvangen een Wachtwoord.
Heeft u dat nog niet ontvangen neem dan even contact met mij op.

Enquête Hotel De Foreesten in Vierhoutem
Onder de deelnemers aan de 2 kaartweekenden bij het vier
sterren Hotel De Foreesten in Vierhouten is een enquête
gehouden m.b.t. hun bevindingen .
De ligging en de omgeving scoorden heel hoog (8,5).
De kaartzaal en het gehanteerde spel ‘Verplicht” spelen
scoorde ruim voldoende (7,4) .
De prijskwaliteitsverhouding scoorde 6,2.
En dan de specifieke onderdelen:
Kamer 6,7
Eten 6,2
Bediening 6,8
Prijzen in het hotel 5,3
Alhoewel de “kerncijfers” voldoende waren zijn wij van mening
dat we bij dit hotel geen nieuw arrangement meer moeten
boeken. Wij hadden een minimale score van 7 bepaald.
Het hotel moest het zeker qua eten afleggen bij hetgeen wij
gewend zijn bij het hotel Schaepkens van St. Fyt in Valkenburg.

De mensen die al eens mee geweest zijn naar Valkenburg wezen
daar ook bijna allemaal op.
Misschien gaan we nog iets organiseren voor in de maand
september 2019 (bungalow?).
Jan Kokke

Donateur worden moet je willen!!
Donateur zijn van de Kaart Bond Nederland moet je
willen!!!
De laatste 2 weken zijn er weer een aantal mensen
donateur geworden (de stand is nu 130)
.
En terecht merkte een van hen op: “Als je mee wilt doen
aan de activiteiten van de Kaart Bond Nederland – een
toernooi, een weekend, een vakantie of een cruise dan
wil je er toch bij horen”.
De donaties hebben het in veel gevallen mogelijk
gemaakt deze organisaties gedeeltelijk te betalen en
daarbij wil je zeker niet profiteren van de deelnemers die
wel donateur zijn. We horen allemaal tot die familie en
betalen samen de lusten en de lasten.
En waar praten we over: “ €8,50 per jaar. Als u donateur
wordt ontvangt u de volgende nota pas in februari 2020.
Ik doe hier een oproep en verzoek u onderstaande link
aan te klikken – u komt dan in onze toepassing om
donateur te worden van de Kaart Bond Nederland.
Doen dus!!
https://www.kaartbondnederland.nl/inschrijfformulierdonateur

Jan Kokke

Vakanties, kaartcruises, kaartweekenden …………..

Voor het 6e jaar op rij gaan we met de Carnaval 2019 kaarten in Valkenburg bij Hotel
Schaepkens van St. Fyt.
Het wordt ieder jaar weer op de agenda geplaatst omdat het fantastische weekenden
zijn. Voor ieder wat wils!!
Er was een minpuntje en dat was het lawaai in de kaartzaal.
Het was inderdaad een enorm lawaai. Natuurlijk zijn we daar met z’n allen debet aan,
maar in het vuur van het spel is stemverheffing haast niet te voorkomen. Mij lukt het
in ieder geval niet. Tijdens onze vakantie op Rhodos hadden we ook een zaal die het
geluid weerkaatste i.p.v. te absorberen. Daar hebben we een oplossing voor gevonden.
Met Schaepkens is nu afgesproken dat we in 2019 in de muziekzaal gaan kaarten – dat
is de zaal gelegen tussen de bar en de zaal waar we gekaart hebben.
Misschien hebben we dan wel last van de muziek die in de bar gespeeld wordt. We
zullen het beleven.
Ik adviseer u op carnavalsmaandag uw spullen in de auto te laden en dan de optocht
in Valkenburg te bezoeken. Als u niet verkleed wilt gaan is dit geen enkel probleem.
Meerdere mensen gaan de optocht bekijken in “burgerkleding”.

Tijdens dit weekend wordt er geklaverjast waarbij het vragen
“Verplicht wordt” – “Passen” kan dan niet meer. Maar in 2020
spelen we beide systemen. Dan kunt u kiezen.
Het affiche voor dit weekend vindt u op de volgende pagina.
Nieuw is de toeslag voor eenpersoonskamers van (slechts) € 5,= per nacht.

WIE HET EERST KOMT…….
Jan Kokke

De oude kaarten van de Kaart Bond Nederland …………..
De oude kaarten van de Kaart Bond Nederland zijn best goede
kaarten om mee te spelen maar niet meer dan b.v. 10 tot 15
kaartavonden (3 partijen).
Deze kaarten zijn indertijd met name aangeschaft voor gebruik
door de Kaart Bond op haar toernooien.
En daarbij werd direct bepaald voor eenmalig gebruik.
Natuurlijk zijn deze kaarten daar zeer geschikt voor.
De kaartverenigingen gebruiken de kaarten natuurlijk langer
dan op een speelavond of toernooi. Bij dat frequent wat
langduriger gebruik worden de kaarten echt minder.

Dit was een van de redenen om vervroegd nieuwe kaarten te
bestellen. Kaarten van super kwaliteit heb ik geroepen, maar ik
heb inmiddels begrepen dat ze niet zo super zijn.
Graag uw mening naar mij zenden over de nieuwe kaarten en
ook uw mening geven als u juist positief bent over de kaarten.
DE OUDE KAARTEN MOETEN OP.

Wij gaan de oude kaarten cadeau doen aan de aangesloten
verenigingen. Een doos met tientallen stangen (18 spellen) staat
bij mij op zolder en die gaan we verdelen. Jaarlijks 2 stangen (36
spellen) per aangesloten vereniging.
Eventuele problemen met de nieuwe kaarten moeten we in
beeld brengen.

Wordt binnen enkele jaren besloten een nieuwe partij kaarten
aan te schaffen dan zullen we dat in overleg met de
verenigingen doen.
Jan Kokke

Wedstrijdformulieren – drukwerk.
Hoogstwaarschijnlijk al in 2019 moeten wij blocs tellijsten bestellen.

Deze tellijst gebruiken wij bij al onze toernooien c.q. kampioenschappen.
Doordat wij in 2009 een behoorlijk aantal blocs hebben besteld konden we een
leuke prijs bedingen. Natuurlijk gaan we ook nu weer calculeren hoeveel blocs we
in de komende tien jaar nodig hebben. U kent deze tellijst? Wat zouden we er aan
kunnen verbeteren? Zou u voor uw vereniging deze tellijst ook willen bestellen.
Natuurlijk met uw logo er op. En zo ja, als de prijs gunstig is,
hoeveel blocs zou u dan willen bestellen? Graag uw reacties.
Jan Kokke

Toernooi- en Activiteitenkalender Kaart Bond Nederland
Datum

Aanv.

Soort toern./
activiteit

Locatie

Org.

Aanmelden

Voor

4-11

10.30
Uur
6
partijen

Nederlands
Kampioenschap
Klaverjassen
Koppel en
Jokeren

Restaurant
De Ruggestee
Krimweg 152
Hoenderloo

Kaart Bond
Nederland

J. Kokke
026-3793635
06-25014785

3-11

18-11

11.00
uur
5
partijen

Herfsttoernooi
Klaverjassen
voor koppels

Ontmoetingscentrum
De Daele
Doetinchem

KV De Daele

B. Gerritsen
0314-324840
Kees Brusse
06-51494130

15-11

2-12

11.00

Sint&Piettoernooi

MFA DE
Windhoek
Ringdijk 21
Lelystad

KJV Troef9
Lelystad

032-260001
of via site
Zie site KBN

2-12

3-2

11.00

Lentekriebel`toernooi

MFA DE
Windhoek
Ringdijk 21
Lelystad

KJV Troef9
Lelystad

032-260001
of via site
Zie site KBN

3-2

Kaartweekend
Carnaval

Hotel
Schaepkens van
St. Fyt

Kaart Bond
Nederland

Zie affiche

31-1

PAAStoernooi

MFA DE
Windhoek
Ringdijk 21
Lelystad

KJV Troef9
Lelystad

032-260001
of via site
Zie site KBN

7-4

1 t/m. 4
mrt. 2019

7-4

11.00

Informeer kaartend Nederland over uw te
houden toernooien.

Toernooi- en Activiteitenkalender Kaart Bond Nederland
Datum

Aanv.

6 t/m. 20
mei 2019

Soort toern./
activiteit

Locatie

Org.

Aanmelden

Voor

Vakantie
Griekenland

*****Hotel
Grand Blue
Beach Resort,
Kos

Kaart Bond
Nederland

Zie affiche

31-12

2-6

2-6

11.00

Hemelvaarttoernooi

MFA DE
Windhoek
Ringdijk 21
Lelystad

KJV Troef9
Lelystad

032-260001
of via site
Zie site KBN

7 t/m
12-10

7-10
20.00 u.

Kaartcruise
Rüdesheim

Arnhem
Vertrek

Kaart Bond
Nederland

Ans Kokke
026-3793635

3-11

10.30
Uur
6
partijen

Nederlands
Kampioenschap
Klaverjassen
Koppel en
Jokeren

Restaurant
De Ruggestee
Krimweg 152
Hoenderloo

Kaart Bond
Nederland

J. Kokke
026-3793635
06-25014785

2-11

Wilt U ook informatie sturen over uw te houden toernooien naar
bijna 400 kaartliefhebbers/kaartverenigingen. Stuur dan een
opgave en eventueel een affiche, dan plaatsen wij het op de
Nieuwsbrief “Open Kaart” en op onze site.
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 20 luxe kaartspellen (€ 30) en worden uw
aankondigingen gratis geplaatst.

zondag 18 november 2018

Aanmelden t/m. woensdag 15 november 2018

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
/ 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

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 type nr. 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
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Bert Struis
EXPORT
Twentepoort West 21
7609 RD Almelo
Tel. +31 (0)546-828157
Email:ajm.struis@home.nl
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Tel. 06-52634435
aj.vanlimbeek@chello.nl

Erelid: A. Gerritsen - Doetinchem

