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Alarm…. Limiet aan inschrijving N.K. 2019
De inschrijving voor het Nederlands Kampioenschap Klaverjassen voor Koppels
en Jokeren 2019 is gestart.
WE BEGINNEN MET KAARTEN OP 3 NOVEMBER OM
DUS VOOR DIE TIJD AANWEZIG ZIJN.

10.00 UUR.

De zaal is open om 9.15 uur. De kosten voor deelname bedragen € 6,50 per
persoon, inclusief onbeperkt koffie en thee.
A.U.B. MET GEPAST GELD BETALEN.

Limiet aan inschrijvingen
Er zijn gesprekken geweest met het management van De Ruggestee.
Belangrijkste punt is het aantal tafels dat uiterlijk geplaatst zou kunnen worden.
Voor het klaverjassen is de limiet gesteld op 36 tafels (gelijk aan het
deelnemersveld in 2018) en voor het jokeren is dit gesteld op 6, waarbij het
mogelijk is dat hiervan enkele tafels geplaatst worden op de gang of Ierse pub.
Het licht in de Ierse pub is wat minder geschikt om te kaarten dan in de grote
zaal.
Note: vandaag 17 jokeraars ingeschreven en 14 koppels (waarvan 10 vorig
seizoen niet hebben deelgenomen)
De consumptieprijzen, lunchprijzen en kosten diner blijven onveranderd.
Complete lunch is € 6,50. Soep / broodje ham/kaas/ broodje kroket/frikandel
Dineraanbod - 3-gangendiner € 13,50 – Groenten-/Tomatensoep, Schnitzel /
Kipfilet / Varkensrollade – dessert van de Chef. Let op: dit is zonder dranken.
Enkele mensen hebben vorig jaar hun drankje niet afgerekend - opgave in de 1e
pauze – let op latere bestellingen alleen mogelijk in overleg met de keuken
(voorraad?). Consumptieprijzen: fris/bier: € 2,=, wijn: € 2,50 lar…

Op de NK aanwezige bestuurders van aangesloten
verenigingen kunnen voor hun vereniging wederom een
aantal spellen (stang 18 spellen) klaverjaskaarten (oude
stijl) gratis meenemen.
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Prijzentafel Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen Koppel
en Jokeren - 3 november 2019
Edelmetaal en certificaten
Klaverjassen

Kampioen

Zilveren Boom Certificaat

Bloemen

Certificaat
Certificaat

Bloemen
Bloemen

Certificaat
Certificaat
Certificaat

Bloemen
Bloemen
Bloemen

2e Prijs
3e Prijs

Jokeren

Kampioen
2e Prijs
3e Prijs

Wisseltrofee

VVV - CADEAUBONNEN

Kaartsoort
Klaverjassen Koppel

Jokeren

Classificatie

Prijs

Aantal

Totaal

Kampioen

€ 100,00

2

€ 200,00

2e Prijs
3e Prijs
4e Prijs
5e Prijs
6e Prijs
7e Prijs
8e Prijs
9e Prijs
10e Prijs
11e Prijs
12e Prijs
13e Prijs
14e Prijs
15e Prijs

€ 75,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 27,50
€ 25,00
€ 22,50
€ 20,00
€ 17,50
€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00
€ 7,50
€ 5,00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

€ 150,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 10,00

1
1
1
1
1

€ 915,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00

Kampioen
2e Prijs
3e Prijs
4e Prijs
5e Prijs

€ 50,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 20,00
€ 10,00

€ 150,00

Onze site ….. “www.kaartbondnederland.nl”
Het is al weer enkele jaren geleden dat we met de site van de
Kaart Bond Nederland zijn gestart (Jan. 2015).
Hier enkele weetjes over onze site:
NIEUW
In de zijbalk is een knop geplaatst met een link naar de
toernooiaffiches van de aangesloten verenigingen en de KBN.
Oproep aan aangesloten verenigingen:
“Laat uw affiches op de site en in de nieuwsbrief Open Kaart
plaatsen”.
Het totaal aantal bezoekers aan onze site bedraagt: 63760
Aantal bezochte pagina’s: 129687
Bezocht door mensen van over de hele wereld.
Hier een overzicht van de laatste 30 dagen.
De top 10 landen van herkomst.
Land
Netherlands

Bezoekers
1148

United States

42

Spain

32

Belgium

13

Germany

11

France

8

Turkey

6

Portugal

6

Italy

5

China

5

We zullen in iedere nieuwsbrief Open Kaart
wetenswaardigheden van en over onze site publiceren.

06 - 25014785

Vakantie 2020

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA-NC

Er zijn nog steeds geen mensen gevonden die voor de Kaart Bond Nederland en zijn leden
en donateurs een vakantiereis willen organiseren in 2020.
Wij, Ans en ik, hebben toch besloten om voor 2020 te proberen weer een bijzondere reis te
organiseren. Onze gedachten gingen uit naar een Middellandse Zeecruise met een
aansluitende strandvakantie van een paar dagen.
Rome moest zeker in de cruise zijn opgenomen.
Buiten dat de prijs hiervoor erg hoog wordt is het een hele organisatie. Cruise, vlucht,
transfers, hotel, etc.
We hebben deze keuze laten vallen.
Wij gaan nu alleen nog kijken naar Cruises in april / mei 2020 en dan minimaal 12 dagen,
waarbij het totale pakket aangeboden wordt. Met andere woorden de touroperator verzorgt
de vliegreis v.v. (vlucht), de cruise en de transfers.
Mochten we hier voor half oktober in slagen dan hoort u dat zo spoedig mogelijk.
Mocht het voor half oktober niet lukken dan organiseren wij voor 2020 geen reis.

Carnavalsweekend Valkenburg 2020
Al eens een kaartweekend in Valkenburg meegemaakt?
Van vrijdagmiddag tot maandagmorgen is het een feest bij Hotel Schaepkens
van St. Fyt in Valkenburg.
Op vrijdagmiddag een borrel aan de bar en natuurlijk een extra borrel tijdens
het Happy Hour.

Vervolgens een heerlijk diner (want hierover niets dan lof).
‘s Avond gezellig een toernooi kaarten incl. koffie/thee en lekkere hapjes.
Zaterdag kun je van alles doen. Valkenburg met zijn grotten en gezellige
uitstraling – een echte vakantiestad.
Lekker gaan zwemmen in de Polfermolen (gratis entree) of een bezoek aan het
Casino (gratis entree).

‘s Avond gezellig kaarten of gezellig de stad in “de Carnaval begint”. Overdracht
stadssleutels aan Prins Carnaval en optreden diverse dweilorkesten.
Een bezoek aan ‘t Jagthoes mag niet ontbreken. De gezelligste kroeg met live
muziek en waar iedereen welkom is en ook meedoet.
Zondag bezoeken wij de grote optocht in Maastricht. Gewoon een beleving.
U hoort er gewoon bij of u nu wel of niet verkleed gaat.
Ik doe mijn boevenpak wel weer aan.
‘s Avonds natuurlijk kaarten en misschien wel een leuke cadeaubon winnen.
Op maandagmorgen afscheid nemen onder het genot van een lekker kopje
koffie met gebak (wellicht Limburgse Vlaai) – is inclusief.
Vorig jaar hadden we een volle bak. Dit jaar wordt het weer geweldig en
Daar moet u zeker bij zijn.
Wilt u meer informatie lees dan de volgende pagina’s of bel een van de 2
organisatoren Jan Smak of Rob Hendriksen.
Jan Kokke

Publicatie augustus 2019

Voor alle optochten met aanvangstijden in Zuid-Limburg kunt uop
onderstaande link (en Ctrl-toets) klikken waar u alle informatie
kunt vinden.
https://www.eropuitinlimburg.com/evenementen-overzicht/carnavalsoptochten-zondag-23februari-2020/

U bent welkom in het hotel vanaf vrijdag 21 februari14.00 uur.
De organisatie is dit jaar in handen van:
•Jan Smak smakjan@planet.nl Tel.nr.:06-12213986

•Rob Hendriksen hendriksen60@hotmail.com 06-18319006
We hebben momenteel 60 kamers in optie. De kosten voor dit
fantastische weekend bedragen € 154,50 p.p voor een 2-persoonskamer incl. verblijfsbelasting van € 3 p.p.p.n.
Voor een 1-persoonskamer betaalt u voor 3 nachten € 174 incl.
verblijfsbelasting. Iedere dag extra is resp. € 51,50 en € 58 p.p.p.n.
De reden dat dit iets duurder is dan vorig jaar is gelegen in het
feit dat de BTW is verhoogd van 6 naar 9 %. Daar staat tegenover
dat we op de maandagmorgen voor vertrek, koffie/thee en vlaai
krijgen aangeboden van het hotel.
In tegenstelling tot eerdere jaren gaat de betaling dit keer via het
hotel. Na inschrijving ontvangt u van het hotel een factuur waarbij
u een aanbetaling wordt gevraagd van € 50,--, waarna het restant
voor 1 januari 2020 op de rekening van het hotel dient te worden
overgemaakt. Uiteraard kunt ook het volledige bedrag direct in
een keer overmaken.
Inschrijving voor 15-12-2019 via het inschrijfformulier op de site:
www.kaartbondnederland.nl
Wij wensen u nu al een prettig verblijf inValkenburg!

Rob Hendriksen en Jan Smak

Impressies Carnavalsweekend - Valkenburg
Bent u donateur dan kunt u de foto’s van het Carnavalsweekend in
Valkenburg zien via onze site - Bent u het wachtwoord vergeten?
Bel mij even op of mail mij even.
Jan Kokke

De KBNwas er bij!!

Onze kaartcruise naar Friesland on-line
Beste mensen,
7 oktober aanstaande gaan we met de kaartcruise naar Rüdesheim.
We hebben helaas diverse mensen moeten teleurstellen omdat er
geen plaats meer was. Alle “hutten” zijn verkocht.
Veelal zijn degenen die op de wachtlijst staan personen die een
eenpersoonshut willen boeken.
Op ons schip “de Azolla” is maar één eenpersoonshut en die is voor
alle komende cruises al verkocht.
Op aangeven van Feenstra Rijnlijn BV en de kapitein van ons schip
worden er maximaal 3 2-persoonshutten bestemd voor
alleengebruik (met toeslag). Al jaren worden die hutten
bezet/geboekt door dezelfde personen. Zij hebben wat ons betreft
dan ook de oudste rechten en krijgen na boeking als eersten deze
hutten toegewezen.
Dit is natuurlijk vervelend voor diegenen die alleen maar een hut
willen boeken voor zichzelf en geen personen hebben of weten
waarmee zij een 2-persoonshut kunnen c.q. willen delen.
Onze cruise naar Friesland wordt binnenkort, gelijk met de uitgave
van de nieuwe reisgids, waarin alle cruises zijn opgenomen, on-line
geplaatst. De Cruise naar Rüdesheim was in maart al helemaal
volgeboekt.
Momenteel is al weer meer dan de helft van de beschikbare hutten
voor deze cruise naar Friesland 2020 bezet/geboekt.
Heeft u interesse om een keer met een kaartcruise mee te gaan
wacht dan niet te lang met boeken.

Boeken voor 31 oktober betekent ook nog dat u een tegoed krijgt
van € 25 voor consumpties aan boord.
Jan Kokke

Toernooi- en Activiteitenkalender Kaart Bond Nederland
Datum

Aanv.

Soorttoern./
activiteit

Locatie

Org.

Aanmelden

Voor

5-10

20.00

Toernooi
individueel

Sporthal
Gaasperdam

Klavertje 4
Amsterdam

06-52421167

n.v.t.

6-10

11.00

Wintertoernooi

MFA De
Windhoek
Lelystad

Troef 9
Lelystad

0320-260001
06-53814809

6-10

7 t/m
12-10

7-10
20.00 u.

Kaartcruise
Rüdesheim

Arnhem
Vertrek

Kaart Bond
Nederland

Ans Kokke
06-15357617

3-11

10.00 u.
6
partijen

Nederlands
Kampioenschap
Klaverjassen
Koppel en
Jokeren

Restaurant
De Ruggestee
Krimweg 152
Hoenderloo

Kaart Bond
Nederland

J. Kokke
06-25014785

1-2

11.00

Sint en Piet
Toernooi

MFA De
Windhoek
Lelystad

Troef 9
Lelystad

0320-260001
06-53814809

6-10

2-2-2020

11.00

Lentekriebels
Toernooi

MFA De
Windhoek
Lelystad

Troef 9
Lelystad

0320-260001
06-53814809

2-2

5-4

11.00

Paastoernooi

MFA De
Windhoek
Lelystad

Troef 9
Lelystad

0320-260001
06-53814809

5-4

7-6

11.00

Zomertoernooi

MFA De
Windhoek
Lelystad

Troef 9
Lelystad

0320-260001
06-53814809

7-6

2-11

Wilt U ook informatie sturen over uw te houden toernooien
naar meer dan 400 kaartliefhebbers/kaartverenigingen.
Stuur dan een opgave en eventueel een affiche, dan plaatsen
wij het opde Nieuwsbrief “Open Kaart” en op onzesite.
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 een stang (18) kaartspellen
(€ 30) en worden uw aankondigingen gratis geplaatst.

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
Mijn Album / via onze

site: www.kaartbondnederland.nl
onder Foto’s

Bent U donateur maar weet u het
wachtwoord niet (meer), stuurmij
dan even een mailtje.
(jan_kokke4@msn.com) of bel mij
even.
JanKokke

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 uitstekendeverzorging!
Gavoor 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
Badkamer
s
Slaapkam
ers
Witgoed
Parket

W.G. Agenturen
W.H.A. Gerritsen
Brands Buysweg 38
6815 AZARNHEM
Tel./Fax. : 026 -3649874
Mobiel
: 06 - 53158037

Inbouwapparatuu
r

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 uitstekendeverzorging!
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 RDAlmelo
Tel. +31 (0)546-828157
Email:ajm.struis@home.nl

Colofon
Jan, Kokke, Voorzitter
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 06-25014785
jan_kokke4@msn.com

Ans Kokke, Secretaris
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 06-15357617
akokke_7@hotmail.com
Hans Peltenburg, Penningmeester
Lopikerhof 14
2871 PV Schoonhoven
Tel.: 06-12852616
js.peltenburg@hccnet.nl
Jan Jacobs, Bestuurslid
Bornebroeksestraat 66-26
7607 KN Almelo
Tel. 0546 - 826316
janjacobs72@gmail.com
Marijke van Limbeek, Bestuurslid
Larensteinselaan 81
6882 CX Velp (Gld.)
Tel. 06-52634435
aj.vanlimbeek@chello.nl

Erelid: A. Gerritsen - Doetinchem

