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Het klaverjassen sterft uit ……………………………..!
Een persbericht dat wij altijd naar de pers / media sturen bij een
evenement van de Kaart Bond Nederland was voor de redactie
van De Gelderlander aanleiding een artikel te schrijven over het
klaverjassen. Een bezoek van Marc Nickel met fotograaf aan een
verenigingsavond van Kaartvereniging De Koning was de basis
van een artikel dat op 3 november in De Gelderlander
verscheen. Een heel mooi artikel. Zie hieronder.
Dit artikel, waarin ik een uitlating had gedaan over de toekomst
van het klaverjassen: “het klaverjassen sterft uit”- zeker bij
verenigingen, was voor de landelijke pers en media genoeg
aanleiding om contact met ons te zoeken.
Het AD heeft het artikel van De Gelderlander in iets andere
format overgenomen onder regionieuws. De Telegraaf, Jan
Colijn, interviewde mij per telefoon en een fotograaf kwam
‘s avonds bij mij thuis foto’s nemen. De publicatie in de
Telegraaf vind u hieronder.
Vervolgens krijg ik de redactie van Omroep Max aan de lijn die
aandacht wilde schenken in een van hun programma’s (Hallo
Nederland) aan de teruggang van het klaverjassen.
De opnamen vonden plaats op 3 november om 10.30 uur.
Vervolgens komt SBS6 met hun programma Hart van Nederland.
Opnamen vonden plaats op dezelfde dag vanaf 14.00 uur.
Wouter Braaf, de regisseur, had het scenario al helemaal in het
hoofd. Achteraf is dit ook een heel leuk filmpje geworden.
Het mocht niet te lang duren allemaal want wij werden voor
16.45 uur verwacht bij Omroep Gelderland voor de Liveuitzending van het programma “De week van Gelderland”.
Alle programma’s zijn terug te zien bij programma gemist en op
de site van Omroep Gelderland.

Het klaverjassen sterft uit ……………………..maar er is nog hoop!!
Wesley van der Meer, een jongeman van 28 jaar uit Arnhem was
door SBS6 opgespoord en uitgenodigd voor de opnamen 3/11
‘s middags. Wesley had een post geplaatst op mijn Facebookpagina: “Er zijn nog wel degelijk jonge gasten die klaverjassen en
die het spel hartstikke leuk vinden. Wij, mijn vriendin en ik met
mijn vriend Pim en vriendin, kaarten bijna wekelijks”.
Ik vond het prachtig dat Wesley en Pim bij de opnamen waren.
Wesley bleek van beroep software-ontwikkelaar te zijn.
De dag na de uitzending heb ik met Wesley gesproken en hij is
hartstikke enthousiast. “Ik ga de Kaart Bond helpen de jeugd
enthousiast te maken voor het klaverjasspel” – en hij spuide
direct enkele ideeën. En dat waren PRACHTIGE ideeën, waar u de
komende maanden kennis mee zult maken.
Dan komt Melvin van Amerongen van dezelfde leeftijdsklasse
met de mededeling: “wij hebben bij ons in Veenendaal” een
klaverjasvereniging opgericht waar vnl. jeugd komt klaverjassen.
Hun eerste toernooi met 28 jeugdige deelnemers zit er al op.
Hieronder en op de site onder “Jeugd” het krantenartikel.
El Jasso heet de vereniging en ze zijn direct lid geworden van de
Kaart Bond Nederland. Hieronder een affiche van El Jasso en op
onze site, onder “Verenigingen”.
We krijgen gewoon weer energie om die kar te trekken en
projecten te starten om de jeugd te enthousiasmeren voor het
spel “Klaverjassen”. Want Klaverjassen mag niet verdwijnen dat
spel behoort tot onze volkscultuur”.
Maar er is nog hoop.
Jan Kokke
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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 nieuwsbrief.
B.v. 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 er geen aankondigingen van toernooien
gepubliceerd waar “Rotterdams” geklaverjast wordt.

Eerste klaverjastoernooi El Jasso groot succes
Afgelopen zondag, 30 juli, vond het eerste klaverjastoernooi van
klaverjasvereniging El Jasso plaats in Muziekcafé Thuis. Het was een
doorslaand succes. Met 28 deelnemers werden er 3 rondes gekaart
volgens de Amsterdamse spelregels.
Hidde Vroman ging er uiteindelijk met de traditionele hoofdprijs
vandoor, een krat mandarijnen. De dag werd afgesloten met een
gezellig BBQ..
Voorzitter Evert Veenhof sprak van een prachtige dag. Via deze weg
willen wij ook onze sponsoren Muziekcafé Thuis, GVB catering en
Klaverjas HD hartelijk bedanken voor hun steun.
De voorbereidingen voor het tweede toernooi zijn alweer in volle
gang. Wanneer deze zal plaatsvinden wordt later bekend gemaakt.

Wij heten El Jasso van harte
welkom in de KBN - familie

Hartelijk welkom Klavertje 4 uit Amsterdam
Klavertje 4 uit Amsterdam is lid geworden van de Kaart Bond
Nederland.
Enkele leden van deze vereniging zijn mee geweest met onze
vakantie naar Mallorca.
En het klikte geweldig tussen deze mensen en die uit b.v.
Arnhem.
Er zijn vriendschappen door ontstaan – en dat is natuurlijk
altijd prachtig.
Ook bij onze reizen naar Rhodos zijn ze er weer bij.
Het wordt echt een leuke KBN – familie. Op het N.K. zag je
ook verschillende deelnemers die aan onze reizen hebben
deelgenomen. En die zijn ook bijna allemaal donateur
geworden.

Een aangesloten vereniging uit Huizen KJC Oostermeent was
met enkele koppels vertegenwoordigt bij de N.K.
En die hebben het ook naar de zin gehad – er hebben zich al
weer een 6-tal van hen ingeschreven voor Valkenburg.
De familie wordt steeds groter en bij iedereen is er die WIL
om er wat van te maken en dan lukt het, dat is zeker.
Gewoon prachtig.
“Ik ben zo enthousiast geworden dat ik alles ga doen wat in
mijn vermogen ligt om de Kaart Bond Nederland te
helpen” – Wesley van der Meer / Arnhem.
Dit werkt aanstekelijk en ik zelf heb er weer een dosis energie
van gekregen.
Het gaat lukken.
Jan Kokke

De Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen en Jokeren
De Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen voor Koppels en de Nederlandse
Kampioenschappen Jokeren zijn al weer gespeeld
Op 5 november 2018 vonden deze kampioenschappen plaats bij Restaurant
De Ruggestee te Hoenderloo, Krimweg 152.
Kampioenen bij het Klaverjassen werden Lia Bosch en Marco Jonker, beiden uit
Apeldoorn, met 10152 punten.2e werd het koppel Jan Kokke / Stefan Vos met
10108 en 3e het koppel Stephan van Beek en Henk de Jong met 10035
Bij het jokeren hadden we twee kampioenen, Rita Kelderman (Huissen) en Petra
Martens (Elst, Gld.) beiden haalden 168 punten,3e werd Sien Gerrits met 173
punten
De uitslagen van beide kampioenschappen zijn hieronder geplaatst en op de site
onder activiteiten/Toernooien.
Aan de deelnemers is .gevraagd 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 animo hiervoor was teleurstellend en wij hebben besloten voorlopig (wij
wachten nog even enkele ontwikkelingen af) deze toernooien niet te organiseren.
Wij wachten nog op de reactie van deelnemers die het formulier niet hebben
ingevuld/ingeleverd en mee hebben genomen.
We hebben wel besloten als afsluiting van het seizoen 2017 / 2018 een
promotietoernooi te houden op 15 april 2018. Klaverjassen voor Koppels en
Jokeren., “het vakantietoernooi”. Noteer de datum vast in uw agenda.
Het lijkt mij persoonlijk leuk om een keer per jaar een toernooi te houden voor alle
vakantiegangers. Zowel voor de mensen die meegaan op komende vakanties als
voor mensen die een vakantie gehad hebben met de Kaart Bond Nederland.
Eén groot vakantietoernooi met nagenieten met bekenden en /of voorpret en
plannetjes maken voor de reizen die komen.

Jan Kokke

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 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..

Alaaf, Alaaf, Alaaf …………….Carnval Valkenburg februari 2018
De 35 kamers voor ons weekend naar Valkenburg met de
Carnaval van 9 t/m. 12/13 februari zijn allemaal verkocht,
schreef ik in de vorige nieuwsbrief.

Inmiddels zijn de 10 extra kamers ook al weer verkocht en gaan
we proberen nog een optie te krijgen op een paar kamers.
We zijn inmiddels al met 68 personen.
Liefst 96 % van alle deelnemers van 2017 gaan nu ook weer
mee.
Het wordt een druk, maar ook geweldig gezellig week-end.
In januari zal ik alle deelnemers aanschrijven en van de nodige
informatie voorzien. Want er zijn altijd vragen.
Moet ik verkleed? Etc.
Jan Kokke

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 inschrijving voor onze vakantie
naar Rhodos verloopt voorspoedig.
De eerste optie op een– en tweepersoonskamers is over, de kamers
zijn verkocht. We zijn al met 48
personen. We hebben opnieuw 12
kamers in optie gekregen, tot de Kerst.
Helaas, geen eenpersoonskamers meer. Zie het affiche hieronder.
Wilt U nog mee?, dan snel boeken – bel mij even op voor het
wachtwoord om bij het inschrijfformulier te kunnen,
026-3793635 of 06-25014785.
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 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
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Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl
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