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Nieuws van en over de Kaart Bond Nederland 1.
Toernooidag van het Bondskampioenschap verzet.
We hebben de speeldag van het Bondskampioenschap van 5 april verzet naar 12 april.
5 april valt op 1e Paasdag. Zie affiche in deze Nieuwsbrief Open Kaart.

Betaalmaand
Zoals in de aankondiging van deze Nieuwsbrief al gezegd: ”Er zijn nog een aantal
donateurs die hun donatie nog niet betaald hebben – s.v.p. z.s.m. overmaken.
Wij gaan er van uit dat u donateur wilt blijven en rekenen op uw bijdrage.

Bondskampioenschap in competitieverband 2014 – 2015.
Op 1 maart vond het 4e toernooi plaats om het Bondskampioenschap Klaverjassen voor
Koppels en Jokeren. In deze Nieuwsbrief de uitslag en de standen van de competities.
Op onze site is een videoverslag te vinden - www.kaartbondnederland.nl
12 april as vindt de Finale plaats van het Bondskampioenschap. Het belooft een
spannende dag te worden. Chris Sluijk en Henk Homan staan bovenaan maar bij een
slechte finaledag kunnen er zomaar 4 andere koppels kampioen worden.
Ook bij het jokeren belooft het een spannende strijd te worden.

Open Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen en
Jokeren op 1 november 2015 bij Bowlingrestaurant “De
Ruggestee” in Hoenderloo
“Iets wat goed is moet je niet veranderen” is een veel gehoord gezegde. En dat wilden
wij ook na de organisatie van deze kampioenschappen bij De Ruggestee in Hoenderloo,
maar afspraken met onze mede-organisator, KV Hercules ‘81 uit Assen, stond dat in de
weg. We hadden afgesproken centraal tussen Assen en Arnhem een locatie te zoeken
voor 2014 en dat werd de locatie van Aktief Overijssel in Hellendoorn. En hoewel het
verblijf daar opperbest was, was de afstand voor onze vrienden uit Assen te ver. Zij
haken af en wij kunnen dan ook gelukkig zijn dat we bij een locatie als De Ruggestee
weer welkom zijn.
Ook dit jaar zal de Ruggestee een aanbieding doen voor het diner. Het diner bij het
vorige kampioenschap dat gehouden werd bij de Ruggestee (2014) was buitengewoon
goed.

FAQ op onze website
De FAQ is ook weer aangevuld. Als we in de praktijk iets meemaken waar vraagtekens
bij geplaatst worden geven op deze site-pagina uitsluitsel.
De gever heeft de eerste ronde (3 kaarten) gegeven – de eerste ontvanger zegt dat hij
al 4 kaarten ontvangen heeft. Wat nu? Lees het antwoord onder FAQ op onze site
www.kaartbondnederland.nl
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Onze site
We zijn er behoorlijk druk mee, maar het is ook heel leuk werk.
De site vernieuwen – aanvullen – wijzigen – etc.
Op de site zit een statistiekpagina. Hier wat cijfers.
8005 pageviews.
Geografische herkomst: Nederland, United States, België, Duitsland, Spanje, Brazilië
en Indonesië.

Herkomst

Verkeersbronnen

Inmiddels zijn er 240 adressen ingeschreven voor de Nieuwsbrief “Open Kaart”
waaronder 65 verenigingen.
Jammer dat deze verenigingen zich nog niet allemaal hebben geregistreerd en een A4
met info over de vereniging hebben ingezonden / gemaild.
Nieuwe verenigingen en personen die iets te maken hebben met het klaverjas- of
jokerspel en een emailadres hebben zijn welkom. NAW-gegevens naar mij mailen s.v.p.

Carnavalsweekend Valkenburg
Weer een geweldig week-end
Van 13 t/m 16 februari jl was de Kaart Bond Nederland, met een gezelschap van 52
personen, te gast in Hotel Schaepkens van St. Fyth in Valkenburg.
Goed hotel – lekker eten en goede bedden en sanitaire voorzieningen zijn voor mij de
maatstaven om een hotel te beoordelen. Buiten deze 2 punten ontvingen we weer een
hartelijke ontvangst en verzorging – kofffe en thee op de gebruikelijke uren – koffie bij
het kaarten – warme hapjes bij het kaarten. Was allemaal prima verzorgd …..en dat
allemaal voor die prijs.
De toernooien waren gezellig met allemaal verschillende prijswinnaars.
Zondag naar Maastricht geweest – viel dit jaar wat mij betreft wat tegen omdat je veel
hetzelfde zag van het vorig jaar. Het volksfeest was er wel en natuurlijk ben je daar zelf
onderdeel van.
Wij, mijn vrouw en ik, zijn op maandag in Valkenburg gebleven om daar de grote optocht
mee te maken.
Deze was zeer de moeite waard – werd er in Maastricht weinig/geen snoep en andere
etenswaren.gegooid vanuit de wagens – in Valkenburg kwam het met bakken op de
mensen neer. Bijna iedere wagen deed hieraan mee.
Wij zaten op een heerlijk zonovergoten terrasje.
Voor volgend jaar – als dat mogelijk is – zouden we van zaterdag tot dinsdag moeten
boeken. We trekken dit na en komen hier in een van de volgende nieuwsbrieven op
terug.
Op de site is in onze videotheek is een videootje opgenomen.
De foto’s van Hans Bresser zijn op dit moment nog niet binnen, maar de foto’s die wij
geschoten hebben zijn ook al in het fotoalbum “KBN – Carnaval Valkenburg 2015” te
bewonder.
Dus volgend jaar weer Carnaval vieren in Valkenburg.
Natuurlijk hoeft u niet verkleed – er liepen hier
en daar ook mensen tussen het publiek die
niet verkleed waren. Maar toch heeft het wel
wat. Je voelt een ander mens – een van deze
uitslovers op de foto is mijn vrouw!

Jan Kokke

Toernooiagenda KBN
Dat.

Aanv

Soort

Locatie / bijz.hed.

Org.

Aanmelden

Vóór

8-2

11.00 u.

Koppel

De Daele - Doetinchem
Midwintertoernooi

KV De
Daele

Gerritsen
0314-324840

7-2

14-2

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

14-2

28-2

12.30 u.

Kopp. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

28-2

1-3

11.00 u.

Kopp. +
jok.

Bondskampioenschap Ons Huis - Elden

KBN

Van Beek
06-23739713

28-2

14-3

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

14-3

28-3

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

28-3

12-4

11.00 u.

Kopp. +
jok.

Bondskampioenschap Ons Huis - Elden

KBN

Van Beek
06-23739713

4-4

25-4

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

25-4

26-4

11.00 u.

Koppel

De Daele –Doetinchem
Oranjetoernooi

KV De
Daele

Gerritsen
0314-324840

25-4

9-5

12.30 u.

Kopp. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

9-5

23-5

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

23-5

13-6

13.30 u.

Ind. +
jok.

De Laar West
Brabantweg 115, Arnh.

KV ‘t Natje

Cornelissen
026-8486422

13-6

organiseert de
OPEN NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN
Klaverjassen voor Koppels
“Amsterdams” en Jokeren op
ZONDAG 1 NOVEMBER 2015
Aanvang: 11.00 uur

Bowling Restaurant “De Ruggestee”
Krimweg 152, Hoenderloo
( 055-3781666
Deelname: € 6,= p.p.
(incl. koffie/thee met cake)
Opgave bij Stephan van Beek
( 06-23739713
vóór 31 oktober 2015
Prachtige verloting met mooie prijzen.
www.kaartbondnederland.nl

www.ruggestee.nl

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

MPS AZOLLA

6 - daagse kaartcruise
vanuit Arnhem naar Antwerpen en Maastricht
In samenwerking met Feenstra Rijn Lijn en de kapitein van de Azolla (A.Vranken)
organiseert de Kaart Bond Nederland een kaartcruise van 6 t/m. 11 april 2015 met
het luxe hotelschip “M.P.S. Azolla” naar Antwerpen. De volgende plaatsen worden
bezocht: Willemstad, Antwerpen, Hasselt, Maastricht en Roermond.
De passageprijzen per persoon bedragen voor:
Promenadedek: 2 persoonshut met douche en toilet
€ 465,= Vol
Hoofddek:
3 persoonshut met douche en toilet
€ 420,=
2 persoonshut met douche en toilet vanaf € 440,=
Bij de prijs inbegrepen: volledige verzorging aan boord, bestaande uit ontbijt, lunch
en diner - koffie en thee op de gebruikelijke uren - één avond live muziek - gratis
klaverjassen en jokeren. Bij ieder toernooi zijn er volop prijzen te winnen.
Niet bij de prijs inbegrepen: drankjes aan de bar en andere persoonlijke uitgaven.
Calamiteitenfonds € 2,50.
Facultatief: annuleringsverzekering 9% excl. 21% assurantiebelasting, reisverzekering
€ 2,= p.p. per dag. Poliskosten € 4,50 per verzekering. Alle verzekeringen onder
voorbehoud van premieverhoging.
Wilt u meer weten of boeken, bel dan naar:
Berry Gerritsen ( 0314 - 324840 Jan Kokke ( 026-3793635

De Brink 9
6842 AT Elden
Tel.: 026-3814253

Welkom bij Café - Zaal Ons Huis.
Café Ons Huis is een gezellig bruin dorpscafé met
een sfeervolle uitstraling. Ons Café staat niet alleen
bekend om zijn gezelligheid, er worden ook tal van
activiteiten georganiseerd. Gewoon een avondje uit,
alleen of met vrienden of bekenden?! Eind van de
week nog even na borrelen met je collega's?
Daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres.

Mensen die naar een evenement in het Gelredome
gaan weten ons te vinden. Het Gelredome ligt op
loopafstand van ons café en parkeren is gratis.
In de naastgelegen Bistro Thuis kunt u vooraf aan
het evenement genieten van een uitstekend
3 gangen menu met een zeer voordelige prijs.
Wilt u uw verjaardag/trouwdag vieren op een
gezellige locatie? Wij staan voor U klaar.
Op woensdagavond kunt u zelfs ons Café afhuren
om een feestje te geven.
Wij zijn de thuisbasis van de Kaart Bond Nederland
voor de organisatie van de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen en Jokeren.
Wij wensen U allen een prettig verblijf bij ons!

Voor info Bistro Thuis www.thuisinelden.nl

Ga naar: http://www.onshuiselden.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

Colofon
Jan, Kokke, Voorzitter
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 026-3793635 / 06-25014785
jan_kokke4@msn.com
Berry Gerritsen, Secretaris
Lorentzlaan 19
7002 HA Doetinchem
Tel. 0314 - 324840
a.gerritsen20@kpnplanet.nl

Hans Peltenburg, Penningmeester
Kariboelaan 18
5704 DW Helmond
Tel. 0492-514074 / 06-12852616
js.peltenburg@hccnet.nl
Stephan van Beek, Hfd. Wedstrijdleiding
Delfzijlstraat 65
6835 CM Arnhem
06 - 23739713
svanbeek1957@live.nl
Jan Jacobs, Bestuurslid
Reigersstraat 52
7601 CE Almelo
Tel. 0546 - 826316
janjacobs1@ziggo.nl
Facilitaire Commissie
Marijke van Limbeek
Tel. 026 – 3645266
aj.vanlimbeek@chello.nl

