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Wij wensen u een
fijne kerst

en een

Bestuur Kaart Bond
Nederland

Het loopt allemaal voortreffelijk….
Het is toch hartstikke mooi dat je kunt zeggen: “Het loopt allemaal
voortreffelijk”. En dat is niets teveel gezegd.
De cruise naar Rüdesheim was geweldig.
Alle hutten bezet (een volle boot) en tijdens de hele cruise was er
een gezellige sfeer. Als ik de foto’s terugzie op ons album dan besef
je bij elke foto dat het een grandioze cruise is geweest.
Op 3 november hebben we de Nederlandse Kampioenschappen
Klaverjassen voor Koppels en Jokeren gehad.
Het toernooi is vlekkeloos verlopen alleen jammer dat op het eind
de prijzen (VVV-bonnen) zoek waren en de batterijen van de
microfoon er geen zin meer in hadden.
De 160 deelnemers hebben het ons niet kwalijk genomen.
We hebben met 160 personen in de zaal ook het maximum
bereikt, daarom is volgend jaar de inschrijving voor de NK alleen
mogelijk voor donateurs en leden van bij de bond aangesloten
verenigingen.
De inschrijving voor het Carnavalsweekend loopt voortreffelijk.
Het aantal van vorig jaar (94) kan wel eens overtroffen worden.
U moet zo’n weekend zeker eens meemaken.
We hebben het ook nog niet gehad over onze (kaart) vakantiereis
naar Bulgarije. Ook daar zitten we al bijna aan onze max.
Er zijn al 68 inschrijvingen en we gaan tot 74.
Ik roep bij elke vakantie: “we doen het samen”, en dat zal zeker
voor deze vakantie gelden.
Het promotietoernooi op 29 maart zal zeker niet achterlopen.
Dat toernooi moet gewoon heel gezellig worden en ik hoop dat we
er een vakantietintje aan kunnen geven.
Ik wens u allen fijne feestdagen.
Jan Kokke (Vz)

De Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen en Jokeren
Uit de reacties van de deelnemers mag ik opmaken dat 3 november, de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen en Jokeren, een gezellige dag was.
Ook nu waren de kaarters van KV Paul McCartney uit Zwolle voor een groot deel
debet hieraan. De jongelui (bijna allemaal dertigers) voegen duidelijk iets toe aan het
kampioenschap. Ook volgend jaar 1 november 2020 zijn ze er weer bij.
Wij van het bestuur hadden vooraf afgesproken dat we stil zouden zitten en bij te late
annuleringen zouden er 2 koppels in kunnen vallen. En zo gebeurde het ook.
Een week voor sluitingsdatum hadden we de limiet van het aantal deelnemers, zoals
afgesproken met het management van De Ruggestee, bereikt. (72 koppels
klaverjassen en 24 jokeraars).
Liefst 6 koppels hebben moeten annuleren en 1 koppel is zonder kennisgeving
weggebleven. Ook bij het jokeren hadden we een annulering. Uiteindelijk waren we
met 68 koppels en 23 jokeraars.
Het toernooi is rustig en zonder incidenten verlopen. Al zijn er weer wat rare dingen
bij mij gemeld. Koppel dat onjuist strafte, de partij liet overspelen en vervolgens een
pit haalde. Dit wordt je dan na de wedstrijd gemeld. “Het was de eerst partij na de
telling van de 1e acht”. Natuurlijk kun je dan als wedstrijdleider niets meer doen. Of:
“mijn maat heeft 2x gestraft omdat er verzaakt is maar vergeten de 100 bonuspunten
te vermelden”.
Voor eens en voor altijd: “ROEP EEN WEDSTRIJDLEIDER ER BIJ”.
Na de eerste partij zag ik al een tellijst met een score van boven de
2700 punten. Ongelooflijk. Uiteindelijk vielen zij niet in de prijzen.
De beste 15 koppels ontvingen een prijs, VVV – cadeaubonnen oplopend van 2x € 5
tot 2x €100 voor de kampioenen.

Bij het klaverjassen waren dat Betsy ter Maat en Harry Onnink uit Aalten, met maar
liefst 11411 punten – een record in de geschiedenis van de KBN. Bij het jokeren werd
Riny v.d. Broek uit Arnhem eerste met een score van 129 punten.
Zij ontvingen uit handen van het bestuur de ereprijzen, de Zilveren Boom en de
nieuwe Joker Wisseltrofee.
Inmiddels hebben zij een vermelding gekregen onder “De Parade der Kampioenen”
op onze site.
Foto’s van de kampioenen op onze site (homepage) en foto’s van het kampioenschap
zijn opgenomen in “Mijn Album”, en via onze site voor donateurs te benaderen.

Jan Kokke

De Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen en Jokeren
Op de jaarvergadering van 19 oktober j.l. is besloten bij de inschrijving voor alle door
de Kaart Bond georganiseerde wedstrijden, activiteiten, evenementen en reizen
voorrang te geven aan donateurs van de Kaart Bond Nederland.
Zo wordt ook de inschrijving voor het N.K. allereerst opengesteld voor donateurs en
leden van aangesloten verenigingen.
De Ruggestee blijft een prachtige locatie, die we niet snel op zullen geven en
misschien dat we in de toekomst meer deelnemers kunnen plaatsen.
De Ereprijzen bij het Nederlands Kampioenschap waren nieuw (Wisseltrofee Jokeren)
en/of opgewaardeerd (Zilveren Boom).
De Zilveren Boom staat nu op een natuurstenen plateau (antraciet) waarop
graveringen zijn aangebracht van de namen van alle kampioenen vanaf het ontstaan
van de KBN (2000). Zo ook op de Wisseltrofee Jokeren. Zie foto’s hieronder.
Het bestuur

Wisseltrofee Jokeren

Zilveren Boom op plateau

Onze (kaart)vakantie in 2020 - er wordt aan gewerkt.
Ben er aardig druk mee geweest en wilde het eigenlijk opgeven.
Allereerst heb ik offertes aangevraagd bij de diverse rederijen c.q.
bureaus die deze cruises verkopen.
Alle mogelijkheden onderzocht en wat ik wilde zou alleen
toegankelijk zijn voor een klein groepje beter gesitueerden.
Als ik dat ooit nog wil, zal ik die personen op persoonlijke titel
vragen of zij er ook belangstelling voor hebben.
Wij organiseren deze reizen voor donateurs van de Kaart Bond
Nederland. Wij moeten er dus rekening mee houden
dat de reis normaliter voor een grote groep belangstellenden
betaalbaar is.

Wij hebben een cruise (met strandvakantie) dus laten vallen.
Onze keus is gevallen op een vakantie naar Bulgarije.
Enkele deelnemers aan onze vakantie naar Kos (en ook Rhodos,
Mallorca, etc.) hebben mij geadviseerd naar Bulgarije te gaan.
Het 4**** hotel waar zij verbleven was in hun ogen een 6******
sterren hotel. Voor dit hotel en een vergelijkbaar hotel heb ik een
offerte aangevraagd bij Corendon.
+++++
We zijn er uit met Corendon, dat heeft u denk ik al gemerkt.
Deze pagina, die al in concept klaar stond, toch maar geplaatst,
omdat u kunt zien hoe we bij Bulgarije terecht zijn gekomen.

Jan Kokke

Onze (kaart)vakantie in 2020 - er wordt aan gewerkt.
Op zaterdag 9 november hebben we het affiche Aqua Paradise
gepubliceerd (zie volgende pagina).
We hebben het onder de aandacht gebracht van de donateurs die
hebben deelgenomen aan onze reizen naar Rhodos en Kos.
Zondag 10 november waren er al 29 inschrijvingen binnen.

Vervolgens hebben we zondagavond laat het affiche en mail
gestuurd naar alle andere donateurs.
Wij zullen in de komende maanden steeds het een en ander
publiceren over deze reis.
Nieuw is in ieder geval dat men kan boeken voor een 15-daagse
reis met een mogelijkheid hier een weekje aan vast te knopen,
voor, let wel, €100.
Ook nu blijkt weer dat veel ouderen het gedoe met computers
e.d. maar niks vinden. Met alle geduld worden ze geholpen het
inschrijfformulier in te vullen. En als alles gelukt is hebben ze toch
een voldaan gevoel. “Toch mooi dat het gelukt is”.
We zijn al druk bezig, vooral mijn vrouw Ans, om wat uitstapjes,
een boottocht, e.d. te zoeken die geschikt is voor ons gezelschap.
Denk dat we het weer gaan boeken bij een plaatselijke aanbieder.
++++
Op het moment van schrijven van deze note (29-11-2019) waren
er al 68 boekingen/inschrijvingen. We gaan tot maximaal 74 want
het moet nog wel enigszins beheersbaar zijn.
Jan Kokke

Vraag aan mij het wachtwoord om het inschrijfformulier te openen – Klik op onderstaande URL
https://www.kaartbondnederland.nl/reizen-cruises/inschrijfformulier-aqua-paradise-bulgarije-2020

Onze site ….. “www.kaartbondnederland.nl”
Boven de affiches van de Carnaval hebben we een carnavalspolonaisenummer geplaatst. “Het komt er maar niet van”.
Dit nummer is ook te beluisteren op onze site (een link naar
Youtube: “Het komt er maar niet van”, van Ruud en Rudy
Kokke).

Onze adverteerders / sponsors…
Ook maar weer eens aandacht gevraagd voor onze adverteerders /
sponsors.
De Kaart Bond Nederland is geen organisatie waar miljoenen in omgaan.
Wij zijn al tevreden met sponsors / adverteerders die voor een gering
bedrag een advertentie plaatsen op onze site en onze nieuwsbrief
“Open Kaart”.

En die bijdragen kunnen we goed gebruiken om de organisatie van de
Kaart Bond Nederland steeds beter te maken.
Zo is onze voorraad tellijsten Klaverjassen bijna op. Drukkosten voor enkele
honderdtallen (blocs) komen al op een behoorlijk bedrag.
Als u weer eens aan een toernooi meedoet en u vindt de tellijsten
prachtig, dan weet u uit welke gelden zoiets betaald wordt.
Vanaf 1 november adverteert “Seniorverhuizer” op onze site.
“Jullie zijn onze doelgroep”, hoor ik ze van Seniorverhuizer zeggen
En gelijk hebben ze, want het percentage 65+-ers ligt erg hoog bij de
klaverjassers en jokeraars.
Zij verzorgen een geheel “ontzorgde“ verhuizing.
Komt u voor een verhuizing te staan, maak het uzelf dan niet moeilijk en
laat al die verhuisklussen over aan de “Seniorverhuizer”.
Zij geven u als relatie van de Kaart Bond Nederland 10% korting.
Die zijn alvast binnen.
Ook Speltips.eu (een site waar u de spelregels van heel wat (ook oud)
Nederlandse (kaart)spelletjes kunt vinden), heeft een HTML-link laten
plaatsen op onze site – zie voet “Spelreglement Klaverjassen” of kijk direct
op https://www.speltips.eu/klaverjassen (wel de CTRL-toets ingedrukt
houden bij het klikken op de URL om de link te kunnen volgen).
Onderaan deze nieuwsbrief staan alle adverteerders van de KBN en ieder
voor zich heeft leuke aanbiedingen voor u.

Wees geen dief van uw eigen portemonnee en vraag in ieder geval wat het
kost bij een van onze adverteerders.
Jan Kokke

Als donateur hoor je er bij!! We doen het gewoon samen.
Wat zijn donateurs van de Kaart Bond Nederland?
KAART BOND NEDERLAND
STATUTEN
Artikel 5: Donateurs zijn natuurlijke personen die zich bereid verklaard hebben de
vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen
minimumbijdrage (*). Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
(*) De Jaarlijkse bijdrage is op de algemene ledenvergadering van 19 oktober 2019 vastgesteld op € 10 per jaar

RECHTEN DONATEURS
Artikel 10
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden
toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden en
andere evenementen bij te wonen.
Bij de KBN hebben we een aantal soorten donateurs:
• Zij die louter de donateursbijdrage jaarlijks betalen;
• Zij die meedoen met / zich inschrijven voor vakanties/weekenden/cruises etc. welke
door de KBN georganiseerd worden;
• Zij die meedoen aan kampioenschappen en andere KBN—toernooien;
• Zij die meedoen aan alle organisaties/activiteiten van de KBN.
Op de jaarvergadering van 19 oktober is besloten de deelname aan een of meerdere
activiteiten van de Kaart Bond Nederland, allereerst open te stellen voor donateurs.
Deelname aan toernooien/wedstrijden is ook toegankelijk voor leden (van aangesloten
verenigingen).
Als donateur heb je op persoonlijke titel het recht om aan alle wedstrijden en
evenementen van de Kaart Bond Nederland deel te nemen (Art. 10 Statuten).

We hebben een vriendengroep bij de KBN, dat zijn de
donateurs!
Op de homepage van onze site www.kaartbondnederland.nl is een toepassing
geplaatst om donateur te kunnen worden. Uw aanmeldingsformulier wordt
rechtstreeks ontvangen door onze nieuwe secretaris.
En zeg nou zelf: “voor een tientje per jaar wil je toch niet profiteren
van al die anderen”!!
Onze reis naar Bulgarije is alleen toegankelijk voor donateurs. En dat is te
merken, we zijn inmiddels de 150 donateurs gepasseerd.

We doen het samen!!

Carnavalsweekend Valkenburg 2020
Om vast in de stemming te komen……!

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 factuurwaarbij
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!!

Kaart Bond Nederland
organiseert
een promotietoernooi
Klaverjassen voor Koppels
en Jokeren
op
29 maart 2020,
Aanvang: 10.30 uur.
6 partijen
in De Ruggestee, Krimweg 152 te
Hoenderloo
Inschrijven tot 28 maart 2020
Jan Kokke 06-25014785

Sfeerfoto’s (kaart) Cruise
Het was weer een prachtige cruise. Het album is geplaatst.
Hieronder enkele foto’s die spreken voor zich.

The Captain

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 20 kaartspellen (€ 30) en
worden uw aankondigingen gratis geplaatst.

Senior Verhuizer, voor uw seniorenverhuizing of woningontruiming
Verandert u van woonomgeving? Naast de stress die verhuizen en het inrichten van
de woning met zich meebrengt, is het vaak een emotionele gebeurtenis. Tijdens deze
gebeurtenis wilt u het liefst de zaakjes op-en-top geregeld hebben en van alle
gemakken voorzien zijn. Senior Verhuizer kan u alles uit handen nemen, één
contactpersoon die alles rondom het verhuizen voor u regelt.
Wat doen ze en waarom?
Zij zijn ontstaan vanuit een behoefte die oprichter Maarten Steffen tegenkwam in het
verhuizen, specifiek voor mensen in de 50+ leeftijd en mensen die extra
zorg/aandacht nodig hebben. Deze mensen hebben behoefte aan meer diensten dan
alleen verhuizen. Reguliere verhuisbedrijven brengen de spullen in principe van A
naar B. Senior Verhuizer gaat veel verder. Ze bieden een totaal concept. Ze pakken
alles in, demonteren alle spullen, verhuizen de inboedel en sluiten alles weer aan. Als
wij klaar zijn hangt alles, staat alles en werkt alles. Tevens regelen ze dat de woning
verkoop klaar is of volgens een rapport van de verhuurder netjes wordt opgeleverd.
Inmiddels doen ze dit 8 jaar
Partners en leden van de Kaart Bond Nederland ontvangen 10% korting.
Zie hier hun aanpak: https://youtu.be/sSJmHM0Wj-g
Hier staan de klantbeoordelingen: https://www.feedbackcompany.com/nlnl/reviews/senior-verhuizer
Beloftes Senior Verhuizer
Een compleet aanbod voor totale ontzorging rondom de verhuizing.
Nette ervaren verhuizers/klusjesmannen in zowel omgang als kunde.
Goed verzekerd tot wel €100.000,- (uitbreiding mogelijk)
Heldere communicatie in zowel de voorbereiding als nazorg.
Meer dan 10 jaar ervaring.
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken www.seniorverhuizer.nl. Ook
kunt u ze bellen (026-7024260) of mailen (info@seniorverhuizer.nl). Zij komen bij u
langs voor gratis advies en een vrijblijvende offerte.

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), stuur
mij dan even een mailtje.
(jan_kokke4@msn.com)
of bel mij even.
Foto’s van J.Jacobs, bestuurslid KBN,
zijn toegevoegd aan het album
Rüdesheim 2019.

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
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Al meer dan 50 jaar organiseert Feenstra prachtige en uitstekend
verzorgde cruises op de mooiste rivieren. U heeft keuze uit 12 luxe
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Bekijk ons gevarieerd aanbod op www.feenstrarijnlijn.nl
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