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De sfeer is goed, hartstikke goed….
De Ruggestee in Hoenderloo is een geweldige locatie om kaarttoernooien c.q. Nederlandse
kampioenschappen te houden. De ruimte, het licht, de tafels en stoelen, de verzorging en
bediening, de garderobe en toiletgroep allemaal top.
En dat draagt ook bij aan de voortreffelijke sfeer tijdens het Nederlands Kampioenschap
Klaverjassen voor Koppels en Jokeren.
Aan de puntentelling zijn we nu gewend en het verheugt mij dat ik steeds meer positieve
geluiden hoor.
Aan de scorebriefjes/tellijsten kun je opmaken dat er echt gestreden wordt om ieder punt. Want
met deze puntentelling is ieder punt belangrijk. Het nonchalant weggeven van b.v. 20 roem vindt
niet meer plaats omdat dat de winst kan kosten en natuurlijk wedstrijdpunten.
Ik denk dat het ook bij iedereen duidelijk wordt dat het elkaar “matsen” geen nut heeft.
Immers elkaar zomaar 100 roem of meer geven heeft geen nut omdat het saldo punten gelijk
blijft. Helaas is dit in het verleden voorgekomen.
Dit zijn wel de 2 belangrijkste redenen om deze puntentelling te hanteren.
En de sfeer wordt er ook beter van als je weet dat er niet gesjoemeld wordt aan andere tafels.
Natuurlijk heb ik het gehoord en zelf bij de introductie van de nieuwe puntentelling al gezegd,
(zie nieuwbrief September 2016) het kan zijn dat een koppel de meeste spelpunten haalt maar
minder wedstrijdpunten.
“Wij (het bestuur van de KBN) zien geen enkel bezwaar de nieuwe wijze van puntentelling in
te voeren. Ergo, wij zijn van mening dat de oude telling veel nadelen heeft. Het kan wel zo zijn
dat koppels, die de meeste spelpunten halen (en b.v. maar een partij hebben verloren) de
wedstrijdleiding er op zullen wijzen dat zij, met de oude telling, in de prijzen zouden zijn
gevallen”.

Bij KV De Koning wordt er ook een competitie gehouden met koppels en dezelfde puntentelling.
Het overkwam mijzelf. Ik haalde met mijn maat een totaal van meer dan 5500 punten maar
doordat we een partij verloren vielen we niet in de prijzen.
Maar andersom krijg je nu, als we terug zouden gaan naar de oude puntentelling, hetzelfde.
Alle partijen winnen maar niet in de prijzen vallen.
Welke prestatie vindt u groter – alle partijen winnen ( met secundair het saldo met de meeste
spelpunten) zoals het huidige systeem of de meeste spelpunten halen.

Ik vind alle partijen winnen (wedstrijdpunten) met het hoogste saldo spelpunten (bij gelijk
eindigen) een betere prestatie dan het behalen van de meeste punten, waarbij ik me ook nog af
moet vragen of men wel eerlijk aan die punten gekomen is.
Jan Kokke (Vz)

Donatie 2017 ……
Van de penningmeester bericht ontvangen dat de contributie/donatie-nota’s in
batch klaar liggen om verzonden te worden.
Zij die na augustus donateur zijn geworden onvangen geen nota. Zij zijn pas in 2018
aan de beurt.
Ook zijn er enkele donateurs die waarschijnlijk een automatische afschrijving in hun
banksysteem hebben staan en op een bepaalde maand in het jaar hun donatie
overmaken, ook zij krijgen geen nota.
Het donatiebedrag wordt niet verhoogd en blijft dus 8,50 euro per jaar.
Als donateur heeft u recht deel te nemen aan alle organisaties van de Kaart Bond
Nederland, zonder lid te zijn van een bij de KBN aangesloten vereniging.
De contributie voor verenigingen (leden) is op de Jaarvergadering vastgesteld op
40 euro per jaar. De animo om deze contributie te betalen is minimaal gebleken. Op
dit moment overleggen we binnen het bestuur wat we hier mee aan moeten.
Met dit aantal verenigingen als basis is er geen bestaansrecht voor de Bond ,als
zijnde een orgaan dat door verenigingen is opgericht en er voor en door de
verenigingen bestaat.
Steeds weer blijkt dat verenigingen louter gezellige kaartavonden c.q. toernooien
willen organiseren en dat het presteren binnen het klaverjassen of jokeren een heel
lage prioriteit heeft.
Wellicht ligt daar de toekomst van de Kaart Bond Nederland – slechts één
kampioenschap per jaar organiseren (een dag per jaar) en verder gewoon enkele
toernooien, waarbij de gezelligheid het belangrijkste is.
Ook mogelijk dat verenigingen deze toernooien dan samen met de KBN organiseren
en er wellicht een titel aan geven. Kampioenschap van……..
Wat het ook wordt, de steun van donateurs is onontbeerlijk en wij danken u bij
voorbaat voor deze steun.
Jan Kokke (Vz)

15 dagen Mallorca – All Inclusive

6-daagse kaartcruise Groene Hart en Randmeren

Onze reis naar Mallorca…
Een schot in de roos, zo kun je de keuze voor
Mallorca wel noemen. Hadden we eerst onze
pijlen gericht op Tenerife en de Costa del Sol, de
keuze voor Mallorca is bij de deelnemers van onze
reis naar Portugal 2016 goed ontvangen.
Zij kregen als eersten de mogelijkheid in te
schrijven op deze prachtige reis. Op een enkeling
na hebben zij allen geboekt.
Op de volgende pagina het Affiche voor deze reis.
We hebben in eerste instantie 16 2-persoonskamers en 2 1-persoonskamers
toegewezen gekregen.
De eenpersoonskamers zijn al verkocht en het is
gelukt voor 4 personen alsnog een eenpersoonskamer te regelen.
We hebben nog 4 2-persoonskamers in de verkoop
en na verkoop hiervan worden aanvragen
individueel in behandeling genomen.
De optietermijn loopt 24 februari af.
De laatste paar jaar hebben we steeds een verzorging gehad op basis van
halfpension – nu dus all inclusive.
En als u de drankjes en de lunch van 15 dagen
kapitaliseert, dan wordt het wel financieel gezien
zeker een heel aantrekkelijke vakantie t.o.v. de
laatste jaren.
We gaan ons best doen de reis naar de Algarve te
overtreffen. Mijn motto: “HET KAN ALTIJD BETER”.
We doen het dan wel weer SAMEN natuurlijk.
Jan Kokke

5 Beste van de 7 haalbare toernooiscores tellen mee voor de
eindrangschikking.

5 Beste van de 7 haalbare toernooiscores tellen mee voor de
eindrangschikking.

Toernooi- en Activiteitenkalender Kaart Bond Nederland
Datum

Aanv.

Soort toern./
activiteit

Locatie

Org.

Aanmelden

Voor

12-2

10.30

Kopp. Kl.j. Jok.
Ind.
Ned. K.

De
Ruggestee
Krimweg 152
Hoenderloo

Kaart Bond
Nederland

Kokke
0263793635 0625014785

11-2

19-2

11.00

Midwinter toern.
Klaverjassen
Koppels

De Daele
Stevinlaan 9
Doetinchem

KV De Daele

B.Gerritsen
0314-324840
J. Brussee,
06-51494130

17-2

24 t/m
28-2

14.00

Carnavals
Weekend
Valkenburg
3 toernooien

Hotel
Schaepkens
van St. Fyth
Valkenburg

Kaart Bond
Nederland

Ter Maat
0543471174

31-1

12-3

10.30

Kopp. Kl.j. Jok.
Ind.
Ned. K.

De
Ruggestee
Krimweg 152
Hoenderloo

Kaart Bond
Nederland

Kokke
0263793635 0625014785

11-3

9-4

10.30

Kopp. Kl.j. Jok.
Ind.
Ned. K.

De
Ruggestee
Krimweg 152
Hoenderloo

Kaart Bond
Nederland

Kokke
0263793635 0625014785

8-4

30-4

11.00

Oranjetoernooi
Klaverjassen
Koppels

De Daele
Stevinlaan 9
Doetinchem

KV De Daele

B.Gerritsen
0314-324840
J. Brussee,
06-51494130

28-4

Kaartvakantie
naar Mallorca
Cala d’or

Hotel
Primasol Cala
d’or Gardens

Kaart Bond
Nederland

Kokke 0263793635 0625014785

12 t/m.
26 mei
2017

Stuur de datum(s) en overige gegevens van
uw toernooi(en) per email naar KBN@Live.nl dan plaatsen wij de aankondigingen op deze
kalender. Of stuur een .jpg van uw affiche. Inmiddels wordt onze Nieuwsbrief verstuurd naar 52
verenigingen en naar meer dan 200 personen en instanties.
Wij zijn de bond voor verenigingen en personen waar “Amsterdams” geklaverjast wordt –om
misverstanden te voorkomen wordenh op deze kalender geen toernooien gepubliceerd waar
“Rotterdams” geklaverjast wordt.

HIER WORDT ROTTERDAMS GEKLAVERJAST !!!!

Klaverjasvereniging De Daele
te Doetinchem
ORGANISEERT

zondag 19 februari 2017

KLAVERJAS
MIDWINTER TOERNOOI
Voor koppels
KBN reglement, Amsterdams
5 ronden van 16 spellen.

♠

Ontmoetingscentrum De Daele
Stevinlaan 9 te Doetinchem
Tel: 06-5149 4130

♥

♣

♦

Aanvang 11:00 Uur
Inschrijfgeld € 10,00 per Koppel
In de pauze zijn er div. broodjes en soep verkrijgbaar.

Prijzen in cadeau-bonnen
Tevens wordt er een verloting gehouden
Aanmelden t/m donderdag 16 februari 2017 bij:
Dhr. B. Gerritsen, tel: 0314-324 840
Dhr. J.C. Brussee, tel: 06-5149 4130

Of via onze website;

www.kjv-dedaele.nl

Klaverjasvereniging De Daele

te Doetinchem
ORGANISEERT

zondag 30 april 2017

KLAVERJAS
ORANJE TOERNOOI
Voor koppels
5 ronden van 16 spellen.
KBN reglement
Amsterdams

♠

Ontmoetingscentrum De Daele
Stevinlaan 9 te Doetinchem
Tel: 06-5149 4130

♥

♣

♦

Aanvang 11:00 Uur Inschrijfgeld
€ 10,00 per koppel
In de pauze zijn er div. broodjes en soep verkrijgbaar.

Alle toernooiprijzen zijn kadobonnen
Tevens verloting met mooie prijzen
Aanmelden t/m donderdag 27 april 2017 bij:
Dhr. B. Gerritsen, tel: 0314-324 840
Dhr. J.C. Brussee, tel: 06-5149 4130

Of via onze website;

www.kjv-dedaele.nl

De 5 beste toernooiscores tellen mee voor de
eindrangschikking.
Krimweg 152 - 154
7351 TM Hoenderloo

bij

T. 055 - 378 16 66
E. info@ruggestee.nl

Toernooiprijzen

1e
pr.

2e
pr.

3e
pr.

Klaverjassen

15

12,50

10

Jokeren

15

12,50

10

Grote verloting
Prachtige prijzen

Competitieprijzen

1e
pr

2e
pr

3e
pr

4e
pr

5e
pr

6e
pr

7e
pr

8e
pr.

9e
pr.

10e
pr.

Klaverjassen
per koppel

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

Jokeren

70

60

50

40

30

20

15

10

Aanmelden bij J. Kokke – Tel.: 06 – 25014785 / 026 - 3793635

De Ruggestee biedt voor deze dagen een lunch en
3-gangendiner aan voor een speciale (dag) prijs.
www.kaartbondnederland.nl - email: KBN@Live.nl

De Ruggestee heet de
deelnemers aan de Nederlandse
Kampioenschappen Klaverjassen
voor Koppels en Jokeren van harte
welkom.
Speciaal voor U hebben wij enkele
aanbiedingen gemaakt voor zowel de
lunch, als het diner.

Wij bieden U een uitgebreide lunch
aan, bestaande uit koffie/thee, soep,
snack, diverse broodjes en beleg.
All-in (dag)prijs.

Wilt u geen gebruik maken van de all-in lunch,
dan hebben wij voor U nog de volgende keuzes.
Soep – groentesoep of soep van het seizoen
Broodje kroket met mosterd
Broodje frikandel met mayonaise
Alle aanbiedingen tegen dagprijzen.

Diner
Dagaanbieding
- Soep;
- Hoofdgerecht;
- Dessert.
De dagaanbieding wordt op de
toernooidag bekend gemaakt, omdat
het een speciale aanbieding is voor
deelnemers aan deze toernooien.

Carnaval Limburg
In 2017 gaan we voor de 4e
keer “Carnaval” vieren in
Limburg – met een verblijf in
Hotel Schaepkens van St. Fyth
te Valkenburg. Van vrijdag tot
maandag, van zaterdag tot
dinsdag of van vrijdag tot
dinsdag. De eerste 3 jaar
waren we steeds met rond de
50 personen.
We hielden toen 3 avondtoernooien klaverjassen en
jokeren. In 2017 gaan we het
zaterdagtoernooi ‘s middags
houden.

We krijgen dus allemaal de gelegenheid om iets van de Carnaval
te proeven – let wel, dat is niet verplicht natuurlijk. Er zijn altijd
mensen die de Carnaval helemaal niets vinden, gezellig mee
kaarten en in Valkenburg e.o. andere dingen bezoeken.
Er zijn daar in het zuiden van Limburg genoeg bezienswaardigheden / uitgaansgelegenheden / dierentuinen / musea / mooie
plaatsen, etc.
Wilt u wel meedoen of iets proeven van de Carnaval trek dan
een boerenkiel o.i.d. aan en ook dat is niet echt nodig – er lopen
ook veel mensen in “gewone” kleren. We hebben een optie
genomen op 25 kamers – er is geen eenpersoonstoeslag.
Dus wilt u een garantie om er bij te zijn, boek dan z.s.m.
€ 50 p.p. op onze
rekening, dan
weet u zeker dat u
er bij bent. Zie
volgende pagina
ALAAFFFFFFFFFF!!

KAART BOND NEDERLAND
Tijdens het carnavalsweekend gezellig kaarten in Valkenburg.
De Kaart Bond Nederland (KBN) organiseert i.s.m.

***Hotel Schaepkens van St. Fyt in Valkenburg
een kaartweekend van 24 februari t/m. 27 (28) februari 2017.
Het verblijf is op basis van halfpension,
van het diner op vrijdag tot en met het
ontbijt op maandag. De reis is op
basis van eigen vervoer.
Het station ligt op 5 min. lopen.
Er worden 3 toernooien gehouden,
vrijdagavond, zaterdagmiddag en zondagavond Klaverjassen “A’dams”
en Jokeren. De entree bedraagt € 2,50 p.p. per toernooi.
Extra’s: tweemaal daags koffie/thee op de gebruikelijke uren en bij
aanvang van het kaarten, een hapje tijdens het kaarten, iedere dag een
borreluurtje “Happy Hour”, gratis toegang tot het Casino in Valkenburg
en gratis toegang tot het Sportcentrum met zwembad De Polfermolen.
Enkele tips: een bezoek aan Maastricht of een bezoek aan de grotten in
Valkenburg. Ook de dierentuin in Kerkrade is een aanrader.

De grote “carnavalsoptocht” in Valkenburg vindt op
maandag plaats. De grote optochten in Maastricht, Sibbe, Schin op
Geul, St. Gerlag en Berg en Terblijt en de jeugdoptocht van Valkenburg
vinden op zondag plaats.
U kunt een keuze maken uit de volgende aanbiedingen:
- Vrijdag 24/2 - 14.00 u. tot maandag 27/2 ca. 10.00 u. € 145,50 p.p.
- Zaterdag 25/2 - 14.00 u. tot dinsdag 28/2 ca. 10.00 u. € 145,50 p.p.
Het kaarttoernooi op zaterdag begint om 14.30 uur. Met dit
arrangement kunt u de grote optocht in Valkenburg op maandag
meemaken, maar mist u het toernooi op de vrijdagavond.
- Vrijdag 24/2 – 14.00 u. tot dinsdag 28/2 ca. 10.00 u. € 194,00 p.p.
*) Er is geen eenpersoonskamertoeslag – genoemde bedragen zijn incl.
toeristenbelasting €2,50 p.p.p.d.
Aanbetaling € 50,00 p.p. op rekeningnummer NL14 INGB 0000889452
t.n.v. Kaart Bond Nederland te Arnhem, restant uiterlijk 4 weken voor
de reis (dus voor 27-1-2017).
Opgave bij: Henk ter Maat, Dinxperlosestraatweg 15, 7122 AD Aalten,
E-mail: H.ter.Maat.1@kpnmail.nl Tel. 0543-471174

De volgende plaatsen
worden bezocht: Gouda,
Amsterdam, Spakenburg,
Elburg/Kampen en
Deventer.

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.

WG - GROEP ARNHEM wordt sponsor van de Kaart Bond Nederland.
Afhankelijk van uw aanschaffingen gaat de WG - Groep de Kaart Bond Nederland sponsoren. De WG - Groep garandeert u minimaal 10% korting op de
winkelprijs van leverbare artikelen / apparatuur.
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

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

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

receptie. Ook bedrijfs-

Ons sfeervolle restaurant (70 zitplaatsen) is gelegen
twee kilometer vanaf het pittoreske dorpje Hoenderloo
de prachtige natuur van de Veluwe, omgeven door bos
en hei. Het is een unieke locatie waar u 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..

Colofon
Jan, Kokke, Voorzitter
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 026-3793635 / 06-25014785
jan_kokke4@msn.com
Ans Kokke, Secretaris
Bruinissestraat 28
6845 BB Arnhem
Tel. 026-3793635 / 06-15357617
akokke_7@hotmail.com
Hans Peltenburg, Penningmeester
Lopikerhof 14
2871 PV Schoonhoven
Tel.: 06-12852616
js.peltenburg@hccnet.nl
Stephan van Beek, Bestuurslid
Pater Rijkenstraat 40
6851 ME Huissen
06 - 23739713
svanbeek1957@live.nl

Jan Jacobs, Bestuurslid
Bornsestraat 1-13
7607 KJ Almelo
Tel. 0546 - 826316
janjacobs72@gmail.com
Facilitaire Commissie
Marijke van Limbeek
Tel. 026 – 3645266
aj.vanlimbeek@chello.nl

Erelid - A. Gerritsen - Doetinchem

