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Een geslaagd seizoen zit er weer op.
Vandaag een mailtje ontvangen uit Nieuw-Zeeland. Men vroeg mij om een systeem voor
tafelindelingen voor 8 of 12 personen en 3 partijen. Men wilde niet dat er voor de 2 e keer met
dezelfde maat gespeeld werd. En dat is natuurlijk wel te maken.
Ik vermeld deze gebeurtenis omdat het laat zien dat het klaverjassen sterk aan het vergrijzen is
en dus ook in Nieuw Zeeland. Ik denk dan ook dat we in de toekomst niet meer moeten denken
aan toernooien waar meer dan 150 personen op afkomen.
Ergo, houd rekening met slechts 10 tot 15 tafels.
De Kaart Bond Nederland heeft een competitie gehouden bestaande uit 7 toernooidagen
(zondagen). De bezetting was maximaal 26 koppels. De eindstand kunt u in deze nieuwsbrief
terugvinden.
We hebben al jaren terug een grens gesteld op de minimale deelname. Voor het koppelkaarten
was dit 32 koppels. Dus eigenlijk hadden we het geheel af moeten gelasten.
Ben toch blij, zeker ook door de reacties van de deelnemers, dat we de kampioenschappen door
hebben laten gaan. Al was de begroting gebaseerd op 34 koppels waardoor er een flink verlies is
geleden.
We gaan het nu anders doen. We gaan weer terug naar de eendagskampioenschappen.
Op 5 november houden we het Nederlands Kampioenschap Klaverjassen voor Koppels en
Jokeren. Er leven ook gedachten om meerdere toernooien te organiseren zonder officiële status.
Dus gewoon toernooien waar wel prijzen te winnen zijn maar geen titels.
Maar voor de Bond is het natuurlijk ook belangrijk om kampioenschappen te houden, dus
minimaal een toernooi per jaar blijft, ongeacht het aantal deelnemers.
Is de bezetting naar ons inzicht goed, dan houden we een uitvraag of er animo is om meerdere
toernooien te houden zonder titels c.q. eremetaal.
We gaan dan van toernooi naar toernooi – is er te weinig animo voor een toernooi dan lassen
we dat toernooi af en we gaan verder met de organisatie van een volgend toernooi.
Bijna iedereen heeft email dus bij de organisatie van toernooien kunnen we betrekkelijk
eenvoudig de mensen berichten of het doorgaat of niet.

En de minimale bezetting waarmee een toernooi doorgaat bepalen wij niet maar de uitbater van
de zaal. Als die zegt toernooien met een minimale totale bezetting van 60 personen zijn voor mij
nog rendabel c.q. daarvoor wil ik de zaal en alle voorzieningen gratis ter beschikking stellen, dan
is de minimale deelname jokeren/klaverjassen 60.
Ik informeer u nog hoe dit proces verder verloopt.

Jan Kokke (Vz)

Donatie 2017 ……
Van de penningmeester bericht ontvangen dat de contributie-/donatienota
nog lang niet door iedereen voldaan is – graag uw attentie.
Wij hopen dat u voor de vakantieperiode alsnog betaalt.
We gaan naar een tijd waar de Bond hoofdzakelijk afhankelijk is van donateurs.
Op dit moment zijn slechts 3 verenigingen betalend lid van de KBN. Een contributie
van 40 euro per jaar vinden veel verenigingen te hoog.
We zullen op de jaarvergadering een besluit moeten nemen wat we hiermee aan
moeten.
Sommige verenigingen zien het nut van een Bond niet in.
“Wat heb ik nog meer aan de KBN dan het plaatsen van mijn affiche in de
Nieuwsbrief?”.
Wij zullen een plan moeten maken om de Kaart Bond Nederland (nog) meer in de
schijnwerpers te plaatsen. Duidelijk laten zien waarom en waarvoor de Kaart Bond
er is.
En natuurlijk duidelijk aangeven dat dit geld kost en hoeveel.
Daar tegenover mag je verwachten dat verenigingen de Jaarvergadering bezoeken
en meepraten over het beleid. Nu reageren verenigingen vaak met termen als
“Waarom hebben jullie niet zo of zo…..” - zonder bij de besluitvorming daarvan
betrokken te zijn geweest, terwijl dat wel mogelijk was geweest.
Voortschrijdend inzicht laat ons steeds meer zien dat het klaverjassen in
verenigingsverband stervende is. Waar we al jaren geleden voor waarschuwden
wordt steeds meer werkelijkheid.

De Bond tracht het beoefenen van het klaverjasspel te behouden voor onze cultuur
en natuurlijk zijn er (gezelligheids-) verenigingen waarvoor het niet veel uitmaakt
dat er over 20 jaar niet meer geklaverjast wordt.
Wij blijven ons best doen in het belang van kaartend Nederland.

Jan Kokke (Vz)

Vakanties, cruises en weekenden van de KBN.……
Voor kaartend Nederland organiseert de Kaart Bond Nederland buiten de
(titel)toernooien ook (kaart)vakanties, weekenden en cruises.
Ik heb nog niet meegemaakt dat een bepaalde vakantie, weekend of cruise niet
naar volle tevredenheid van de deelnemers was.

Aankomende vrijdag gaan we met een groep van 38 kaarters naar Mallorca.
En ook hier proberen we er weer een fantastische vakantie van te maken.
Er is bij enkele operators een offerte gevraagd voor de organisatie van een zeecruise
b.v. 11 dagen Canarische eilanden en Madeira in mei 2018.
In februari, of in een andere maand volgend jaar, organiseren we weer een (lang)
weekend.
We hebben al eerder geprobeerd een weekend te organiseren in een andere locatie
dan Hotel Schaepkens van St. Fyt. Het bleek (in Nederland) overal aanmerkelijk
duurder. Misschien moeten we het eens over de grens proberen.
Besluitvorming hieromtrent moet nog genomen worden en zodra er een beslissing
gevallen is zullen wij u daar direct over inlichten.
In Duitsland zijn er heel veel leuke streken en plaatsen waar we met ons gezelschap
een geweldig weekend kunnen hebben met een leuke prijs.
In Duitsland kun je rekenen op lekker eten en bovenal een heel fijne gastvrijheid.
In oktober gaan we met de Azolla naar het Groene Hart van Nederland, Amsterdam
en de Randmeren. Het belooft bovenal een gezellige cruise te worden. Buiten de
minimaal 6 kaarttoernooien, waar wederom leuke prijzen te winnen zijn (VVVcadeaubonnen), worden er ook enkel andere evenementen georganiseerd .
Op momenten dat de tijd te kort is voor het houden van een kaarttoernooi, kunnen
we ook weer een of twee ronden bingo draaien (gratis deelname) of misschien wel
een karaoke – de apparatuur hiervoor hebben we al.
Nu alleen nog de goede wil en enkele zangtalenten en een nieuw succes is geboren.
De passageprijzen voor deze cruise zijn t.o.v. andere riviercruises van Feenstra
Rijnlijn BV zeer gunstig.
Zie het affiche in deze nieuwsbrief of op de homepage van onze site
www.kaartbondnederland.nl.

Gewoon een keer doen!
Jan Kokke (Vz)

Nederlands Kampioen Klaverjassen voor Koppels 2016 / 2017
Hannie Mulder en Peter Nieborg

Nederlands Kampioen Jokeren 2016 / 2017
Riek Coenen

Evaluatie nieuwe puntentelling.
Bij de Nederlandse Kampioenschappen Klaverjassen voor Koppels en bij een competitie van
Kaartvereniging De Koning in Arnhem zijn de prijswinnaars aangewezen volgens de nieuwe
puntentelling van de KBN.
In het algemeen kan men zeggen dat met deze puntentelling oneerlijk spelen wordt bemoeilijkt
en het wedstrijdelement wordt bevorderd.
Er waren echter teveel situaties waarbij het verschil erg klein was. M.a.w. de waardering van
twee wedstrijdpunten voor een gewonnen partij met minimaal verschil is te zwaar.
Stel je verliest 2 partijen met minimaal verschil en de overige partijen win je, dan is een hoge
klassering al weg, omdat aan het feit van winnen een te hoge waarde wordt gegeven.
Beter ware het de classificatie te doen op basis van het verschil in behaalde punten minus de
punten die de tegenpartij behaald heeft (saldo spelpunten). Dit is nu secundair van belang. Eerst
de wedstrijdpunten en dan het saldo spelpunten.
Op de jaarvergadering in oktober zal ik een voorstel doen het element wedstrijdpunten te laten
vervallen.
Ik zal voorstellen alleen het saldo spelpunten aan te wijzen als graadmeter voor een juiste
classificatie. Overigens was dit ook de winnaar van een enquête bij KV De Koning.

Bij de invoering van de nieuwe puntentelling was terecht gesteld dat het elkaar “matsen” c.q.
frauduleus schrijven grotendeels voorkomen kan worden.
Als we uitgaan van het saldo spelpunten bereiken we dit ook. Immers blijft het frauduleus
weggeven van roem nadelig voor de fraudeur en hebben afspraken om bij beide partijen
frauduleus roem te schrijven geen nut.
Als we aan beide partijen 150 roem geven blijft het saldo 0.
Ik vind als je met het invoeren van een systeem dit soort praktijken uit kunt sluiten dan moet je
dat doen.
Als je dit in een gesprek met kaarters naar voren brengt hoor je steevast – dat doe je toch niet,
om een prijsje te winnen? Belachelijk. En toch gebeurt het en meer dan wij denken.
Afpakken? Flauwekul – Wat zeg je – Azen onderop houden. Hoe doe je dat?
Kaarten laten liggen totdat er troef gemaakt is en de eerste kaart op tafel is gebracht, waarom?
Omdat mensen elkaar, op een andere manier dan toegestaan, melden welke kaarten ze in de
hand hebben.
Al is dat in het verdere verloop van het spel ook mogelijk. Het belangrijkste seinen: “Ik heb de
negen (nel)”, wordt voorkomen.
Het is jammer dat je dit soort regeltjes/systemen moet invoeren, maar het is en blijft nodig.
Jan Kokke (Vz)

Toernooi- en Activiteitenkalender Kaart Bond Nederland
Datum

Aanv.

12 t/m.
26 mei
2017

Soort toern./
activiteit

Locatie

Org.

Aanmelden

Kaartvakantie
naar Mallorca
Cala d’or

Hotel
Primasol Cala
d’or Gardens

Kaart Bond
Nederland

Kokke 0263793635 0625014785

Voor

9 t/m. 14
oktober

19.30

Kaartcruise
Groene Hart en
Randmeren

Arnhem
Start en
finish

Kaart Bond
Nederland

Mw. Kokke
06-15357617
026-3793635

8-10

5-11

10.00

Nederlandse
Kampioenschapp
en – Koppel en
Jokeren

Hoenderloo

Kaart Bond
Nederland

Kokke
026-3793635
06-25014785

1-10
tot
4—
11

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 250 personen en instanties.
Wij zijn de bond voor verenigingen en personen waar “Amsterdams” geklaverjast wordt - om
misverstanden te voorkomen worden op deze kalender geen toernooien gepubliceerd waar
“Rotterdams” geklaverjast wordt.

De foto’s van het Nederlands
kampioenschap Klaverjassen voor
Koppels en Jokeren,
“De Finaledag”, zijn voor
donateurs te zien op / via onze
site: www.kaartbondnederland.nl
onder foto’s

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
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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
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
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

