“Blije youngsters pakken laatste editie Steur Makelaars
Klaverjascompetitie van 2018”
Het is natuurlijk al een enorme eer als je überhaupt mee kan
spelen met de Steur Makelaars Klaverjascompetitie in de
voetbalkantine. Tis zo’n beetje de Champions League onder de
klaverjastoernooien zal ik maar zeggen. Afgelopen 14
december waren Van Westen & Molenaar zo’n beetje de
eerste echt jonge deelnemers die “de bokaal” in ontvangst
mochten nemen. Met een schreeuw van blijdschap en vol trots
namen ze de 1e prijs in ontvangst met een score van 5394
punten.
Iedereen mag trouwens meedoen aan dit toernooi, maar
vooral de jonkies hebben mijn speciale aandacht altijd al. Ten
eerste om de spirit en de continuïteit van dit toernooi er in te
houden. Ten tweede om hun ervaring op te laten doen door
met allerlei verschillende koppels te spelen. En ten derde om
een mooie mix van jonge en oude koppels te creëren waardoor
er een soort familieband ontstaat. Het bekende netwerken van
tegenwoordig is ook tot de voetbalkantine doorgedrongen en
allerlei businessdeals komen hier ook tot stand. Vooral later op
de avond…..
Aan de 4e editie deden 41 koppels mee, sterke koppels als Batti
& Jonk en Kemper & Mooyer speelden op de dijk ook een soort
toernooi. Het “bouwvakzitten” aan het eind van het jaar was
tegelijkertijd en daardoor haakten wat deelnemers af. Niet
getreurd, want het was weer beregezellig die avond.
Koppel Tol & Barre deden er alles aan om 1e te blijven in het
totaalklassement. Dat is ze maar nipt gelukt, mede doordat er
deze keer geen mega-scores werden gespeeld.

Ze hadden natuurlijk ook nog pech dat ze de laatste ronde
tegen Cor en mij speelde. Met 1363 punten kwamen ze nog
redelijk goed weg tegen ons. Het gevolg was wel weer een
joker waardoor er elke ronde 1 koppel aan de bar moest zitten
maar dat is niet anders. Nel en Griet Keizer hebben de rest van
het seizoen niet meer met de joker te dealen want ze zijn de 3e
editie al aan de beurt geweest hiermee.
Opmerkelijke spelers
De Mop heeft nog nooit zo hoog gespeeld, want jij deed mee
voor het koppel Burger & Karregat. Samen met Angelina stond
hij zelfs 1e na 2 ronden. Maar ja, die 3e ronde he. Ze zijn
uiteindelijk nog 8e geworden en dat is voor de Mop al een soort
van goud. Bond & Guijt eindigden laatste en hadden hun dag
niet. Rus & Brander ook weer aanwezig en pakte de 1 na laatste
plek. As het maar gezellig is is hun motto. Sikkes & Leliveld ook
niet bijster goed, Werner Sikkes pakte echter wel een
kippenmand en een chocoladeprijs met de tombola. Dat is
tegenwoordig wel hun ding, vorige keer pakte hij samen met
maatje Leliveld ook al aardig wat prijzen mee op deze manier.
Ze moeten zich toch maar gaan richten op de lootjes en dan
kunnen ze ook zonder schuldgevoel aan het bier. Ik hoop dat
deze beide prijzen heel zijn aangekomen thuis. Plat & Bruning
weer 3e en die klimmen ook zo langzamerhand omhoog in het
totaalklassement. Koppel Pakhuis & Jonk zaten ook op de dijk
en pakten de gebruikelijke 4000 punten mee. Hierdoor staan ze
nu 6e in het totaal klassement, is de druk er weer een beetje af
voor ze.

Marathon 5 januari 2019
De inschrijvingen voor de marathon lopen nu lekker en het lijkt
erop dat dit event een bezoekers-record op gaat leveren. Meer
dan 80 inschrijvingen inmiddels en het is nog niet eens januari.
Huisartiest Keessie Kaan wordt met de dag zenuwachtiger en
heeft zich al 2 maanden opgesloten thuis. Opgeven kan nog
steeds, het zou mega-leuk zijn als we met dit evenement ook
eens een keertje de 100 deelnemers gaan aantikken.
Tombola en Marsenprijzen
En dan de tombola: er was een door het Chocoladehuys
gesponsorde kerstman van een kilo of 10 als prijs en daar
begonnen we gelijk mee. Geert van der Laan moest een
bestelbussie regelen om dit brok massieve chocolade mee te
nemen. Tevens ook weer 2 extra chocolade prijzen aan de
tombola toegevoegd in verband met Kerst. Jackie Bol was er
wel weer en iedereen dacht dat ze bij voorbaat al kansloos
waren voor de chocoladeprijzen, maar Jack had geen trek dit
keer. Schoonzoon Peter de Boer had hem verteld om nu maar
weer eens een keertje met de kippenmand naar hem toe te
komen. Al die chocolade is ook niet goed voor Peter zijn
gewicht.
In 1e instantie streden 5 koppels met 3 gespeelde marsen om
de 2 marsenprijzen, Veerman & Smit pakten de 2e marsenprijs.
De 1e marsenprijs ging net als de 3e editie weer naar koppel
Worst & Visser. Peter pakte de hoogste kaart. Achteraf bleek
dat de schrijver van de partij Kaan & Kwakman vs Veerman &
Smit de namen bovenin het scorebriefje had omgedraaid
waardoor deze uitslag gecorrigeerd diende te worden.
Hierdoor was er ook 1 mars minder gespeeld door koppel
Veerman & Smit. De 2e marsenprijs wordt nu overgedragen.

Wat Eduard en ik af en toe al niet meemaken: eerst 30 whats
app berichten om alles duidelijk te krijgen, dan Eduard uit zijn
bed bellen om de score-brieven allemaal na te kijken en die ene
partij eruit te vissen. Dan bevestiging en moet ik de excelsheets
aanpassen en weer als pdf in de app hangen. Onze notaris is
altijd scherp en had het gelukkig goed gedaan met zijn
administratie, dat was nog een schrale troost. Foutje maken
kunnen we allemaal, maar hoop dat dit geen trend gaat
worden.
Results 4e editie
De hele stand weer.
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naam koppel
Van Westen & Molenaar
Kras & Elzenaar
Plat & Bruning
Worst & Visser
Tol & Jonker
Kemper & Keizer
Kip & Huisman
Burger & Karregat
Kemper & Kras
Sier & de Wit
Tuyp & Koopmans
Puppe & Puppe 1
Veerman & Smit
van Westen & Veerman
Van der Laan & Jonk
Bien & Bien
Tol & Barre
Jonk & Runderkamp
De Haas & De Haas
Buijs & Tuijp
Lange & Smit
Kemper & v Riek
Mooyer & Koning
Puppe & Puppe 2
Sport & Sport
Swart & Swart
Smit & Zwarthoed
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5394
5245
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5145
5113
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5063
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4630
4627
4564
4502
4465
4454
4449
4422
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Bootsman & Koning
Kwakman & Kaan
Sier & Helmig
van Ter Mey & Snoek
Hansen & Hansen
Keizer & Keizer
Buijs & Buijs
Brinkkemper & Kwakman
Steur & Karregat
Des & Worst
Sikkes & Leliveld
Steur & Steur
Rus & Brander
Bond & Guijt
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4401
4292
4250
4248
4180
4177
3984
3962
3959
3864
3825
3794
3774
3690

Mededelingen
Het verslag, de uitslag en de totaalstand na 4 edities is allemaal
op www.rkav-volendam.nl in te zien.
Er is een open inschrijving voor de Piet Pedel
Klaverjasmarathon van 5 januari 2019 en dit is een individueel
toernooi waarbij je elke ronde door middel van loting aan een
maat wordt gekoppeld. Deze is op de zaterdag en eveneens
omgeven door muzikale omlijsting in de middag. Zet hem in je
agenda en schrijf je eigen in als je dit nog niet hebt gedaan, dit
kan bij Eduard of bij Timo.
As vrijdag 28 december is er ook weer een gezamenlijk
koppelklaverjastoernooi in de Jozef wat ook altijd weer
voortreffelijk door Nico Kras wordt georganiseerd. Met mega
veel prijzen en kom hier ook allen naar toe. Hiervan gaat ook
altijd weer een bijdrage naar onze eigen klaverjasclub dus is dit
eigenlijk ook een soort sponsor van ons. Prettige
(klaverjas)dagen en goeie jaarwisseling allemaal. De
eerstvolgende gewone editie in de voetbalkantine is op 8
februari 2019, maar op 5 januari 2019 eerst nog de marathon,
het event der events van het klaverjas-seizoen! Timo Kras

