“Bond & Guijt winnen 7e editie Steur Makelaars
Klaverjascompetitie”
De 6e editie in maart stond Marcel Bond al op de foto tussen wat prijswinnaars.
Waarschijnlijk was dit bedoeld om weer eens te ervaren hoe het is om een
prijs te pakken. Het hele seizoen nog niet in de top 5 beland en dan gebeurt
het dus toch: de 1e plek in de 7e editie van 5 april jl. met 5711 punten. Het
heeft dus goed gewerkt om ff achter de prijswinnaars te gaan staan de vorige
keer, want dat levert nu direct de kippenmand op. 50 koppels deden mee en in
eerste instantie had Eduard er 49 geteld. Daardoor al een joker getrokken en
koppel Kras & Elzenaar zaten reeds aan de bar met een troost-biertje voor hun.
Er bleef echter een koppel over en na een razendsnelle recount door notaris
Eduard wist die gelijk het foutje uit de administratie te halen. Hierdoor kon
koppel Kras & Elzenaar gelukkig ook meedoen. Ze werden uiteindelijk 2e in de
ranking van die avond en speelde de 1e ronde maar liefst 2115 punten. Dat
scheelt nog wel ff tegenover de 1500 punten die je normaliter krijgt op basis
van een joker.
Opmerkelijke spelers
Cracks Plat & Bruning en de leiders van het totaal klassement, Tuyp &
Koopmans, eindigden ook weer in de top 5. Er kwamen hierdoor niet zo gek
veel wijzigingen meer in het totaalklassement. Sier & Kwakman pakten de
bubble (6e prijs) en vielen net buiten de prijzen. Kwakman & Kaan speelden het
laagste aantal punten van alle rondes (851). Rus & Brander gingen eens een
keer voor de 48e plek. Bappie Wood was vorige week 69 jaar geworden en
oogst nog steeds aardig fit. Om even wat leeftijdsverschil aan te duiden: In
1969 ging hij al achterop de brommer naar de Rolling Stones in Rotterdam.
Koppel Alex Plat en Hein Tol werden volgens mij geboren rond de laatste
eeuwwisseling!
‘Opleidingscentrum de Puppes” had weer een nieuw koppeltje afgeleverd en
dat is gewoon een hele goeie zaak voor de continuïteit. Klaas Leeflang dacht
waarschijnlijk dat er 70 koppels kwamen, want die had werkelijk alle tafels uit
de kast getrokken en neergezet in de kantine. We kwamen er bijna niet meer
doorheen in het begin.
“Good old” Hennie Worst zat gelukkig alweer aan de bar toen ik binnenkwam.
Heb nu alleen niet gevraagd wat er nu eigenlijk speelde die vorige keer. Worst
& Visser staan echter ook gewoon op de 8e plaats van het totaalklassement
waardoor ze de laatste editie in groep 5 t/m 8 zitten. Zou hij een soort switch

naar het klaverjassen inzetten, waardoor het aan-de-bar-zitten nu op de 2e
plaats komt? Ik wil daar toch nog het fijne van weten.
De totaal stand leverde niet zo heel veel wijzigingen op, zoals reeds eerder
vermeld. Tol & Barre gingen echter wel weer van plek 3 naar plek 5: 2 keer
gezakt de laatste 2 edities. Jan Barre kaartte nog wel met Jan (de Knoest) Tol
en ze speelden een verdienstelijke 4772 punten. Plat & Bruning speelden 5268
punten waardoor ze de 3e plek innemen. Van Westen & Molenaar blijven op
plek 4 hangen. Tuyp & Koopmans wilden opnieuw s’ nachts alweer de pdf met
de toltaalstand hebben zodat ze die in de ochtend gelijk aan alle voetballende
teams konden laten zien op het scherm in de kantine. Geniet er maar van
heren, nog 1 editie en dan wordt de einduitslag van dit klassement opgemaakt.
Tombola, Marsenprijzen en standen
De chocolade paashaas ging naar Mariska Bien. Bij de trekking van het slaatje
van Arnold moesten we even wachten op Klaas Kaan. Niemand kwam het
lootje opeisen en Klaas was rustig naar het toilet gegaan en had al zijn lootjes
maar meegenomen voor het gemak. Het was waarschijnlijk een “gevaarlijk
tafeltje” waar hij aan zat en hij vertrouwde het zeker niet, haha. Toen hij de
zaal weer betrad onder luid gejoel bleek hij inderdaad het al eerder
omgeroepen lootje in zijn bezit te hebben. De “nieuwe” kippenmand ging naar
Angelina Karregat, het zal mij benieuwen hoe deze wordt ervaren.
8 koppels streden om de 2 marsenprijzen met 3 gespeelde marsen, Silven & De
Boer pakten de 1e marsenprijs en de 2e marsenprijs ging naar koppel Tol &
Barre.
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Bond & Guijt
Kras & Elzenaar
Silven & de Boer
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Omdat het overall klassement na 8 edities ook wordt opgemaakt hieronder
alvast de stand van de 1e 8 koppels waaronder 3 prijzen verdeeld gaan
worden. Deze 3 prijzen hoeven niet uit deze groep van 8 te komen, degene
vanaf de 9e plaats hebben natuurlijk ook nog een kans hierop en kunnen de 3
prijzen van het overall klassement eventueel ook nog wegkapen. Dat wordt
alleen wat moeilijker voor die categorie, er zitten ruim 1100 punten tussen
nummer 9 en nummer 3. We hebben ook een nieuwe variant bedacht: in
plaatst van alleen de 1e 4 koppels tegen elkaar te laten spelen, spelen nu ook
de koppels 5 t/m 8 tegen elkaar in de laatste editie op 10 mei.
Tuyp & Koopmans
Puppe & Puppe 1
Plat & Bruning
Van Westen & Molenaar
Tol & Barre
Kemper & Kras
Bien & Bien
Worst & Visser

35726
35450
34684
34646
34504
33949
33608
33585

Mededelingen
Het verslag, de uitslag en de totaalstand na 7 edities is allemaal op www.rkavvolendam.nl in te zien.
De laatste editie in de voetbalkantine is op vrijdag 10 mei. Dan worden ook de
prijzen verdeeld op basis van het totaal klassement. Komt allen en dan kunnen
we het klaverjas-seizoen weer waardig afsluiten. De mop hoeft een keertje niet
te werken op zaterdag 11 mei en kan dan ook wat langer aan de bar blijven
hangen. Een eventuele extra joker erbij op deze avond blijft altijd leuk. Zal mij
benieuwen wat er dan weer staat te gebeuren allemaal, 60 koppels is het
nieuwe maximum en behoort zeker nog tot de mogelijkheden. Ik kan het ook
niet laten om alle sponsors nog een keer op te noemen:
Makelaar Steur (hoofdsponsor)
Theo Leliveld (Vissponsor)
Batti Kitbedrijf
Ed Bootsman
Cor Kemper tegelzetbedrijf
Cor Kemper VCV gebroeders Kwakman
Tom Schilder Mop Vloeren
SenT Entertainment
Gerrit, Bond en Sikkes

Marco Schilder Mercuurbouw
Jack Veerman
Gerard van Riek
Edwin Tuyp Administraties
Kees Kaan klussenbedrijf
Echt mijn oprechte excuses als ik er 1 vergeten ben. Mede door hun bijdragen
komt er voor Koningsdag 2019 een tegemoetkoming uit ons fonds voor deze
spelletjesdag en gaat er ook een bijdrage naar het G-voetbal van onze
voetbalvereniging.
Timo Kras

