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__________________________________________________________________________________________________________________
Ook dit jaar hebben we weer een sportief klaverjasseizoen achter de rug.
Wij begonnen het seizoen met 86 leden en in de loop van het seizoen kregen wij er 7
leden bij.
Dat waren de dames Els Ombergen-Duineveld en Janie Meijers en de heren
Peter van Schie, Han Kaatee, Gerard Kortekaas, Pierre Deshayes en Bert Strobbe.
Helaas hebben we dit seizoen, wegens overlijden, afscheid moeten nemen van ons
trouwe lid Jet Wempe. Zij was lid sinds 1999 en ondanks haar niet al te goede gezondheid
was zij een vaste bezoekster van onze clubavonden en de toernooien. Wij wensen Jan en
verdere familie heel veel sterkte toe met dit verlies.
Aan het eind van het seizoen hebben we, om diverse redenen, nog 5 opzeggingen binnen
gekregen. Dat waren; Ab Koster, Wim van Amsterdam, Fiety van Geldorp en Ger en
Coby Smit.

De resultaten van het afgelopen jaar bij de series.
De 1e serie werd met 21254 punten gewonnen door Bas Monster.
De 2e serie werd met 21544 punten gewonnen door Just Kramer.
De 3e serie werd met 20239 punten gewonnen door Ed Karman.
De 4e serie werd met 20184 punten gewonnen door Lia de Wildt.

De jaarstand beloofde een spannende eindstrijd te worden omdat de koploper Bas
Monster de laatste 2 avonden verstek moest laten gaan. De achtervolgende groep wilde
daar maar al te graag gebruik van maken onder aanvoering van Christa Vader en Just
Kramer. Tot aan de laatste avond was het nog niet zeker wie er met de eer zou gaan
strijken. Een wat mindere serie van Just en het eindresultaat van Christa bleek voor Bas
net genoeg om met een minimaal verschil van 55 punten als eerste te eindigen. Bas
Monster werd hiermee de terechte jaarkampioen en met Christa Vader als 2e en Just
Kramer als 3e was het een sterke top 3. Felicitaties zijn hier dan ook op z’n plaats.

De resultaten bij de toernooien.
Ons traditionele Spaarnwoudetoernooi werd dit jaar ook weer gespeeld met 10 teams van
8 personen (waarvan 4 teams van ons zelf). De wisselbeker is deze keer gewonnen door
onze vrienden van DEM uit Beverwijk.
Het altijd prima bezochte Kersttoernooi werd dit jaar gewonnen door Ruud Kruijer en Piet
van Opzeeland.
De populaire Snertmarathon had weer een grote opkomst en werd gewonnen door onze
gastspeelsters Edith van Ommeren - Asta de Leeuw.
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De 5e serie werd met 19908 punten gewonnen door John van den Bosch.
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De eerste Kraakavond werd gewonnen door Co Wilderom en Piet Gorter en bij de losse
kaarters ging de eer naar Nel de Goede,
Ook de tweede Kraakavond werd gewonnen door Co Wilderom en Piet Gorter.
Bij de losse kaarters ging de eer naar Jan Kroon.
Bij het Paastoernooi hebben de bestuursleden Ed Karman en Ron IJlstra beslag weten te
leggen op de eerste prijs en zij gingen er met de eieren van door.

Een enkel toernooi bij onze vrienden van Te Zaanen is wat er nog over gebleven is van de
wedstrijden die wij buitenshuis afwerkten.

Afsluiting van het seizoen
Op de laatste kaartavond werden onze trouwe vrijwilligers weer door het bestuur, onder
begeleiding van een presentje, bedankt voor hun steun en inzet voor onze vereniging.
De attentie die het bestuur van de leden mocht ontvangen werd met veel waardering aan
genomen en we hebben daar heerlijk van genoten.

Ron IJlstra
Secretaris.
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Het bestuur deed het weer met het veel plezier en wij hopen u komend jaar weer te mogen
verwelkomen op onze kaartavonden.
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