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Seizoen 2019 – 2020
__________________________________________________________________________________________________________________
Een klaverjasseizoen om niet snel te vergeten.
Wij begonnen het seizoen met 90 leden maar al vrij snel kregen wij het bericht dat Ina WilderomHuizer was overleden. Na een moeilijke periode had zij echt weer zin in de kaartavonden maar
haar afnemende gezondheid werkte tegen. Zij was lid sinds 2009.
Net toen we dachten dat het seizoen naar een mooi einde liep sloeg het noodlot toe en kwam het
Corona virus over de wereld heen. Van hogerhand werd aangegeven dat we niet meer met elkaar
konden kaarten. In de hoop dat het wel meeviel wachten wij met spanning af wat er ging gebeuren.
Maar het viel niet mee en over de hele wereld vielen er veel slachtoffers. Tot onze schrik werden
wij er ook op de club mee geconfronteerd. Al na enkele weken kregen wij het bericht dat Jan
Wempe aan het virus was overleden. Jan was geen lid van onze vereniging maar wel een trouwe
invaller als we een mannetje te kort kwamen. Pal daarna kregen wij bericht dat ook Peter Fabel
aan de gevolgen van het virus was overleden en dat deed ons wederom behoorlijk schrikken. Hij
was lid sinds 2003 en had het altijd goed naar zijn zin bij het kaarten. Ook in deze rot periode
kwam Ria van Attekum haar man te overlijden.
Wij wensen familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe met deze verliezen.
De resultaten van het afgelopen jaar bij de series
Er werden vier series afgewerkt voor het noodlot toesloeg.
De 1e serie werd met
De 2e serie werd met
De 3e serie werd met
De 4e serie werd met

20317 punten gewonnen door Just.Kramer.
20536 punten gewonnen door Jan.Kroon.
20239 punten gewonnen door Ria van der Staaij-Pekel.
20386 punten gewonnen door Jeroen.van Bakkum.

De resultaten bij de toernooien
De eerste kraakavond werd gewonnen door Mich Huijboom en Cees te Beek.
Bij de losse kaarters werd Margot de Wit-v.d.Vis de winnares.
De tweede kraakavond werd gewonnen door Dré Lemmers en Jan Timmer.
Bij de losse kaarters werd Ans Kramer-van Ruiten toen de winnares.
Ons Spaarnwoudetoernooi werd dit jaar weer gespeeld met 10 teams van 8 personen (waarvan 2
van ons zelf). De wisselbeker is deze keer gewonnen door ons eigen team; Spaarnwoude A.
Het kerstkaarten werd gewonnen door Matthijs.Bouff en Cees.Jansen Hendriks.
De snertdrive werd gewonnen door Ruben IJlstra en Lydia Smakman-IJlstra.
Afsluiting van het seizoen
Ook kregen wij dit jaar nog te maken met enkele opzeggingen.
Frank Duits heeft opgezegd i.v.m. een verhuizing naar het oosten van het land, Gerard Kortekaas
en Els van Ombergen zijn gestopt omdat zij regelmatig op vakantie gaan en er niet veel tijd
hebben om te komen kaarten, en Ton Hollemans is om gezondheidsredenen afgehaakt.
.
Natuurlijk willen wij ook onze vrijwilligers weer hartelijk danken voor hun inzet voor onze club.
Wij hopen dat iedereen gezond blijft en wij elkaar weer in het volgend seizoen kunnen begroeten.
Het Bestuur.
Secretaris Ron IJlstra
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Ondanks dat wij maar vier series konden kaarten hebben wij toch een jaar kampioen in ons
midden. Lia de Wildt-van der Meer bleek na vier series aan top te staan en is daarmee de terechte
jaar kampioen en krijgt onze felicitaties.
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