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Het afgelopen seizoen zijn we, na het overlijden van Henk Goebert, met Jan Valbracht als nieuwe voorzitter 
van start gegaan. Jan was door het bestuur als nieuwe voorzitter voorgedragen en daar is verder geen 
commentaar op gekomen. Wij wensen Jan daarom succes en plezier met zijn aanstelling. 

Ook dit seizoen heeft de Corona zijn stempel gedrukt op het verloop van onze kaartactiviteiten. De eerste 
serie verliep zoals gebruikelijk volgen schema, maar na de tweede avond van de tweede serie sloeg het corona 
virus weer om ons heen. Wij kwamen hierdoor noodgedwongen weer enkele weken stil te liggen en moesten 
de maatregelen van de regering afwachten. Op 31 januari mochten we, met onze corona app in de hand, het 
kaarten weer hervatten. Om de verloren tijd in te halen werd er voor de series iedere week gekaart in plaats 
van om de week en voor de veiligheid zijn er verder geen toernooien meer gehouden. Gelukkig liep het daarna 
naar wens en konden wij het seizoen af maken.  

Ondanks dat er na de coronastop verder geen toernooien meer zijn gehouden hebben we alle leden, in 
samenwerking met de leden van de jubileumcommissie, nog wel een kerstpakket ontvangen. Ook met de 
Pasen hebben de leden die op de kaartavond vooraf gaande aan het paasweekend aanwezig waren, nog een 
paasbrood gekregen. Dit heeft onze voorzitter kunnen regelen via Willem van Hanegem, waarvoor onze dank. 

Ook de in mei geplande jubileumactiviteiten zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig uitgesteld. Hopelijk 
kunnen deze komend jaar plaats vinden, maar eerst de ontwikkelingen maar even afwachten. 

 

Ledenverloop;   

We hebben afgelopen seizoen de volgende opzeggingen binnen gekregen;  de dames Corrie koelman, Franca 
Guariento, Asta de Leeuw, Edith van Ommeren, Margo de Wit en de heren Hans Molenaar, Jan Meijer en Wim 
Molenaar hebben om verschillende reden hun lidmaatschap opgezegd. 

In oktober kwam ook het verdrietige bericht binnen dat Ans kramer-van ruiten was overleden. Wij wensen 
haar familie heel veel sterkte toe met dit verlies. 

Gelukkig zijn er afgelopen seizoen ook een aantal nieuwe leden bijgekomen, dit zijn: Jan Valbracht, Rob 
Verkooij, Ineke Tiekstra, André Valbracht, Ton van Opzeeland, en Brigitte en Hans van Capelle. 

We hebben dit seizoen afgesloten met 73 leden. 

 

De resultaten van het afgelopen seizoen bij de series. 

De 1e serie werd met 20100 punten gewonnen door Grietje Monster. 

De 2e serie werd met 19978 punten gewonnen door Lia de Wild. 

De 3e serie werd met 19998 punten gewonnen door Aad van den Haak. 

De 4e serie werd met 20265 punten gewonnen door Piet Gorter. 

De 5e serie werd met  21807 punten gewonnen door Leen Koster. 



Opmerkelijk was wel dat geen van deze winnaars in de top 3 eindigden in de jaarstand. De jaarstand werd dit 
jaar gedomineerd door mensen die het hele jaar door redelijk hoog in de lijst stonden. 

De terechte winnaar van dit jaar werd dan ook Lydia Smakman met als goede tweede Wim molenaar en als 
derde Christa Vader. Onze felicitaties gaat dan ook uit naar deze drie toppers. 

 

De resultaten bij de toernooien. 

De enige kraakavond dit seizoen werd matig bezocht met 28 mensen. De winnaars bij het kraken waren Piet 
Gorter en Co Wilderom en bij de losse kaarters Peter van Schie. 

 

 

Bedankjes; 

Op de laatste avond werden ook onze onmisbare vrijwilligers nog in de bloemetjes gezet want zonder hen 
konden we dit allemaal niet realiseren. Bedankt voor jullie inzet. 

Ook werd het bestuur door de leden bedankt voor hun werk met een dinerbon wat door het bestuur met dank 
werd aangenomen.  

 

 

Bestuur S.V. Spaarnwoude, afdeling Klaverjassen. 

De secretaris 

Ron IJlstra. 

 

 


