
 

K L A V E R J A S S E N 

 
Verslag van de laatste klaverjasavond van dit seizoen om de 

 

HILBERTS  BLOEMBOLLEN WISSELTROFEE 
 
Deze laatste klaverjasavond van het seizoen 2013-2014 had als thema, K O N I N G S D A G. Er meldden zich 23 deelnemers, wat 
om te voorkomen dat er elke ronde 3 stilzitters waren, was er dus 1 te kort. Sander pleegde enkele telefoontjes om nog een kaarter 
te vinden. Dit lukte, Kees Beukema was bereid om nog te komen. 
 
Ab Bening had te koffie weer klaar en Margreet had voor een oranje versnapering bij de koffie gezorgd. Nadat Kees was gearriveerd 
konden we beginnen met de eerste twee kaartronden. De eerste ronde was met 1637 punten voor Jan Bonnen en Ab Bening. De 
Tweede ronde werd op naam geschreven van Tineke Haurissa en Margreet Nijwening met 1427 punten. 
 
Na deze twee ronden werden de lootjes voor de verloting weer verkocht door Margreet en Ria, met aansluitend de trekking van 20 
prijsjes. Deze prijzen waren, net als de prijzen voor de beste 10 in de eindstand, oranje gepimpt en bestonden naast veelal een 
vleesprijs uit, oranje ballen, toeters, slingers fluitjes en koeken. De prijswinnende lootjes werden door de deelnemers getrokken, 
waarbij Ben Saadhoff het weer klaar speelde om een lotnummer te trekken dat hij zelf bezat. 
 
Na dit intermezzo volgden kaartronden drie en vier. De hoogste score in ronde drie was voor Douwe Visser en  Sander Nijwening met 
1376 punten. Ronde vier was met een score van 1587punten voor Douwe Visser en Tineke Haurissa. Na telling van de punten kon de 
eindstand worden opgemaakt .Het zal u niet verbazen, dat als je twee ronden met de hoogste score op je naam schrijft je ook totaal 
winnaar van de avond wordt, te weten Douwe. 

1. Douwe Visser  5547  6. Geert Smit 

2. Tineke Haurissa  5463  7. Willie Harms 

3. Sjoerd Ribberink  5234  8. Hein Hepping 

4. Hans Wilkens  4989  9. Henk Scholing 

5. Gre Scholing   4952          10. Jan Bonnen 

De poedelprijs was voor Ban Saadhoff met een score van 3837 punten. Ik speelde zelf de laatste ronde samen met Ben en we 

behaalden een teleurstellende score van 781 punten wat resulteerde in het feit dat ik zelf maar 1 plaats hoger eindigde dan Ben met 

3997 punten. 

 

Na het invoeren van de punten van deze laatste kaartavond kon ik de eindstand in de competitie om de HILBERTS BLOEMBOLLEN 

TROFFE, opmaken. Voor de eindstand om deze trofee tellen de beste 7 resultaten van de 11 kaartavonden die meetellen voor deze 

trofee. De HILBERTS BLOEMBOLLEN TROFEE, evenals de prijzen voor de plaatsen 2 en 3 in de eindstand worden uitgereikt op de Fit 

Boys- familiedag van zaterdag 7 juni 2014.(zie hiervoor het programma van deze familiedag in het clubblad) Voor de uitreiking van 

deze prijzen worden uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te nemen, (dit is een willekeurige volgorde en zegt niets 

over de daadwerkelijke eindstand)  

MARGREET NIJWENING, JAN BONNEN EN GEERT SMIT. 

 

Om hoog in de eindstand te eindigen heb je kennelijk wel nodig dat je vaker dan de minimaal 7 keren meedoet, De bovenste drie 

hadden respectievelijk 11,10 en11 resultaten en konden dus 3 of 4 slechte resultaten schrappen. De nummer 4 in de eindstand, 

Sjoerd Ribberink had maar 7 resultaten, kon dus geen slechtste wegstrepen en kwam maar ruim 300 punten te kort op plaats 3. 

 

Rest mij nog Sander en Margreet te bedanken voor de organisatie, de hapjes,  de inkoop van de prijzen etc. Verder wijs ik u nog op 

de barbeceu-party bij Hennie en Fedde Boerhof thuis op zaterdag 5 juli 2014, aanvang 17.30 uur. Voor zover nog niet opgegeven, dit 

kan nog, bijdrage in de kosten tussen 12,50 en 15.00 euro p.p. Tel. 0650243480 of 0521153190. 

De totale eindstand wordt na de familiedag gepubliceerd op we web-site van Fit-Boys onder het kopje klaverjassen, zoals ook deze 

verslagen, naast het clubblad, daar na de kaartavond te vinden zijn. 

Sponsor van de wisseltrofee en de herinneringsstandaard, Hilberts Bloembollen bedankt. Tot ziens op de kaartavonden in het volgende 

seizoen. 

Fre Harms. 

 



Hieronder vind u de tussenstand van het klaverjassen na 8 speelronden om de 

 
  HILBERTS  BLOEMBOLLEN WISSELTROFEE 

 
De eindstand wordt bepaald door de ZEVEN beste resultaten behaalt in het seizoen. Er worden dus 4 

resultaten geschrapt.(niet geweest of de slechtste) 

 

Er volgen nog DRIE kaartavonden, dus diegene die op dit moment VIER resultaten heeft staan kan nog 

meedoen in de strijd om de HILBERTS BLOEMBOLLEN TROFEE. 

 

De eerstvolgende klaverjasavond is op 14 maart 2014. 

 

Gr. Fre Harms. 

 

 

 
  

 
 


