Spetterende afsluiting kaartseizoen 2017/2018
De afsluiting van het klaverjasseizoen leek aanvankelijk eigenlijk een flop. Een verkeerd
ingeschat experiment: Een grote kaartavond met voorjaarsprijzen gecombineerd met een
afsluiting van het kaartseizoen. Gewoon te veel. Te veel voorbereiding en ook te bedreigend
voor al die mensen die twijfelden of ze voorzichtig om het hoekje zouden komen kijken. Die
hebben dus veel gemist.
Veel spanning voor de winnaar van de grote kaartavond en nog meer spanning voor de
winnaar van de felbegeerde Jan Vellema-bokaal. Maar wij hebben hen ook gemist. Een
gigantische tafel vol prachtig ingepakte pakjes (met complimenten aan Marjan) lag te lonken
op de tafel. En ieder keer als de deur openging, gingen de blikken nieuwsgierig naar de
opening om te zien welk onverwachte klaverjastalenten zouden binnenkomen voor het
toernooi om de prijzen van de avond. Gelukkig waren er genoeg tafels klaargezet om te
spelen. We waren er op voorbereid. Om heel eerlijk te zijn hadden we geen dranghekken
nodig. Maar het gaat natuurlijk niet om de aantallen maar om de kwaliteit. Drie dames
kwamen de vaste ploeg klaverjassers versterken. Heel fijn! En zelfs één van buiten het dorp!
Met meer dames neemt ook het achtergrondgeruis enigszins toe. De achtergrondmuziek
werd daarom afgezet. Het ging ergens om. Er was concentratie nodig.
Bauke Dam lachte zo nu en dan wel wat geforceerd maar hield de hele avond zijn mond over
de uitslag van de bekercompetie. Welke dorpeling zou zijn naam in de beker mogen
plaatsen? Toch Pier Huipen, Geeske Tjerkstra of maakte ik ook nog een kans?

Er kwam dus een dubbele prijsuitreiking. Eerst de Jan Vellemabokaal: de bekerwinnaar was
………. Geeske Tjerkstra, gevolgd door Pier Huipen en ik was derde.
Pier deed heel stoer alsof hij niet getroost hoefde te worden. Maar toch... Wel heel slim
gespeeld door Geeske.

Nu nog de uitreiking van de prijzen van de
‘toernooiavond’.
De zenuwen sloegen toe. De prijsverdeling verliep licht
chaotisch. Een te ingewikkeld systeem met
puntenlijstje en een grote schaal met briefjes met
namen om uit te trekken. En ja hoor een
organisatorische misser van de bovenste plank. Geen
briefje met de naam Bauke Dam. Was dat een straf
omdat hij de uitslag zo lang geheim had gehouden?
Nee, gewoon onoplettendheid van mij.
Iedereen had het door, behalve ik. Maar we hebben het
opgelost. Er waren nog heel mooie prijzen over.

Het was gezellig. Niet alleen de laatste avond, maar gewoon een heel seizoen lang.
Maar het voorjaar komt en het is ook weer mooi geweest, zeiden we tegen elkaar en
dronken er nog een glaasje op. Lokaal opgeruimd achterlaten en Inze en Ayesta bedanken
voor de fijne ondersteuning in crisismomenten en natuurlijk hen ook moed inspreken: “Echt
waar, zonder ons komen jullie ook de vrijdagavond door!”. En wij? Gewoon even lekker tijd
voor andere dingen.
Verkeerde inschatting dus. Het einde van het kaartseizoen werd direct gevolg door een veel
te koud en grauw krampachtig einde van de winter. Dan mis je toch wel weer de gezellige
vrijdagavond kaarten. Maar we slepen ons er doorheen, voor je het weet is het weer Jouster
Merke en begint het volgend kaartseizoen weer.
Voor die tijd moeten we terugkijken en leren van de gemaakte fouten en een manier vinden
om wat meer mensen te laten aanschuiven. Waarschijnlijk moeten we die importeren uit
aangrenzende dorpen. Maar natuurlijk blijft elke inwoner van Goingarijp welkom. Fraukje en
Marjan zorgen altijd voor een ‘warm welkom’: er staat een warme bak koffie of thee klaar.
En dan? Kaarten leren we je wel, meepraten bij de koffie over gebeurtenissen in het dorp
moet je zelf doen.
Maar eerst eindelijk echt voorjaar en hopelijk een mooie zomer.
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