Klaverjassen najaar 2018
Het was even zoeken dit najaar. Hoe was de interesse in het klaverjassen? Willen we wel doorgaan
op dezelfde voet? Kan het financieel nog wel uit? Moeten we iets slims bedenken? Een kleine
enquête gaf duidelijkheid. Een vaste kern wilde er weer met frisse zin tegen aan. Het werd
uiteindelijk gewoon weer de vrijdagavond, gezellig in de Klokkenstoel. Met slim inkopen, een
financiële ondersteuning van plaatselijk belang en soepele medewerking van Ayesta en Inze lukt het
weer om de kaartavonden betaalbaar te houden. De enquête heeft (even) tot een nieuwe actie
geleid: een bridgetafel tussen de klaverjassers. Corriet schoof daarvoor aan. Het bleek niet echt
levensvatbaar. Corriet heeft toen een omschakeling tot klaverjasser ingezet, maar ontdekte dat daar
toch niet echt haar hart ligt.
In ‘de competitie’ ging het er meteen enthousiast aan toe. Olaf die in Utrecht woont, maar hier
geregeld aan It String verblijft, werd ingelijfd in de competitie. Dat geldt ook voor Hilbrand Fokkens,
een nieuwe inwoner. Beide heren deden het meteen goed in de scorelijst. Ongenaakbaar vanaf de
start was echter Pier Huipen. Maar het gaat om de eindscore en misschien is meedoen voor velen
belangrijker dan winnen. Even bijpraten met de dorpsgenoten bij een kopje koffie hoort er ook
helemaal bij. En ook het nodige ‘lawaai van de ‘damestafel’ werkt sfeerverhogend. Als ze er een keer
niet zijn wordt er geklaagd dat het zo stil is. Dan blijkt dat je geleidelijk aan een steeds hechtere
groep vormt, die ook het nodige wel en wee met elkaar deelt. Dit najaar was er een moment van
gezamenlijk verdriet, toen Jan Hoornstra overleed. Voor velen was dit vrij onverwacht. Jan was
dorpsbewoner en kaarter van het eerste uur, positief en gezellig aan de kaart- en koffietafel.
Veel klaverjassers waren bij zijn uitvaart.
We hebben een zeer trouwe ‘harde kern’, maar die wordt, net als iedereen trouwens, elke dag een
dagje ouder. En dan is verplicht 48 potjes kaarten (3 ‘bomen’) voor de competitie soms wat veel.
Daarom hebben we in goed overleg besloten om nog 2 bomen mee te rekenen voor de competitie.
Wie dat wil speelt eventueel nog verder voor de gezelligheid, maar niet voor bonuspunten. De
nieuwe opzet voldoet goed en helpt mee aan een voldoende opkomst. De strijd in de competitie is er
niet minder om geworden.
In ons programma zijn ook bijeenkomsten voor kaarten en scrabble opgenomen:

21 december

Kerst drive

vleesprijzen

22 februari

Winterspektakel

verrassingen

5 april

Lentespecial

voorjaarsprijzen

Elke (ex)bewoner van het dorp, of de directe omgeving, is dan welkom om zijn slag te slaan.
De kerstdrive was oergezellig, met een prachtige prijzentafel, maar helaas weinig belangstelling voor
scrabble. Ook waren er niet heel veel kaarters. Dus ging iedereen met een kerstprijs naar huis. Heb je
deze kans gemist? Schrijf dan vast 22 februari en 5 april in je agenda.
Uiteindelijk hebben we vanaf september 13 vrijdagavonden gekaart. We kaarten door tot april en
dan weten we wiens naam op de Jan Vellema wisselbokaal komt te staan. Je kunt nog aansluiten en
‘een greep naar de macht’ doen of gewoon meedoen en van de gezelligheid genieten.
Bauke Dam en Gerard de Groot

