De kaartavond.

Op 11 januari 2020 heb ik samen met Piet Schijvenaars en Ton van Oevelen de kaartavond
georganiseerd.
Er hadden zich 19 man ingeschreven maar Rina en Paul Poulus moesten wegens ziekte afhaken.
We hadden 8 rikkers en 9 jokeraars.
We speelden twee partijen en de sfeer was prima.
Eerst was er een discussie over de spelregels. Deze waren na de bestuursoverdracht van Johan
Konings niet meer te vinden. Johan had ze in de olympiamap zitten zei hij, maar ze zaten er niet meer
in. Dus nieuwe regels van internet geplukt. Dat waren echter niet de goede regels klonk het in koor.
Mia van Oevelen wist de spelregels van jokeren en Jan van de Kasteele de spelregels van het rikken
en die hebben we aangehouden. We hadden begrepen dat deze twee wisten waarover ze praatten.
Afgesproken is dat we die regels op papier gaan zetten, zodat we de komende jaren vooruit kunnen.
Iedereen was het ermee eens dat we dit evenement moesten voortzetten.
Bep Tielemans kwam nog even een paar foto’s schieten voor het clubblad en de website.
Connie Verdult zorgde voor de koffie met gebak, de drankjes en de hapjes en Ton van Oevelen
zorgde voor de financiering van de drankjes door een gezamenlijke pot aan te leggen. De club
financierde koffie met gebak en de hapjes, waarvoor hartelijk dank.
De uitslagen:
Jokeren:
Ad Kroonen
Mia van Oevelen
Adrie van Oevelen
Corrie Maas
Rien de Weert
Helma Suijkerbuijk
Piet Schijvenaars
Matthee Bruijns
Mariet Bruijns

Rikken
44 punten 1e prijs na loting.
44 punten 2e prijs
51 punten 3e prijs
57 punten
82 punten
98 punten
104 punten
109 punten en
111 punten.

Arne de Been
Ton van Oevelen
Jack Govers
Mathe Suijkerbuijk
Frein de Laet
Maria van Oevelen
Jan van de Kasteele
Frank Govers

147 punten 1e prijs
123 punten 2e prijs
109 punten 3e prijs
92 punten
83 punten
82 punten
75 punten
58 punten

De 1e, 2e en 3e prijzen bestonden uit een waardebon te besteden bij Intratuin en zoals gebruikelijk
was de grootte van de prijs naar prestatie.
Na een genoeglijke avond ging iedereen met een parapluutje naar huis, nadat ze elkaar voor volgend
jaar revanche wensten.
We kijken terug op een sportief evenement.
Rien de Weert
Piet Schijvenaars en
Ton van Oevelen.

