Jaaroverzicht klaverjassen 2018
December is de maand van de jaaroverzichten: sport- jaaroverzicht, nieuwsoverzicht en andere
bijzaken. Een hoofdzaak als het klaverjasclub kan dan natuurlijk niet achterblijven. Bij deze.
Januari. In januari pakte Jos meteen de kop, maar moest die in een mindere periode afstaan.
April. In April had Marjan de hoogste score van het jaar en pakte de maandprijs en de leiding, die ze
vervolgens met hand en tand verdedigde. Maar: ze bleef in het vizier van de achtervolgers.
Juni. Jos herpakte zich en kroop in de maanden juni tot november steeds dichterbij.
December.
En voor het weet is het december, de apotheose, de finale, het sluitstuk (wat jij wil).

Sfeer- impressie van het Kerstklaverjassen.

De felbegeerde Johan Kuijper wisseltrofee.

Corina en Sandra hadden onze fooienpot weer besteed om scherpe inkopen te doen om een tafels
vol prijzen neer te kunnen zetten (Je snapt niet hoe ze het doen, maar ze doen het).
We hadden met 28 deelnemers precies 7 tafels, geen barzitters, maar met de ondersteuning van
Nancy gaat dat prima, Nancy bedankt.
We beleefden vanavond weer eens een tegenmars, wat helaas géén mars is (net zoals schouderham
géén ham is. Dat heeft er verder niets mee te maken, maar je leert er toch weer wat van…..).
Een beschaafde kannibaal is niet beschaafd, en een bona fide oplichter is niet bona fide.

In deze donkere dagen voor Kerst sloeg voor Marjan het noodlot toe: op de laatste avond werd zij
meedogenloos gepasseerd door Jos en in z’n kielzog Frans P.

Jos van Baarsen pakte in 2018 3 x de maandprijs, de hoofdprijs èn de marsenprijs (19 x).
Frans Prinsen kreeg nog wat eervolle vermeldingen, namelijk de hoogste boom (2295 punten, met
Corina) en de slechtste boom (828 punten met Jan Winkel). Frans P. was daarmee ook meteen de
meest wisselvallige klaverjasser van 2018.
Marjan van Leeuwen heeft in 2018 de hoogste maandscore (5821), heeft lang aan kop gestaan maar
moest genoegen nemen met de 3e prijs en pakte dat sportief op. Ze hield toch aardig wat klaverjaskanonnen achter zich.
Al met al was het weer een geslaagd klaverjasjaar. Namens de klaverjasclub dankte Sjoerd de
organisatoren (Sandra, Corina en Willem) met een vriendelijk woord en met bloemen.

vlnr: De 1e prijs voor Jos, de 2e voor Frans P en de 3e prijs voor Marjan.

We wensen iedereen fijne dagen en een goed 2019 en (qua klaverjassen) tot woensdag 30 januari!
Vriendelijke groeten,

Willem
mede namens Sandra en Corina.

