Jaarverslag klaverjassen 2019

Een klaverjas-jaar is wel vergeleken met de Tour de France. Je kunt het net zo goed
vergelijken met een paardenrace: U weet wel:
“Speedy neemt de leiding, gevolgd door Thunder. Buitenom komt Lightning opzetten,
pakt de leiding, maar daar is Speedy weer, Speedy, Speedy, SPEEEEEDYYYY!!”
Zo ging het met klaverjassen ook.
In Januari pakt Corina de hoofdprijs en de leiding, maar in Februari staat ze weer in de
keuken en neemt Frans S. de leiding over. In Maart scoort Ron de hoogste boom van het jaar en pakt in April de
leiding over, maar die raakt hij in Mei alweer kwijt aan Ton S.
Ton kan maar kort van z’n troon genieten, want in Juni slaat Marjan toe, van 9 naar 1. Na het klaverjaszomerreces is
het Peter W. die de leiding overpakt, maar in September komt Marjan heel erg dichtbij. In Oktober pakt Marjan de
leiding en ook in November blijft ze op haar troon, met Jos, Frans P. en Frans S. op de hielen.
En dan breekt December aan, met het Kerstklaverjassen als apotheose.
Jos moet wegens een operatie afhaken maar Frans P. en Frans S. hopen natuurlijk op een “toer de Frans”.
Zoals altijd was het Kerstklaverjassen weer extra goed verzorgd, met Kerstversiering, extra luxe hapjes en prijzen
voor de Marsenkampioen, de Klaverjaskampioen en de nummers 2 en 3.

Links een deel van de prijzentafels, (het topje van de prijsberg, zeg maar.. )
Midden één van de lekkere hapjes, met dank aan Corina en Janita.
Rechts de prijzen, vlnr: 1e prijs, 2e prijs, 3e prijs, de Marsenprijs en de Johan Kuijper Wisselbokaal.
In de record drukte (36 kaarters!) overleefde Marjan de toer de Frans, maar vóórdat ze de kampioensbeker omhoog
mocht houden, waren er eerst nog een aantal eervolle vermeldingen:
* Het hoogste aantal marsen op 1 avond: Ron, met 8 marsen in Maart.
* De hoogste boom: Jos v Baarsen en Henk Opentij, met 2353. (Johan K. en Peter S. kwamen met 2344 nog dichtbij).
* Het meeste beet in één boom: Kees K. en Ron, 6 x
* De allerslechtste boom: Frans du Maine en Henk Opentij (621 punten, inclusief 20 roem).
* De hoogste score op één avond: Ron van Leeuwen: (na correctie 6053, mede dankzij de 8 marsen).
* De meest wisselvallige speler: U hebt het hierboven al gezien: zowel Ron en Henk O. beleefden de hoogste toppen
en de diepste dalen.

En dan de echte prijzen:
* De marsenprijs, met 28 marsen (!) gewonnen door Marjan.
* De derde prijs door Frans Scholten met 47679 punten.
* De tweede prijs door Frans Prinsen met 47727 punten.
* Kampioen 2019 werd Marjan, met 48910 punten.

Links: Marjan met al haar bekers: Kampioensbeker (wisseltrofee), beker 1e prijs en beker marsenkampioen.
Midden: Frans P. kreeg z’n beker via een omweg.
Rechts: Frans Scholten

Na afloop dankte Peter W het klaverjasteam met een vriendelijk woord en een cadeau namens de klaverjassers.
Het klaverjasteam, vlnr:
Willem Kunkels, die bijspringt wanneer nodig.
Willem Heemskerk
Corina de Boer
Sandra Brinkman

Beste mensen,
Ook wij hebben het weer erg gezelllig gevonden en we zie jullie graag terug in klaverjasjaar 2020.
We wensen jullie een goede jaarwisseling en al het beste voor 2020!
Willem Heemskerk,
mede namens Sandra en Corina.

