
Op donderdag, 18 mei 2017, werd de aftrap voor het feestweekend bij Pancratius traditioneel 

met een groot klaverjastoernooi voor achttallen gevierd. 

Na drie dagen van opbouwen en voorbereiden, door een grote vaste groep vrijwilligers van de 

club die hiervoor een week vakantie opnemen, werd er door 17 teams van 8 man/vrouw voor 

de 13
e
 keer gestreden om de fel begeerde beker. Deze beker is zo’n gewenst,  dat de winnaars 

van vorig jaar vergeten waren de beker mee terug te nemen. 

Onder het genot van een drankje en een hapje en in een geweldige sfeer werd er in 3 ronden 

gestreden om de punten. 

Tegen een uur of half twaalf kon dan uiteindelijk de eindstand opgemaakt worden. Voor de 2
e
 

keer op rij kon SCB2, de prijs in ontvangst komen nemen. 

De eindstand was als volgt: 

 

1. SCB 2   21156     9. Veteranen 1   17971    

2. Zaterdag Bar    20310   10. Gigantjes   17465 

3. SCB 1   20064   11. Pancratius 3   17463 

4. Klaverjas 1  19978   12. Golden Oldies   17273 

5. Nicaragua    19148   13. Schöne Schönies   17197 

6. Team Schelling   19093   14. Geintje van Heintje 2  17058 

7. Geintje van Heintje 1 18989    15. Holla & Co    16883 

8.  Voetbalvrouwen 18249    16. Caravan Centrum Sloten 16161  

17.  De Klavertjes      15741 

 

  



De koppelprijzen werden als volgt verdeeld: 

1.  Martin & Johan            SCB 2     6057 

2.   K. Visser & M. Slinger  SCB 1     5950 

3.  Marten & Joop        GvH 1     5381 

4. Gerrit & Bas     Zaterdag Bar     5375 

5. Hannie & Nico    Zaterdag Bar      5276 

6.   René & Jos     Nicaragua       5268 

7.  Gerda & Jo       Klaverjas 1     5246 

8.   W. van Vuuren & H. Monnik SCB 1     5222 

 

De minst gelukkigen (in het spel) waren deze keer: 

                 Guido & Peter                    Caravan Centrum Sloten     3551 

Na de prijsuitreiking werden de loten voor de tombola getrokken. Alle prijzen, op één na, zijn 

opgehaald. Wat is blijven staan is: 

Wine tender van Vacuvin + lekkere witte wijn  op nummer:   Roze  23 

Deze prijs is via Pauline Schönhage (secretaris@pancratius.com) op te halen bij de club. 

 

Ook volgend jaar hopen wij dit festijn weer te kunnen vieren. Dit jaar waren er een aantal 

afwezigen, maar wij hopen dat deze ploegen er volgend jaar weer bij zijn. 

Wijdanken onze sponsoren  voor de bijdragen aan het slagen van dit toernooi. De worsten en 

rollades van Agterbergh Vleeswaren en Jan Louman waren weer als vanouds en de 

schitterende bos bloemen van Inge Quint mocht er echt zijn. Daar kan je echt mee 

thuiskomen. 

Onze vrijwilligers, achter de schermen die alles neerzetten en opruimen, de mensen achter de 

bar die ons allen weer van een hapje en drankje voorzagen. De keukenprinsen, (centen)tellers 

 en inkopers van de prijzen van de tombola.  

Allemaal bedankt!!!!    

 


