
In memoriam:  
 
Johan Ramon Gefferie 
 
Velen kennen Ramon als een sociaal bewogen mens. In elke 
persoon zag hij iets positiefs. Hij had respect en accepteerde een 
ieder hoe hij of zij ook was. Vooral voor de Surinaamse 
bevolkingsgroep organiseerde hij activiteiten zoals troefcall, 
biljart, reizen en nog veel meer. Onder leiding van zijn persoon, 
is Bolletrie een ontmoetingsplek geworden, waar  men zich kon 
ontspannen  met de verschillende activiteiten die door hem 
georganiseerd werden.  

 
 
Ramon Gefferie is op 14 juni 1948 uit een gezin van 12 kinderen,  als 5de  kind geboren, in het district Coronie. 
Hij hield van moppen tappen en veel vragen stellen. Op 12 jarige leeftijd ging hij in Paramaribo naar de LTS, die 
hij goed doorlopen heeft. Op zijn 16de  besloot hij weer naar Coronie te gaan om daar te gaan werken. Na enkele 
jaren ging Ramon terug naar Paramaribo, alwaar hij de studie aan het Meteorologisch Instituut met succes 
afrondde. In 1972 besloot Ramon naar Nederland te gaan om zich verder te gaan ontwikkelen in de 
meteorologie; maar hij koos uiteindelijk toch voor biologie. In samenwerking met de Sociale dienst Amsterdam, 
kwam hij terecht bij de Universiteit van Amsterdam (UVA), waar hij Statistiek studeerde. Tot kort voor zijn 
overlijden werkte hij later ook bij de UVA. In 1977 besloot Ramon op vakantie te gaan naar Suriname en 
ontmoette daar zijn grote liefde mw. Juliette Kensmil. Hij vroeg haar ten huwelijk en zij gaf haar jawoord. Uit 
dit huwelijk zijn er 2 zonen voortgekomen, Dwayne en Emryco Gefferie. 
 
 

Lilian Deekman, leerde Ramon Gefferie in 1994 kennen. 
Ramon was voorzitter van Tcv Bolletrie. Het klikte gelijk 
tussen Lilian en Ramon. In hem zag zij de persoon met wie 
er serieus gepraat kon worden, over het upgraden en het 
succesvoller uitdragen van de troefcallsport. Dat was het 
moment waarop het idee postvatte om een federatieve 
koepel t.b.v. de toen, reeds opererende troefcall 
verenigingen in Nederland op te richten. Samen met 
initiatiefnemers, dhr. Mijnals en dhr. Reid werd de 
Regionaal Troefcall Bond Nederland (RTBN) opgericht, 
waarbij de toen inmiddels opererende verenigingen Jepi 
Makandra, Bolletrie, Prasoro Sipaliwin (nu Stanvaste) 
enSafri zich aansloten. Op 18 juni 1996 kwamen deze voor 
het eerst in competitieverband tegen elkaar uit.  
 

v.l.n.r. dhr. Kemper, dhr. Gefferie, mw. Deekman tijdens een prijsuitreiking 
 
Voor de toen 5 bestaande verenigingen heeft dhr. Gefferie samen met dhr. Ron Noten, de reglementen opgesteld 
en de bond (toen Regionaal Troefcall Bond Nederland) opgericht op 18 juni 1996. Meteen na de federatie is dhr. 
Ramon Gefferie gekozen als voorzitter, dhr. Ron Noten als vicevoorzitter, mw. Lilian Deekman als secretaris, 
dhr. Iwan Reid als wedstrijdleider en dhr. Frank Kemper als penningmeester. 
In het jaar 2000 is de naam veranderd in Troefcall Sport Bond Nederland omdat er meer verenigingen uit andere 
provincies erbij zijn gekomen.  
 
 



 
 
 
 
 
TSBN bestuursleden v.l.n.r. Rudy Lie A Lien, Ed 
Amelo, Lilian Deekman, Ramon Gefferie en  
dhr. Glenn Ranchor 
 
 
 
 
 

 
Ramon heeft zich vele jaren ingezet voor de sport  en voor de Nederlandse Surinaamse gemeenschap in 
Nederland. Naast troefcall organiseerde hij ook tripjes naar Duitsland, Amerika, België enz. 
Ook was hij verbonden aan voetbalvereniging Real Sranang waar hij o.m. grote voetbal toernooien organiseerde. 
Zoals eerder vermeld een zeer bewogen mens met tal van ideetjes voor de Surinaamse gemeenschap in het 
bijzonder. Door zijn enthousiasme en inzet had hij een positieve uitstraling op zijn omgeving, vooral degene met 
wie hij een directe samenwerkingsverband had. 
Ramon nam zijn vrijwilligerswerk heel serieus 
en hielp ook daar waar nodig was met hand en 
spandiensten. 
 
Nadat hij zijn functie heeft neergelegd had bij 
Tcv Bolletrie heeft hij zich aangesloten bij Tcv 
Real Sranang. Gedurende 17 jaar heeft Ramon 
Gefferie een bijzondere en actieve rol gespeeld 
binnen de troefcall wereld. Hij was tot het laatst 
verbonden aan de TSBN; zodoende konden wij 
vele jaren genieten van zijn kennis en zijn 
spontaniteit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De troefcall wereld heeft in Ramon Gefferie een sociaal, productief en 
respectvolle man verloren. Hij was een drijvende kracht bij de 
troefcallsport. Wij zullen met alle troefcall leden, dit wat hij heeft 
opgezet met trots voortzetten.  
 
 


