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Voorwoord 
                Ouderkerk aan de Amstel, 22 december 2009. 

Beste leden en vrienden, 

 

Ook dit jaar is de ALV, en daarmee het jaarverslag, aan de late kant. Het positieve is dat de 

penningmeester vandaag in Nederland is, zodat hij zelf de financiële realisatie kan presenteren. 

Wellicht nog positiever is dat, ondanks de sombere prognose, de realisatie laat zien dat er een 

mooie winst is geboekt. Bovendien is de begroting voor aankomend jaar sluitend! 

 Daarmee is de koek nog niet op. Na al de klaagzangen van de afgelopen jaren is er nog veel 

meer positief nieuws. Allereerst zal het niemand ontgaan zijn dat we dit jaar weer een 

beginnerscursus hebben georganiseerd. Ondanks dat we weer volmondig voor de volgens 

menigeen uitgestorven doelgroep jongeren zijn gegaan, mochten we maar liefst 14 cursisten 

(waarvan 2 leden) verwelkomen. Met subsidies van het District Amsterdam en de NBB 

meegerekend, heeft deze cursus ons niets gekost, en hebben we zowaar zelfs wat over om de 

promotie van een nieuwe cursus (in ieder geval deels) te bekostigen. 

 Verder zijn er voor het eerst in jaren meer leden bijgeschreven dan uitgeschreven. Hoewel 

marginaal, we zijn gegroeid! Niet alles gaat vooruit; er is ook sprake van achteruitgang. Is de 

trend bij de meeste bridgeclubs dat de gemiddelde leeftijd elk jaar zo’n beetje een jaar stijgt, 

onze gemiddelde leeftijd is een klein jaartje achteruit gegaan! Ja, soms is ook achteruitgang 

positief. Overigens is deze verjonging volledig toe te schrijven aan de vele relatief jonge 

mensen die lid zijn geworden (en bijvoorbeeld niet door het wegvallen van oudere leden). Nu 

maakt één zwaluw nog geen zomer, zal dit succesje in het licht van de vergrijzing van de 

bridgesport een druppeltje op de gloeiende plaat zijn, en is er wellicht slechts sprake van een 

toevalstreffer. Het zal wel. Wij zijn er voorlopig blij mee. Ook kleine toevalstreffers kunnen 

van grote invloed zijn door het principe van positieve, versterkte terugkoppeling; de 

geïnteresseerde lezer Googled even op “vaasmodel van Pólya” (of koopt een paar aandelen van 

verschillende pluimage) en alles zal duidelijk zijn. 

 Wegens een zoektocht naar de ultieme bouwsteen van de kosmos raken we onze 

penningmeester kwijt. Behalve met geld rommelen, hield Jochem ook nauwgezet de website 

bij. Hoe we dit laatste gaan invullen moeten we even bekijken, maar gelukkig hebben we in 

Coen alweer een prima kandidaat-penningmeester gevonden die tijdens de ALV zal worden 

voorgedragen. Verder is de positie van voorzitter nog steeds vacant, hoewel Yke heeft 

toegezegd ook dit jaar nog als waarnemer af te maken (en wie weet als het goed blijft gaan…). 

Last but not least, het bestuur kan wel wat verjonging gebruiken. Op de lange termijn is dit 

uiteraard nodig om de continuïteit van de club te waarborgen, maar ook nu kunnen we enige 

input van mensen die wat dichter bij de doelgroep staan goed gebruiken. 

 Alle bovenstaande zaken worden toegelicht in het eerste, vierde, en vijfde hoofdstuk van dit 

jaarverslag. Zoals gebruikelijk zien we in het tweede en derde hoofdstuk dat er ook weer 

enthousiast is gebridged, en dit jaar zelfs zeer verdienstelijk: onze eigen voorzitter mag zich 

Nederlands kampioen paren noemen, onze bridgedocent gaat tegenwoordig door het leven als 

Mr. Speedcard, in het tweede jaar van haar bekercarrière heeft US Uil het tot de finale van de 

Elffersbeker geschopt en in de viertallencompetitie van het district hebben we dit jaar een team 

meer kunnen inschrijven dan vorig jaar! 

 Ten slotte, alle positieve berichten ten spijt, toch ook nog een kritische noot: wat  

ledenaantal betreft, balanceren we nog steeds op een heel dun koordje. Van alleen de 

contributiegelden kunnen we nog steeds niet rondkomen. Het genereren van extra inkomsten 

blijft noodzakelijk. Desalniettemin, we zitten in de lift! We wensen iedereen weer veel 

bridgeplezier toe het aankomende jaar. 

 

Met hartelijke groet namens het hele bestuur van US Uil, 

 

Richard Casius (secretaris) 
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1. Bestuurszaken 
 

 

1.1 Bestuurssamenstelling 

 
Sinds de vorige ALV was de bestuurssamenstelling als volgt: 

 

Yke Smit, (interim) voorzitter 

Richard Casius, secretaris en vicevoorzitter 

Jochem Snuverink, penningmeester 

Roland Verdonk, wedstrijdleider 

Jan de Kleijn, algemeen bestuurslid 

Merel van Looi, algemeen bestuurslid 

 

Vorig jaar hebben we al aangekondigd dat we nog geen opvolger voor Marije hebben kunnen 

vinden, maar dat Yke tijdelijk het voorzitterschap op zich heeft genomen. De situatie is nog 

ongewijzigd; we zijn dus nog op steeds op zoek naar een jonge enthousiaste voorzitter, bij 

voorkeur iemand die veelvuldig op de clubavond te zien is. Overigens is Yke wel bereid ook 

dit seizoen het voorzitterschap nog op zich te nemen.  

 Zoals vrijwel iedereen inmiddels wel weet, is Jochem geëmigreerd naar Zwitserland om de 

ultieme bouwsteen van onze kosmos op te sporen. Gelukkig hebben we in Coen Castricum 

snel een nieuwe enthousiaste vervanger gevonden. Hoewel Jochem formeel tot de ALV 

aanblijft, hebben we door middel van een mailtje aan de leden gevraagd of Coen alvast aan de 

slag mocht. Aangezien niemand hiertegen bezwaar heeft gemaakt, heeft Jochem zijn taken 

inmiddels al aan hem overgedragen. Tijdens de ALV zullen we Coen formeel voordragen. 

 Hoewel de continuïteit in het bestuur hiermee voorlopig gewaarborgd is, speelt wel het 

probleem van veroudering. We willen graag een enigszins jonge club blijven en dat lukt op de 

lange termijn niet als het voltallige bestuur bestaat uit oude opaatjes en omaatjes. Het zou een  

goede zaak zijn als een of twee wat jongere mensen het bestuur zouden komen versterken. Dit 

hoeft dan niet direct gepaard te gaan met specifieke taken; als algemeen bestuurslid een paar 

maal per jaar een vergadering bijwonen en meedenken hoe we onze doelgroep kunnen 

bereiken/bedienen zou al heel mooi zijn. Zo weten wij nog net dat er zoiets bestaat als Hyves, 

Facebook e.d., maar bij het merendeel houdt het daarmee op… Mocht iemand interesse 

hebben, laat het ons weten! 

 

 

1.2 Fusie 

 

Wat betreft de fusie kunnen we slechts vermelden dat alle benodigde stukken inmiddels bij de 

notaris liggen. Deze heeft het momenteel echter erg druk, zodat we vermoedelijk pas in de 

loop van 2010 weten of alles in kannen en kruiken is. 

 

 

1.3 Ledenvergaderingen 

 
Het afgelopen seizoen heeft er één jaarlijkse ledenvergadering plaatsgehad. Op deze ALV zijn 

drie bestuursleden afgetreden (Marije Bierenbroodspot, Lotte Akveld en René Stienen) en drie 

nieuwe aangetreden (Jochem Snuverink, Roland Verdonk en Merel van Looi). Verder heeft de 

ALV de voordracht van een nieuw erelid (Meike Wortel) en ons eerste lid van verdienste 

(René Stienen) goedgekeurd, heeft Yke aangeboden tijdelijk het voorzitterschap op zich te 

nemen en hebben we aangegeven het nog steeds niet goed gaat met de club, maar dat we 

voorlopig wel in het Witte Huis kunnen blijven dankzij enerzijds de goedheid van de 
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verhuurder en anderzijds een aantal maatregelen (contributieverhoging, doorverhuren van een 

deel van de zaal). Gedetailleerde notulen zijn te vinden op de website. 

 

 

1.4 Verloop ledenbestand 
 

Afgelopen seizoen hebben enkele leden zich uitgeschreven omdat ze niet meer in de 

gelegenheid waren om nog met enige regelmaat te komen en hebben we zelf een paar leden/ 

vrienden uitgeschreven die niet hebben betaald (en nooit kwamen). Daartegenover staat dat 

we het nieuwe seizoen zijn ingaan met maar liefst acht nieuwe leden (waarvan vier cursisten), 

allen jonger dan 40 en allen zeer regelmatige bezoekers van de clubavond! Verder zijn enkele 

vrienden “volwaardig” lid geworden. Al met al betekent dit dat we per saldo voor het eerst in 

jaren niet alleen van een (bescheiden) groei van het ledental kunnen spreken, maar ook van 

verjonging! Wellicht nog belangrijker is dat het aantal leden dat regelmatig op de clubavond 

komt vrij spectaculair is gestegen. 

Voor de statistici: we zijn dit jaar begonnen met 62 leden, 9 ereleden en 4 vrienden, waar 

vorig jaar de teller nog stond op 55 leden, 8 ereleden en 9 vrienden. Goed nieuws dus, maar 

absoluut gezien nog steeds niet genoeg leden om de vaste kosten met betrekking tot de 

zaalhuur en de afdracht aan de NBB uit alleen de contributie te bekostigen. Hopen maar dat 

dit jaar geen uitzondering was, maar het begin van een trend…  

 

 

1.5 Begrotingstekort 
 

Mede door de maatregelen die vorig jaar zijn genomen, maar ook door bijvoorbeeld de hogere 

opkomst tijdens de zomerdrives, het nauwgezetter innen van de bijdrage van bezoekers van de 

clubavond en het hoge aantal deelnemers aan de beginnerscursus, hebben we dit jaar een 

behoorlijke winst geboekt. Zelfs als we de vooruitgeschoven kosten van de notaris er even 

aftrekken, gaat het om zo’n 800 euro. De eventuele winst die we uiteindelijk op de afgelopen 

beginnerscursus maken (dit hangt af van wat we uiteindelijk van de NBB krijgen) zullen we 

zoveel mogelijk gebruiken ter promotie van de nieuwe cursus(sen).  

 Ook voor volgend jaar hebben we een sluitende begroting. Hierbij moet wel worden 

aangemerkt dat we een relatief gunstige prijs voor de zaalhuur betalen. Met de verhuurder is 

de afspraak gemaakt dat in geval we weer een gezonde vereniging met zo’n 100 leden 

mochten worden, we meer huur gaan betalen. Desalniettemin is een sluitende begroting 

natuurlijk erg goed nieuws! 

 

 

1.6 Communicatie en website 

 
Met het vertrek van Jochem zijn we ook onze webmaster kwijt. Roland en Richard zullen 

kijken of ze de aankomende tijd de website (www.usuil.nl) redelijk up-to-date kunnen 

houden. Uiteraard kun je altijd vragen of we bepaalde zaken op de site willen zetten. Verder 

gaan we bekijken of we het forum levendiger kunnen maken, bijvoorbeeld door het plaatsen 

van bestuursmededelingen, het aanbieden van een aanmeldingsmogelijkheid voor de 

clubavond, of samenwerking met andere clubs uit het Witte Huis. 

 Hoewel ons e-mailadres in de toekomst misschien wordt gewijzigd in een adres dat door de 

provider van de website wordt geleverd, is het voorlopig nog steeds usuil@orange.nl. 

Wellicht ten overvloede, alle vragen, aanmeldingen, opzeggingen, wijzigen etc. kunnen via dit 

adres worden doorgegeven. Bij wijzigingen van persoonsgegevens zorgen wij dat deze ook in 

de database van de NBB worden doorgevoerd, maar je kan je persoonsgegevens ook zelf via 

MijnNBB aanpassen (in welk geval het niet nodig is om het ook nog aan ons door te geven). 
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2. Clubactiviteiten 

 

 

2.1 Clubavonden 

 
Liet de opkomst tijdens de competitieweken het vorige seizoen nog een lichte stijging zien, dit 

jaar zijn we “slechts” gestabiliseerd. Hoewel de tijden van een viertallendriehoekje misschien 

wel achter ons liggen, is de omvang van het lijntje nog steeds een zorgelijk punt. Het goede 

nieuws is dat de opkomst aan het eind van het seizoen, met name tijdens de zomerdrives, wel 

duidelijk hoger was. Hierover straks meer. 

 

 

2.2 Individuele parencompetitie 

 
Na een jaar afwezigheid hebben we in mei weer een individuele parencompetitie gehouden 

over drie avonden. Om in de einduitslag te worden opgenomen, moest je minstens twee keer 

meedoen, waaronder de laatste keer. Dit is 19 mensen gelukt. De winnaars van de individuele 

avonden waren Lothar, Pieter en Roland, maar met een 4
e
 en een 2

e
 plaats ging Ellen met de 

eeuwige roem aan de haal! 

 
1. Ellen Goudsmit  59.1% 
2. Roland  Verdonk 58.6% 

3. Pieter van Boven 57.3% 

 

 

2.3 Zomerdrives 

 
Beginnende op dinsdag 2 juni hebben we net als vorig jaar weer 12 Themelion zomerdrives 

georganiseerd, waarop elke avond 25% van de deelnemende paren zich kon plaatsen voor de 

finale op zaterdag 29 augustus. Begonnen we nog aarzelend met 9 paren, aan het eind van de 

rit mochten we veelvuldig 18 paren ontvangen! Gemiddeld kwamen we daarmee uit op 15 

paren, wat een stijging is van 25% ten opzichte van het jaar ervoor. Met name het gestegen 

aantal externe paren, die we vorig jaar maar zeer mondjesmaat zagen, was hiervan de oorzaak. 

Hopelijk zet deze trend zich door naar de clubavonden dit seizoen! 

Vanwege de hogere opkomst plaatsten zich ook iets meer mensen voor de finale. Het 

aantal paren paren dat zich inschreef voor de finale was twee maal zo hoog als tijdens de 

vorige editie: 16 paren streden zaterdag 29 augustus om de geldprijzen. Gezien het feit dat we 

barometer speelden, moesten er heel wat setjes kaarten door Anton worden gedupliceerd, 

maar dat kwam de spanning natuurlijk wel ten goede. Aan het eind van de rit bleken Frank en 

Rick het best bestand tegen de geluiden die de (door de tennissers ingehuurde) fanfare 

produceerden: 

  
1. Frank van Wezel & Rick Schouw 67.2%   

2. Casper Blauw & Roland Verdonk 62.1%   

3. Guido Bakker & Ellen Goudsmit  55.6%   

 

 

2.4 Speciale drives 
 

Sinterklaas- en kerstdrive 
Vanwege een bekerwedstrijd (die uiteindelijk niet doorging) en het district dat op bezoek 

kwam in de Sinterklaasweek, hebben we Sinterklaas- en Kerstfeest dit seizoen gecombineerd. 

Pieter en Vincent hadden de schone taak op zich genomen op elke tafel een variant op de 
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reguliere bridgeregels te maken. Een slem bleek niet zo makkelijk te maken als beide  

tegenstanders (en de leider en dummy) een keer mogen verzaken, en het was ook een vreemd 

gezicht een slag kwijt te raken aan een willekeurige 2… Zelf vielen Pieter en Vincent met een 

vierde plek net buiten de prijzen. Degenen die het nog ietsje beter deden waren: 

  
1. Coen Castricum & Guido Bakker  62.8% 

2. Louis Dekker & Paula Spil     57.4% 
3. Annelies Andrea & Jaap Taal     56.3% 

 

 

Nieuwjaarsdrive 
De afgelopen jaren werd onze Nieuwjaardrive dusdanig slecht bezocht (slechts acht paren de 

laatste twee jaren) dat het niet zinvol meer lijkt dit in een weekend te organiseren. Dit jaar 

hebben we er dan ook niets aan gedaan, maar wel was onze zusterclub 2 Klaveren zo 

vriendelijk alle US Uil-leden op hun altijd spetterende oudejaarstoernooi uit te nodigen. 

Tussen de boordevolle prijzentafel en vele hapjes (waarvoor hulde aan Iris van de Laar!) 

waren hier meer US Uil-leden te bewonderen dan de afgelopen jaren bij onze eigen drive… 

Sportief deden we ook goed. Gelegenheidsduo Paula Spil – Richard Casius wonnen het 

toernooi, op de voet gevolgd door Louis Dekker - Elsbeth van de Laar. Met name onze jonge 

leden kunnen wij van harte aanbevelen een keer op een vrijdagavond in de kelder bij 2 

Klaveren binnen te lopen en daar eens mee te doen met de clubavond; net als bij ons vind je 

daar regelmatig wat jongere mensen, is er altijd een informele sfeer en wordt er vaak Butler 

gespeeld.  

Ondanks alle lof aan 2 Klaveren, is het misschien toch ook leuk om binnen onze eigen 

vereniging weer iets aan Nieuwjaar te gaan doen. Misschien is het een optie deze voortaan te 

houden op de eerste dinsdag in het nieuwe jaar (mits competitievrij), hoewel we dan met de 

Sinterklaasdrive, Kerstdrive, en het Sylvestertoernooi wel een erg volle agenda op de dinsdag 

krijgen rond de jaarwisseling. 

 

 

Paasdrive 
Net als vorig jaar hebben we tijdens de Paasdrive weer Patton (een combinatie van paren en 

Butler) gespeeld. Anders dan vorig jaar kon je deze editie ook als compleet viertal inschrijven 

en speelden we vier rondes van zes spellen in plaats van drie rondes van acht (volgens 

Zwitsers systeem). Het team van Richard-Martijn / Koos-Andreas nam al snel een ruime 

voorsprong, maar in de onderlinge confrontatie tegen team van Niels-Goan / Jeroen-Ellen in 

de laatste ronde werd het toch nog akelig spannend, zodat de paaseieren en de roem maar op 

het nippertje naar eerstgenoemden gingen: 

 
1. Richard Casius & Martijn Oppers, Koos van Driel & Andreas de Haas 62 
2. Niels Bakker & Goan Oei, Jeroen Bakker & Ellen Goudsmit  60 

3. Louis Dekker & Judith Breteler, Iris van der Laar & Paula Spil  53 

 

 

Koninginnedrive 
Omdat Koninginnedag dit jaar op donderdag (de clubavond van Ruit) viel hebben we de 

dinsdag ervoor weer een gezamenlijke drive met Ruit georganiseerd. In een veld van 19 paren 

waren het heel toepasselijk Jeroen en Ellen (beiden zowel lid van US Uil als Ruit!) die deze 

drive op hun naam schreven met een gemiddelde van precies 2 imps per spel: 

 
1. Ellen Goudsmit & Jeroen Bakker 2.00 

2. Coen Castricum & Jan Willem van Spijker 1.96  
3. Pieter Schermers & Yvonne Koppes 1.75 
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Slotdrive 
De slotdrive was een nieuwkomer in de agenda. Het plan is om voortaan jaarlijks het seizoen 

af te sluiten met een feestelijke drive (op de laatste dinsdag van mei, voor het begin van de 

zomerdrives) waaraan ook de cursisten meedoen. Dit jaar liep het nog wat anders (de cursisten 

hebben uiteindelijk een paar weken later een slotdrive gespeeld, zie 4.1), maar alle begin is 

moeilijk… Voor de volledigheid hebben we hier de uitslag; volgend jaar wordt het hopelijk 

een groots festijn! 

 
1.  Goan Oei & Richard Casius  59.7%   

2.  Jan de Kleijn & Mark Uiterwijk Winkel  59,5%   

3.  Niels de Keijzer & Daniel Nieland  56,7%   

 

   

Generatiekloofdrive 
Omdat we vorig jaar moeite hadden met het prikken van een geschikte datum hebben we dit 

seizoen twee generatiekloofdrives gehad die slechts een half jaar uit elkaar lagen. De eerste 

was op zaterdag 13 december 2008 en daarop mochten we maar liefst 20 paren verwelkomen. 

Deze editie werd met overmacht gewonnen door Martijn Oppers en Ellie Koeman, met Guido 

Bakker en oom Hans van het Padje op een goede tweede plaats, en Pieter van Boven met zijn 

vader op de derde plaats.  

De tweede was op zondag 28 juni 2009. Helaas deden er slechts 8 paren mee, maar mede 

doordat iedereen tegen iedereen speelde, Anton weer veel setjes had gedupliceerd zodat we 

barometer konden spelen, wedstrijdleider Roland steeds snel na elke ronde met een 

tussenstand kwam en het aan kop ongemeen spannend was, was het toch erg geslaagd. Jon 

Kooiman met vader Jan, Anton met Richard en Guido met Wessel Oomens namen om beurten 

de kop en tot de laatste ronde was dit de volgorde in de tussenstand. In de laatste ronde vielen 

Anton-Richard terug naar de vierde plaats ten gunste van Ardi-Koos, en wonnen Guido-

Wessel het onderlinge duel tegen Jon-Jan, waarmee ze op precies gelijke hoogte kwamen: 

59.52%! Door het onderlinge resultaat werden Guido en Wessel de nieuwe kampioenen, 

waardoor Guido eindelijk op herhaling mag met het organiseren van deze drive ☺. In de 

aankomende jaren gaan we overigens ons uiterste best doen om de Generatiekloofdrive 

telkens op een zondag in juni te organiseren.  

 

 

2.5 Ruitenboer en ONPK 

 
Ruitenboer 

Tijdens de voorronde op de club hebben Judith Breteler & Jan Willem van Spijker en Wim 

Boonstra & Mike Jonkmans zich geplaatst voor de halve finale. Daarin werden Jan Willem 

met (invaller) Martijn verdienstelijk zesde en plaatsten zich zo voor de finale. Daar vielen ze 

met een 24
e
 plaats (van ruim 130 paren) net binnen de prijzen.  

 

ONPK 

Door de sterk teruglopende belangstelling en het wegvallen van de sponsoring houdt het 

ONPK op te bestaan. Hoewel er dit jaar wederom geen voorrondes zijn gehouden op onze 

vereniging, hebben verscheidene clubleden wel aan de (vooralsnog) laatste editie van dit 

evenement deelgenomen. Van hen baarden Arjan de Jong en René Stienen het meeste opzien. 

In de finale werden ze 7
e
 met 57%. Door de sterk teruglopende belangstelling en het 

wegvallen van de sponsoring houdt het ONPK op te bestaan. 
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3. Bekerwedstrijden en externe competities 

 

 

3.1 Bekerwedstrijden 
 

Voor het tweede jaar op rij heeft US Uil meegedaan aan de landelijke bekerwedstrijden van de 

NBB, zowel met de Hoofdklassebeker als de Elffersbeker. In de eerste ronde van de 

Hoofdklassebeker hebben we in een ietwat chaotische wedstrijd in 2Klaveren nipt verloren 

(178-189) van de latere (verliezend) finalist BC Oog in Al. In de Elffersbeker verliep het 

voorspoediger. De eerste ronde was min of meer een formaliteit. In Utrecht waren we een 

maatje te groot voor de (grotendeels beginnende) bridgers van Dombo-2: 261-83. De tweede 

ronde verliep iets moeizamer, maar uiteindelijk werd Midden Betuwe toch met 41 imps 

verslagen (171-130). In de kwartfinale werd relatief eenvoudig gewonnen van Ruit-2 (168-

107). Hiermee hadden we onze debuutprestatie van vorig jaar weliswaar verbeterd, maar als je 

dan toch zover bent gekomen, wil je natuurlijk ook naar de finale! Hiertoe moesten we in de 

halve finale aantreden tegen het altijd sterke ABK, maar met de winst in de 1
e
 ronde van de 

Hoofdklassebeker van het vorige jaar nog vers in het geheugen was het vertrouwen aanwezig. 

Het werd een spannende wedstrijd, waarin we met 171 tegen 140 aan het langste eind trokken. 

De laatste hobbel was genomen: Zaterdag 16 mei mochten we de finale spelen in het 

Nationaal Denksport Centrum Den Hommel in Utrecht! De tegenstander was Pegasus. 

Hoewel we in de eerste twee ronden nog brutaal een voorsprong van 26 imps namen, poetste 

Pegasus de achterstand in de derde rond geheel weg en liep daarna gestaag uit naar een 

verdiende 226-172 overwinning. Desalniettemin een mooie prestatie, die we dit seizoen 

opnieuw zullen nastreven. Iedereen weer bedankt voor zijn enthousiaste inzet 

(huiskamervraag voor de doorgewinterde weblezers: welke twee personen hebben alle vijf de 

wedstrijden van de Elffersbeker meegespeeld?!) namens jullie trotse captain Richard (en als 

iemand het stokje van captain voor een van de bekerwedstrijden over wil nemen, dan hoor ik 

dat nog steeds graag…).  

 

 

3.2 Externe competities 

 

Paren 
In de meesterklasse open paren heeft Yke Smit (met Tim Verbeek) de Nederlandse titel in de 

wacht gesleept! Runner-up was Meike Wortel (met Maarten Schollaardt). Pikant detail: In de 

laatste ronde werd de strijd onderling beslist op één spel: 1SA!! Hoewel met open kaarten 

makkelijk was te zien dat er 8 topslagen voor het oprapen waren in het tegenspel (-1000), 

werd het contract gemaakt (+760)… 

 

In de 1
e
 divisie dwong Edwin de Ruiter (met Herman Neufeglise) door middel van een 

uitstekende 3
e
 plaats promotie af naar de meesterklasse. In dezelfde divisie hebben Guido 

Bakker, Rene Stienen en Roland Verdonk zich met hun partners ruimschoots gehandhaafd, 

allen met een percentage van iets boven de 50%. 

 

In de 2
e
 divisie is Maria Pel net onder het midden geëindigd en heeft zich daarmee 

gehandhaafd. Jan de Kleijn is met een 20
e
 plaats helaas gedegradeerd. 

 

In de Bondsklasse A voor damesparen hebben Maria Pel en Paula Spil het prima gedaan door 

zich  met een 5
e
 plaats (50.76) te verzekeren van een nieuw startbewijs voor dit seizoen. 
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In de districtsparen hebben Guido Bakker en Ellen Goudsmit weliswaar bijna twee procent 

aan hun score van vorig jaar toegevoegd, maar dat mocht niet baten: met 54.8% eindigden ze 

wederom op dezelfde 4
e
 plaats. 

 

Viertallen 
US Uil 1 heeft zich na een aarzelend begin gehandhaafd in de hoofdklasse. 

US Uil 2 heeft helaas slechts één jaar in de hoofdklasse mogen spelen en is volgend jaar weer 

terug te vinden in de 1
e
 klasse. 

US Uil 3 en 4 hebben zich gehandhaafd in de 1
ste

 klasse. 

 

 

3.3 Overige bijzondere prestaties 
 

Zondag 22 februari is Guido gekroond als Mister Speedcard door met partner Han Begas de 

16
e
 editie van het prestigieuze Speedcard Toptoernooi te winnen met 124 imps uit 108 

spellen! Op gepaste afstand, maar wel weer ruim boven de nummer drie, heeft René Stienen 

(met Eltje Schippers-Bosklopper) beslag weten te leggen op het zilver met 85 imps uit 106 

spellen. 

 

 

3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen  

 
Komend seizoen doen er gelukkig weer vijf US Uil teams  mee aan de viertallencompetitie, 

één meer dan vorig jaar: 

 

US Uil 1 (hoofdklasse)   Ernst Warendorf, Wouter Floris, Henri Jaspers, Willem Alink, 

         Arjan de Jong 

US Uil 2 (hoofdklasse)   Jaap Taal, Annelies Andrea, René Valkering, Paul Hulst, 

         Dick de Gilder, André Smit 

US Uil 3 (1
ste

 klasse)   Pieter v Boven, Vincent Koelemij, Mark Uiterwijk Winkel,  

         Jan de Kleijn, Lothar Kuijper, Jörgen vd Berg, Sjoerd Schreuder  

US Uil 4 (1
ste

 klasse)   Jan Willem van Spijker, Martijn Oppers, Koos van Driel,  

         Andreas de Haas 

US Uil 5 (2
e
 klasse)   Mathilde de Dood, Peter Dekkers, Luc Severeijns, Niels Bakker, 

         Anton Witzen, Ardi van Driel 

 
 

Uiteraard gaan we als US Uil ook weer meedoen aan de bekerwedstrijden!
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4. Cursus en opleiding 
 

 

4.1 Beginnerscursus 
 

Dit jaar hebben we eindelijk weer een (geslaagde) beginnerscursus georganiseerd. Mede door 

moeilijkheden betreffende de cursusruimte (deze bleek op de dinsdagavonden toegezegd aan 

het district in verband met een extra arbitercursus), waren we rijkelijk laat met de 

aankondiging en leek het lange tijd lastig om nog voldoende cursisten te vinden. Na flink 

lobbyen kwamen er vlak voor aanvang van de cursus toch plotseling veel inschrijvingen; met 

14 cursisten (waarvan twee leden) dreigde er zelfs even ruimtegebrek. Uiteindelijk zijn we op 

24 maart in de tot cursusruimte omgetoverde garderobe van start gegaan. Door de 

enthousiaste inzet van onze charismatische docent Guido (we hebben hem dit jaar weer nodig 

;-)), zijn personal assistents (Paula, Ellen, Meike, Yke en Merel bedankt!) en bovenal de 

deelnemers zelf, is het een leuke cursus geworden waar iedereen erg positief over was. 

Tijdens een van de zomerdrives is de cursus afgesloten met een heuse onderlinge wedstrijd 

waar 10 van de 14 cursisten aan meededen. Aanvankelijk leken Anneke Vos en Nienke 

Valkhoff te hebben gewonnen, maar nadat de per abuis uitgedraaide butleruitslag was 

gecorrigeerd naar de parenuitslag, waren het Patrice Swaager en Jojanneke Telgen die met 

63% aan het langste eind trokken. In 2010 gaan we zeker weer proberen een beginnercursus 

van de grond te krijgen; hopelijk hebben we afgelopen jaar nog niet de hele vijver 

leeggevist… 

 

 

4.2 Vervolgcursus 
 

Door het succes van de beginnerscursus zijn we niet meer toegekomen aan een vervolgcursus 

(deze stond op het programma in geval de beginnerscursus als gevolg van te weinig 

deelnemers niet zou doorgaan, dus zo bezien zijn we hier niet rouwig om). Aankomend 

seizoen (vermoedelijk vanaf begin 2010) willen we wel iets gaan doen aan een vervolgcursus. 

Vermoedelijk wordt dit in een andere vorm gegoten dan de beginnerscursus. Primair doel is 

de cursisten van afgelopen jaar (en andere wat minder ervaren bridgers) verder te begeleiden, 

zonder dat dit ten koste gaat van deelname aan de clubavond. Het idee is om voorafgaand aan 

de clubavond een aantal thema-uurtjes te organiseren, die tezamen een samenhangend geheel 

vormen (denk aan reverse bieden, slem bieden, signaleren). Deze uurtjes zullen (in ieder geval 

voor leden) gratis zijn. 
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5. Financieel jaarverslag 
 

Het financiële jaarverslag is niet opgenomen in deze internetversie van het jaarverslag, maar 

de belangrijkste conclusies zijn dat US Uil in het jaar 2008-2009 (na aftrek van 

doorgeschoven notariskosten) een winst heeft gemaakt van ongeveer 800,- en dat de begroting 

voor het jaar 2009-2010 keurig sluitend is. Een deel van de inkomsten van afgelopen seizoen 

en dit seizoen bestaat uit subsidies van het District Amsterdam en de NBB voor de 

succesvolle beginnerscursus van afgelopen jaar. Na aftrek van de kosten zullen we vrijwel 

zeker een kleine winst overhouden; dit zal worden besteed aan promotie van nieuwe 

cursus(sen) om zodoende nog meer cursisten te trekken. 

 


