Jongeren Bridgevereniging US Uil

JAARVERSLAG
2012-2013

Voorwoord
Ouderkerk aan de Amstel, 24 september 2013.
Beste leden en vrienden,
Afgelopen week heeft zowel het open team als het damesteam zich geplaatst voor de
kwartfinales op het WK in Bali. Het open team verdedigt de gouden medaille die het twee jaar
geleden in eigen land wist te veroveren. Na een 5e plaats in de voorronde mag Oranje vandaag
en morgen proberen in 96 spelletjes de Polen uit de halve eindstrijd te houden. Het damesteam,
waarin onze ex-secretaris Meike meespeelt, heeft de voorrondes met een prachtige 1e plaats
afgesloten en mag nu tegen Turkije de kwartfinale spelen. Eerder dit jaar was er bij het EK
jeugd in Polen al een leuk succes voor onze club: het damesteam, met daarin Doris & Emma,
wonnen het zilver! De junioren, met Luc in de gelederen, wisten zich daar met een 7e plek ook
te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Hoewel succes in eigen land uitbleef, deden er maar
liefst 12 US Uilers mee aan het NK viertallen en 10 aan het NK paren. Een geweldige score!
Ook intern doet onze jeugd het goed, getuige een 1e en een 2e plaats in onze eigen
zomerdrivefinale voor twee jonge dames uit de eigen opleiding: Carla en Merel. Werd deze
prestatie nog onder deskundige begeleiding behaald, dit seizoen gaan ze het samen proberen in
de Hoofdklasse in een team van onze collega’s bij HOK. Daar zullen ze onder andere
aantreden tegen het vorig jaar verjongde US UIL 1, dat afgelopen seizoen slechts 1.01 IMP
verwijderd bleef van promotie. Wie moeten we dan gaan aanmoedigen?
Ondanks dat we met pijn en moeite 8 paren op de been
kregen voor de zomerdrivefinale, mag wel gezegd worden
Q83
dat het niveau bij tijd en wijle best aardig was. Op
Spel 24
842
nevenstaand spel hebben oost-west een gezamenlijk
W/N
QJ98
puntentotaal van 29, maar wisten alle paren het groot slem
J65
uit te bieden (ter vergelijking, in de B-lijn bleven 3 van de 4
6
AT42
N
paren in de manche steken, en bood 1 paar klein slem). Het
KQ97
AT63
W
O
gebeurt bij US Uil niet zo vaak dat het uitbieden en maken
AT3
K7
Z
AKQ92
873
van groot slem welgeteld 0 IMPen oplevert… In totaal werd
er 7x groot slem en 7x klein slem geboden en gemaakt,
KJ975
tegen 1x groot slem en 4x klein slem in de B-lijn (in beide
J5
6542
lijnen ging er eenmaal een klein slem down). In 7 van deze
T4
14 slems zat er minimaal één speler uit de eigen opleiding
in het biedende paar!
Uit de korte beschouwing hierboven blijkt al wel hoeveel enthousiast jong talent er de
laatste jaren uit de beginnerscursus is voortgevloeid. Des te jammer dat de cursussen afgelopen
seizoen niet zo succesvol waren. Ons ledental is nu redelijk stabiel, maar meer aanwas is hard
nodig gezien onze financiële positie. Hopelijk trekt de belangstelling aankomend jaar weer wat
aan. Wat eremetaal op Bali kan natuurlijk geen kwaad voor wat positieve aandacht!

Met hartelijke groet namens het hele bestuur van US Uil,
Richard Casius (secretaris)
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1. Bestuurszaken

1.1 Bestuurssamenstelling
Afgelopen seizoen was de bestuurssamenstelling als volgt:
Yke Smit, voorzitter
Richard Casius, secretaris en vicevoorzitter
Coen Castricum, penningmeester
Roland Verdonk, wedstrijdleider
Merel Bruijnsteen, algemeen bestuurslid
Sander Jansen, algemeen bestuurslid
Iedereen wil er nog wel een jaar aan vastplakken, maar mocht er iemand van de jongeren
interesse hebben in een bestuursfunctie, dan zijn wij graag bereid plaats te maken.

1.2 Ledenvergaderingen
Het afgelopen seizoen heeft er één jaarlijkse ledenvergadering plaatsgehad. De notulen van
deze ALV zijn na te lezen op de website (www.usuil.nl, onder het kopje bestuur).

1.3 Verloop ledenbestand
Afgelopen seizoen heeft een handjevol mensen opgezegd, maar voor komen seizoen hebben
we ook weer een aantal nieuwe gezichten. Vorig seizoen begonnen we met 66 leden, 2
vrienden en 9 ereleden (totaal 77); dit jaar beginnen we met 62 leden, 5 vrienden en 9
ereleden (totaal 76). Ook dit jaar hebben we, zowel op de website als via de e-mail, ruim op
tijd aangegeven wanneer de opzegtermijn verstreek, dus hopelijk krijgen we geen (te late)
opzeggingen in de aanloop van het nieuwe seizoen.

1.4 Begroting
Een gedetailleerd financieel verslag wordt op de ALV aangeboden en van commentaar
voorzien door de penningmeester. Hieronder volgen alleen de belangrijkste conclusies.
Het afgelopen jaar hebben we een verlies van ruim 1500,- geleden, wat 1000,- meer is dan
begroot. Dit is geheel te wijten aan tegenvallende inkomsten. Grootste boosdoeners zijn de
tegenvallende contributie-inkomsten en een tegenvallend aantal cursisten. Wat dat eerste
betreft, hopelijk zullen de leden die nog niet hebben betaald, dit alsnog snel doen. Voor
komend seizoen zijn we helaas wel genoodzaakt de zaken wat strengen aan te pakken, omdat
er te veel mensen niet of (veel) te laat betalen. Vlak na de ALV zullen we een e-mail doen
uitgaan en vervolgens wordt van iedereen verwacht dat hij/zij de contributie voor 1 december
betaalt. Zo niet, dan kan er een boete worden opgelegd en zal er uitschrijving bij de bond
volgen totdat de contributie betaald is.
Zoals we tijdens de vorige ALV al hebben aangekondigd, zijn we genoodzaakt bij de
aankomende ALV een contributieverhoging voor te stellen. Aan de uitgavenkant kunnen we
nauwelijks nog bezuinigen als we op de huidige locatie willen blijven, en een grote groei van
het aantal leden is ook niet aan de orde. De nieuwe bedragen die we willen gaan voorstellen
zijn: 90,- voor leden, 80,- voor dubbelleden, en 60,- voor vrienden en jongeren.
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1.5 Communicatie en website
Ons adres op de portal is sinds vorig seizoen http://www.nbbclubsites.nl/club/1011. De
meeste informatie wordt echter via de e-mail en onze eigen website (www.usuil.nl) verstrekt.
Voor vragen, aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen in personele gegevens is
info@usuil.nl het meest geschikte contactadres. Naast dit algemene e-mailadres zijn ook de
volgende, meer specifieke, e-mailadressen beschikbaar:
cursus@usuil.nl
voorzitter@usuil.nl
secretaris@usuil.nl
penningmeester@usuil.nl
wedstrijdleider@usuil.nl
webmaster@usuil.nl

Op verzoek van de jeugd is er weer een forum in het leven geblazen op onze website. De
vorige editie was door spamvandalen onwerkbaar geworden, dus nu moet je de eerste drempel
even overwinnen door een account aan te maken. Momenteel wordt er weinig gebruikt
gemaakt van het forum, maar misschien verandert dit nog ten goede. Het adres is
http://www.usuil/nl/forum (maar je kunt er vanaf de home page ook bij door in het
linkermenu op forum te klikken).
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2. Clubactiviteiten

2.1 Clubavonden
De opkomst op de dinsdagavond was net als vorig jaar behoorlijk goed, zeker als we kijken
naar de tweede helft van het seizoen. Als we kijken naar de meesterpunten die nu gedurende
vier seizoenen worden uitgedeeld op de club, zien we een stijgende lijn in zowel het aantal
mensen dat enige meesterpunten behaalt (37, 41, 49 en 56) als in het aantal meesterpunten dat
de winnaar van de ladder bijeen sprokkelt (385/Guido, 732/Guido, 771/Roland, 829/Guido).
Hoewel geen harde statistiek, is dit wel een indicatie dat de opkomst gestaag groeit.

2.2 Parencompetitie
Net als vorig jaar hebben we geen individuele parencompetitie gespeeld, maar een gewoon
parenkampioenschap, uitgesmeerd over twee weken. Om mee te dingen naar de eeuwige
roem, moest een paar in dezelfde samenstelling beide weken meespelen. Was dit vorig jaar
voor slechts zes paren haalbare kaart, dit jaar wisten maar liefst 13 paren tweemaal op rij
aanwezig te zijn. Met 19 resp. 20 paren werden beide avonden ook goed bezocht. De
competitie is gewonnen door Jaap en Annelies. Na een ruime overwinning in de eerste zitting
waren ze nauwelijks meer in te halen (hoewel Jan en Lothar nog wel in de buurt kwamen):
1. Jaap Taal & Annelies Andrea
2. Lothar Kuijper & Jan de Kleijn
3. Dick de Gilder & André Smit

59.2%
56.7%
55.2%

Dit waren overigens ook de enige drie paren die beide avonden meer dan 50% wisten te
halen!

2.3 Zomerdrives
Beginnende op dinsdag 4 juni hebben we dit jaar 13 zomerdrives gespeeld. De inschrijving
was voor leden wederom gratis. De speelvorm was butler, maar om de parenliefhebbers
tegemoet te komen, hebben we elke laatste dinsdag van de maand paren gespeeld. Alleen de
winnende paren plaatsten zich voor de finale en speelden deze in principe in dezelfde
samenstelling (alleen indien één van beiden niet kon, mocht de ander met iemand spelen
waarmee hij/zij ook de top drie had bereikt). Dinsdag 3 september streden er 8 paren mee in
de finale. Zeer verheugend is dat met een 1e en een 2e plaats de jonge dames uit de eigen
opleiding het onder ervaren begeleiding uitstekend deden:
1. Yke Smit & Merel Bruijnsteen
2. Stef Meijer & Carla Groenland
3. Guido Bakker & Richard Casius

57
36
2

2.4 Speciale drives
Sinterklaasdrive
Net als vorig jaar bestond de Sintdrive uit een mix van normale spellen en spellen met
afwijkende spelregels. Niet met zoveel overmacht als twee jaar geleden, maar toch met een
ruime marge, hebben Jan en Lothar deze drive opnieuw op hun palmares bijgeschreven:
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1. Lothar Kuijper & Jan de Kleijn
2. Stef Meijer & Carla Groenland
3. Roland Verdonk & Emma de Ruiter

66.4%
62.7%
58.2%

Nieuwjaarsdrive
Omdat nieuwjaarsdag op een dinsdag viel en op er op 8 januari gewoon competitie moest
worden gespeeld, hebben we niet groots uitgepakt in het nieuwe jaar. Ondanks de
competitieverplichtingen mochten we de eerste dinsdag in het nieuwe jaar toch maar liefst 20
paren verwelkomen in het lijntje, dat een prooi werd voor Andreas en Claus:
1. Claus Groot & Andreas de Haas
2. Roland Verdonk & Merel van Looi
3. Paul de Beer & Hans van der Weide
Iris van de Laar & Wim Keuper

36
32
27
27

Paasdrive
Tijdens de Paasdrive hebben we uiteraard weer Patton (een combinatie van paren en butler)
gespeeld, en net als vorig jaar via het Zwitsers systeem. Prachtige teamnamen dit keer (e.g. El
bandito George Smith), maar dat mocht allemaal niet baten. In de laatste ronde streden op
tafels 1 en 2 de teams “Citroen en ander sappig fruit” (Ruurd, Conchita, Richard en Ellen) en
“2kl” (Jan Willem, Coen, Wim en Dick) een hevige tweestrijd dat laatstgenoemde in zijn
voordeel wist te beslechten. Edoch, met een grote overwinning sprong team LJVP (Lothar,
Jan, Vincent en Pieter) over alles en iedereen heen om met één imp verschil alsnog de titel te
prolongeren!

2.5 Ruitenboer
Tijdens de voorronde op de club plaatsten Stef Meijer & Carla Groenland, Niels de Keijzer &
Sander Jansen, en Jolle Lont & Richard Casius voor de halve finale in Amstelveen. Aldaar
wisten Stef en Carla zich met een 13e plek te plaatsten voor de finale in Utrecht. Met 54.6%
werden zij verdienstelijk 27e van de 136 paren, maar vielen daarmee helaas wel net buiten de
(25) prijzen.
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3. Bekerwedstrijden en externe competities

3.1 Bekerwedstrijden
Dit jaar hebben we onder de bezielende leiding van de nieuwe captain Judith weer
deelgenomen aan de Elffersbeker en de Hoofdklassebeker. In de Hoofdklassebeker werden we
er reeds in de eerste ronde uitgeknikkerd door BC Bricas. In de Elffersbeker ging het beter.
Na een bye en ruime overwinningen op BC. Groningen en ENPS, troffen we in de halve
finales Pegasus, dat helaas net iets te sterk was. Aankomend seizoen wordt de opzet van de
Elffersbeker gewijzigd. Er zal o.a. paren worden gespeeld, en in plaats van twee teams zullen
er vier teams de finale spelen.

3.2 Externe competities
Paren
In de meesterklasse hebben Edwin de Ruiter (met Herman Neufeglise) en Meike Wortel (met
Marion Michielsen) zich met resp. 50.6% en 50.3% gehandhaafd (11e resp. 13e plaats).
In de 1e divisie paren hebben Yke Smit & Doris van Delft meegedaan, maar met 47.4% zijn
ze helaas gedegradeerd.
In de 2e divisie paren regio II is René Stienen (met Elly Schipper) 10e geworden met 50.8%.
Bij de damesparen van de bond is Maria Pel (met Vera Fellinga) 7e geworden in de
bondsklasse A (52%). Bij de damesparen van het district is Maria (met Rina van Tol) net als
vorig jaar winnaar geworden van de Bep Vriend Bokaal (62.0%). Els Kroon (met Gabriella
Parra) wist met 59.6% beslag te leggen op het zilver.
Op de NK gemengde paren hadden we heel veel inbreng: Els (met Sjoerd Wartena), Ellen &
Guido, Doris (met Han Peters), Merel & Yke, Meike (met Jacco Hop), Maria & Roland, en
Emma (met Frans Borm). De vier laatstgenoemden haalden op de eerste dag de cut voor de
finale. Daarin werden Meike en Jacco 7e, Emma en Frans 21e, Maria en Roland 27e, en Yke en
Merel 34e met resp. 56.7, 52.6, 52.2 en 50.7%. Aan de gemengde paren van het district deden
van onze vereniging alleen Ellen en Guido mee. Zij werden 7e met 52.7%.
Op het EK in Oostende heeft Meike Wortel (met Marion Michielsen) de zilveren plak in de
wacht gespeeld bij de damesparen!

Viertallen
Het 1e US Uil (Lothar, Jan, Stef, Arjan,Vincent, Pieter) team kwam in de hoofdklasse één imp
te kort om in aanmerking te komen voor promotie, maar uiteraard was de 3e plek een
uitstekende prestatie. Team 5 (Sander, Niels, Milan, Niels) ging met een wild card van start in
de 1e klasse. Nadat ze de eerste wedstrijd gewonnen hadden van Ruit 1 waren de
verwachtingen hoog gespannen, maar helaas eindigden ze ondanks een ruime overwinning in
de laatste ronde net onder de degradatiestreep. De eerste schreden van Team 6 (Faan, Eddo,
Rik, Matthijs) in de 2e klasse waren moeizaam, maar na lang de rode lantaarn te hebben
gedragen, hielden ze op het eind toch nog twee teams onder zich. Teams 2, 3, en 4 hebben
zich met een respectievelijke 5e, 8e en 7e plek gehandhaafd in de 1e klasse.
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Verder zijn er nog heel wat mensen binnen US Uil die voor een andere club viertallen spelen.
We kijken hier alleen even naar de landelijke (sub-)top. In de meesterklasse heeft Meike
Wortel (Het Witte Huis 2) zich gehandhaafd en is Yke Smit (HOK 2) gedegradeerd. In de 1e
klasse heeft Edwin de Ruiter (Hok 3) zich gehandhaafd, maar zijn Luc Severeijns (NBB
Selectie 1) en René Stienen (Pegasus-Amstelland 2) helaas onder de degradatiestreep
geëindigd.
Jeugd
Bij de Nederlandse kampioenschappen viertallen vinden we in de 12 deelnemende teams maar
liefst 12 van onze junioren terug: Doris, Emma, Luc, Sander, Merel, Eddo, Faan, Niels,
Milan, Carla, Rik en Matthijs. Helaas wist alleen het team met daarin Doris, Emma en Luc
boven het midden te scoren (5e plaats). Bij het NK paren voor junioren was de inbreng
wederom groot: 10 US Uilers bij de 19 deelnemende paren: Luc (met Rens Philipsen), Carla
& Merel, Doris & Emma, Sander (met Frits Vlaanderen), Niels & Milan, en Eddo & Faan. Ze
eindigden resp. als 5e, 7e, 9e, 10e, 13e en 14e.
Op het EK-jeugd in Wroclaw (Polen) was er wel eremetaal: Het meisjesteam, met Doris &
Emma in de gelederen, heeft zilver in de wacht gespeeld. Hoera! De junioren, met Luc in de
gelederen, werden 7e en plaatsten zich hiermee nog net voor de WK in Istanbul, zodat ze daar
volgend jaar hun wereldtitel mogen verdedigen.

3.3 Overige prestaties
Voor de overige prestaties van onze leden in den lande verwijzen we naar de diverse websites.
De portal van het district, met o.a. de uitslagen in de diverse districtcompetities, vind je op
http://www.nbbclubsites.nl/district/1/uitslagen. Op de portal van het Witte Huis,
http://www.nbbclubsites.nl/club/1003/uitslagen vind je de uitslagen van o.a. het Sylvester
Toernooi, het Speedcard Toernooi en White House Juniors. Veel landelijke en internationale
uitslagen vind je op (of via) de site van de NBB (http://www.bridge.nl/).

3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen
Komend seizoen doen we met vijf teams, één minder dan afgelopen seizoen, mee aan de
viertallencompetitie van het district. Er zijn ook flinke verschuivingen. Judith gaat volgend
jaar met Martijn spelen, en omdat Doris & Emma er aankomend jaar mee stoppen (Doris gaat
met Roland 2e divisie spelen bij ABK in het team van Coen, en Emma neemt wat betreft de
competitie een jaartje rust) vormen Mascha en Nienke het nevenpaar in team 2. De
vrijgekomen plekken in team 4 worden opgevuld door Eddo & Faan en Sander & Niels de
Keijzer. De plek van Eddo & Faan in de 2e klasse wordt opgevuld door de debutanten Ron
Stoop & Bas Meijers. Merel en Carla hebben een plekje gevonden in de HK bij HOK. Dit
alles leidt tot de volgende vijf teams:
US Uil 1 (hoofdklasse)
US Uil 2 (1e klasse)
US Uil 3 (1e klasse)
US Uil 4 (1e klasse)
US Uil 5 (2e klasse)

Lothar Kuijper, Jan de Kleijn, Arjan de Jong, Stef Meijer, Vincent
Koelemij, Pieter van Boven
Judith Breteler, Martijn Oppers, Nienke Valkhoff, Mascha
Honsbeek
Jaap Taal, Annelies Andrea, Dick de Gilder, André Smit
Eddo van den Boom, Faan Langelaan , Sander Jansen, Niels de
Keijzer
Matthijs Triep, Rik Voorter, Ron Stoop en Bas Meijers
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4. Cursus en opleiding

4.1 Beginnerscursus
Afgelopen seizoen zijn we verder gegaan met de korte, praktijk georiënteerde cursussen.
Zowel in het najaar van 2012 als in het voorjaar van 2013 hebben we weer een poging gedaan
om jongeren in korte tijd de beginselen van het bridge bij te brengen. Ondanks de mooie
flyers waren er dit jaar niet zoveel aanmeldingen en zijn er in vergelijking met andere jaren
wat minder mensen blijven hangen. Toch zullen we ook dit jaar weer vol goede moed twee
beginnerscursussen geven. De eerste twee aanmeldingen voor de cursus van
oktober/november waren in augustus reeds binnen, dus wie weet…

4.2 Vervolgcursus
Voor de ex-cursisten wordt er voorafgaand aan de clubavond regelmatig een bijspijkeruurtje
gegeven. Ook bespreekt Yke regelmatig wat spellen na afloop van de clubavond. Aankomend
seizoen zullen we op dezelfde voet verder gaan. Er zijn geen plannen voor een formele
vervolgcursus, maar als daar vanuit de leden behoefte aan is, kan er natuurlijk over gepraat
worden.

5. Financieel jaarverslag
De belangrijkste conclusies uit het financiële jaarverslag zijn reeds opgesomd in 1.4. Het
volledige verslag wordt uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester tijdens de ALV.
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