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Voorwoord 
            

Ouderkerk aan de Amstel, 21 oktober 2014. 

 

Beste leden en vrienden, 

 

Met de zoektocht naar nieuw talent gaat het helaas niet zo goed. Het afgelopen jaar is er geen 

enkele aanwas uit de cursussen gekomen. Eigenlijk mag ik deze meervoudsvorm niet eens 

bezigen, want de voorjaarscursus is vanwege een te geringe belangstelling afgeblazen. Het 

ledental is mede hierdoor geslonken naar 62. Waar gaat dit heen? De transgalactische lifters 

onder ons (of de wat ouderen die in 1980 aan de radio gekluisterd zaten) zullen ongetwijfeld 

42 zeggen. Dit is immers het antwoord op de ultieme vraag over het Leven, het Universum, en 

Alles. Gaat het met de zoektocht naar nieuw talent niet zo goed, met de prestaties van de 

huidige jonge leden zit het wel snor. Verderop in het verslag is te lezen hoe menig 

internationaal eremetaal in de wacht is gesleept. Een transgalactische plak lijkt slechts een 

kwestie van tijd! 

 We zien ook een krimp in het aantal teams dat aan de viertallencompetitie meedoet, maar 

ook hier is het niet alleen kommer en kwel. Menige jonge leden spelen wel degelijk nog 

competitie, maar hebben bij andere clubs een plekje in de hoofdklasse of 2e divisie gevonden. 

Om met Blanco-ploegleider Nico Verhoeven te spreken, succes doet lekker koersen. 

 Ten slotte nemen we binnen het bestuur afscheid van een jeugdlid. Helaas drukt hij 

vanavond zijn snor, zodat we hem niet in het zonnetje kunnen zetten (wat gegeven het weer 

zowaar geen gemakkelijke opgave zou zijn geworden!). Wederom is er direct goed nieuws te 

melden: onder de andere jeugdleden is reeds een vervanger gevonden. 

 Ondanks de geringe omvang van de club worden de dinsdagavonden nog best goed 

bezocht. De eerste maanden van het nieuwe seizoen zal bovendien een groot deel van de teams 

van Himbuv zijn thuiswedstrijden in de viertallencompetitie bij ons spelen. Dit zorgt voor wat 

meer drukte in het Witte Huis en bovendien drukt het onze huurkosten een heel klein beetje. 

 De meeste van bovenstaande zaken worden toegelicht in dit jaarverslag. Wat niet aan bod 

komt, is een heuglijk feit dat aankomend (of volgend) seizoen zijn in de schijnwerpers zal 

staan: 2015 is een lustrumjaar! Hoewel de fusieclubs US en Schoppen Uil al twee maal eerder 

een gezamenlijk lustrum vierden, zal dit het eerste lustrum zijn dat we geheel officieel als 

Jongeren Bridgevereniging US Uil ingaan. Tijdens de ALV van vanavond hopen we dat er 

gegadigden zijn om invulling te geven aan een lustrumcommissie, zodat we volgend jaar een 

leuk feest kunnen organiseren. 

Hopelijk is de zware storm en de vele regen van vandaag geen opmaat voor wat komen 

gaat, en wacht ons gewoon weer een zonnig bridgeseizoen. En vergeet vooral je handdoek niet! 

 
Met hartelijke groet, 
 
Bestuur US Uil, namens deze, 
 
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 

 

In verband met werk en verblijf in het buitenland zal Sander uit het bestuur stappen. Eddo van 

den Boom zal tijden de ALV worden voorgedragen om zijn plaats in te nemen. 

 
 
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 hebben 7 leden/vrienden hun lidmaatschap opgezegd en zijn er slechts 

twee bijgekomen. Hierdoor hebben we aankomend seizoen nog maar 62 betalende 

leden/vrienden. De belangrijkste oorzaak is de teruglopende belangstelling voor de 

beginnerscursus. 

 
 
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 (deze 

worden binnenkort door de penningmeester aangeleverd). 
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1.5 Communicatie en website 
 
Ons clubadres op de portal is http://www.nbbclubsites.nl/club/1011. De meeste informatie 

wordt echter via de e-mail en onze eigen website (www.usuil.nl) verstrekt. Op de eigen 

website is ook een forum. 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 

 

Het adres van het district is niet langer http://www.nbbportal.nl/1000 maar 

http://www.nbbclubsites.nl/district/1.
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2. Clubactiviteiten 
 
 
2.1 Clubavonden 
 
De opkomst op de dinsdagavond was zeker niet slecht, maar toch ietsje minder dan vorig 

seizoen (dat het best bezochte seizoen van de afgelopen jaren was). Er zijn 51 mensen die één 

of meer meesterpunten hebben behaald (tegen 56 vorig seizoen). Degene met de meeste 

dinsdagavondpunten was opnieuw Guido met 702 punten (tegen 829 vorig jaar). De nummers 

twee en drie in het klassement waren Yke (671) en Roland (557). Aankomend seizoen zal het 

wat drukker zijn in het Witte Huis, omdat een aantal Himbuv teams bij ons zijn 

thuiswedstrijden in de viertallencompetitie speelt i.v.m. de verbouwing van hun eigenlijke 

thuislocatie (East of Eden). 

 

 

2.2 Parencompetitie 
 
Ook dit jaar hebben we een parenkampioenschap gespeeld, ditmaal uitgesmeerd over drie in 
plaats van twee weken. De drie avonden waren normaal bezet met resp. 15, 16 en 18 paren. 
Om mee te dingen naar de eeuwige roem, moest een paar in dezelfde samenstelling twee keer 
meespelen, waarvan de laatste. Dit is bij 11 paren gelukt. Met een 1e en een 4e plaats, en een 
gemiddelde van bijna 62% waren Stef & Carla de onbetwiste winnaars en daarmee eerste de 
winnaars van de Uiltjes Wisseltrofee: 
 
 1. Stef Meijer & Carla Groenland    61.9% 
 2. Joris van Lankveld & Merel Bruijnsteen  53.6% 
 3. Dick de Gilder & André Smit    55.9% 
 
 

2.3 Zomerdrives 
 
Beginnende op dinsdag 10 juni hebben we dit jaar 11 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. De 

winnende paren plaatsten zich voor de finale, tenzij dit paar zich in dezelfde samenstelling al 

eerder had geplaatst (zodat er elke week een paar was dat zich plaatste). Verreweg de meeste 

paren speelden de finale in dezelfde samenstelling (maar je mocht ook met een andere 

geplaatste spelen). Dinsdag 4 september streden er 10 paren mee in de finale. Na 9 ronden van 

3 spellen waren Yke & Luc de gelukkigen die als eerste de prijzentafel mochten bezoeken 

(waarmee Yke zijn titel bovendien prolongeerde):  

 

 1.  Yke Smit & Luc Severeijns   41 
 2.  Guido Bakker & Goan Oei  29 

 3.  Lothar Kuijper & Rick Schouw    20   
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2.4 Speciale drives 
 

Sinterklaasdrive 
De Sintdrive bestond dit jaar uit een door Lothar georganiseerde board-a-match wedstrijd. 

Door het trekken van nummertjes werden de aanwezige paren tot een viertal gesmeed. De 

einduitslag is ergens in een prullenbak terechtgekomen, maar na alle versnaperingen was er 

voor alle nog aanwezigen een presentje op de prijzentafel. Wonder boven wonder bleken 

vrijwel alle krasloten winstgevend… 

 

 

Paasdrive 
De Paasdrive stond traditiegetrouw weer in het teken van Patton (een combinatie van paren en 

butler), en net als vorig jaar werd er volgens het Zwitsers systeem gespeeld. Dit betekent dat 

teams die in het begin goed scoren elkaar snel tegenkomen, terwijl teams die in het begin 

slecht scoren in de laatste wedstrijd nog flink kunnen uithalen tegen een tegenstander die ook 

niet zo erg op dreef was. Uiteindelijk was het team Willem Augustinus (Joris, Berend, Wubbo, 

Agnes) dat aan het langste eind trok, gevolgd door team Guido (Guido, Coen, Joost, Jeroen) 

en team LLKKLL en tja, die Wartena (Ellen, Richard, Els, Sjoerd).  

  

 

2.5 Ruitenboer 
 
Alle paren die hoog eindigden in de voorronde op de club konden of wilden niet meedoen aan 

de halve finale in Amstelveen. Uiteindelijk hebben Niels de Keijzer & Sander Jansen onze 

club nog wel vertegenwoordigd in de halve finale (en zij werden daar ook nog verdienstelijk 

23e met ruim 54%), maar gegeven het gebrek aan animo zullen we aankomend seizoen slechts 

voor één paar afdracht gaan betalen, zodat er zich ook slechts één paar kan plaatsen voor de 

halve finale. 
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3. Bekerwedstrijden en externe competities 
 
 
3.1 Bekerwedstrijden 
 

Dit jaar hebben we alleen deelgenomen aan de Hoofdklassebeker. In de eerste ronde werd een 

klinkende overwinning geboekt op Dombo. Alle paren uit de Domstad keerden terug met een 

negatief butlersaldo! In de tweede ronde bleek het team van Himbuv helaas een klasse beter 

en werden we met ruime cijfers verslagen. 

 

 
3.2 Externe competities 
 
Paren 
In de meesterklasse paren heeft Edwin de Ruiter (met Herman Neufeglise) zich net niet 

gehandhaafd met een 16e plek en Yke Smit & Meike Wortel net wel met een 15e plek. 

 

In de 1e divisie paren is Sjoerd Wartenaar (met Frank van Wezel) met 46% helaas onder de 

degradatiestreep geëindigd. 

 

In de 2e divisie paren regio II heeft René Stienen (met Elly Schipper) een mooie 3e plaats 

behaald met 54.6%. Ook Merel Bruijnsteen en Doris van Delft eindigden boven het midden 

met 50.5%. 

 

Bij de damesparen van de bond is Maria Pel (met Rina van Tol) 4e geworden in de 

bondsklasse A (53.5%). Bij de damesparen van het district zijn zij voor de derde keer op rij 

winnaar geworden van de Bep Vriend Bokaal met maar liefst 63.6%. Ellen Goudsmit (met 

Patrice van Oppen) eindigde op de 5e plaats (57.1%) en Els Kroon & Macha Honsbeek 

werden 11e (55.2%).  

 

Op de NK gemengde paren hadden we weer heel wat inbreng: Ellen & Guido, Merel & Yke, 

Doris (met Tim Verbeek), Emma (met Frans Borm) en René Stienen (met Elly Schippers). 

Allen behalve Ellen & Guido haalden op de eerste dag de cut voor de finale. Daarin werd 

Doris 15e, eindigde René in de middenmoot, en vinden we Yke, Merel, en Emma terug in de  

onderste regionen. Aan de gemengde paren van het district deden van onze vereniging alleen 

Ellen en Guido mee; zij werden net als vorig jaar 7e (50.7%). 

 

Op het WK in Bali heeft Meike Wortel met het damesteam een bronzen plak in de wacht 

gesleept en op EK in Kroatië heeft ze met het damesteam de Europese titel veroverd! Mede 

door deze internationale successen heeft ze dit seizoen (als tweede vrouw) de transfer race 

gewonnen! 
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Viertallen 
Door een verliespartij in de laatste ronde greep het 1e US Uil (Lothar, Jan, Stef, Arjan, 

Vincent, Pieter) team wederom net naast promotie, maar uiteraard is prolongatie van de 3e 

plek nog steeds een uitstekende prestatie. Team 4 (Sander, Niels, Faan en Eddo) streden lang 

om een promotieplek (en zelfs het kampioenschap) in de 1e klasse, maar door een zeperd in de 

laatste ronde eindigden ze als 4e. Team 2 en 3 nestelden zich in de middenmoot van de 1e 

klasse en team 5 moest, net als vorig seizoen, genoegen nemen met de derde plaats van onder 

in de 2e klasse.  

 

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 hebben Meike 

Wortel en Joris van Lankveld (Het Witte Huis 2) de halve finale gehaald (na 2e te zijn 

geworden in de round robin). Yke Smit (HOK 2) is 2e geworden in de 1e divisie en daarmee 

(wederom) gepromoveerd naar de meesterklasse. In dezelfde 1e divisie heeft Edwin de Ruiter 

(Hok 3) een mooie 4e plaats behaald en heeft Luc Severeijns (NBB Selectie 1) zich in de 

middenmoot genesteld. 

 

 

Jeugd 
Bij de Nederlandse kampioenschappen viertallen hebben Doris van Delft en Joris van 

Lankhorst (met Judith Nab en Ricardo Westerbeek) de titel in de wacht gesleept! Bij de tien 

deelnemende teams vinden we negen van onze junioren terug: naast Doris en Joris en waren 

dit Luc (5e), Sander en Carla (7e), en een compleet US team met Niels & Milan en Faan & 

Eddo (8e).  

 

Bij het NK paren voor junioren was de inbreng wederom groot: 8 US Uilers bij de 18 

deelnemende paren. Niels Bakker & Claus de Groot behaalden het beste resultaat met een 5e 

plaats. Joris (met Ricardo Westerbeek) eindigde met een 9e plaats ook nog net in het 

linkerrijtje. De overige deelnemers waren Luc (met Michel Schols), Doris & Merel, en Eddo 

& Faan; zij eindigden resp. als 11e, 12e en 16e.  

 

Op het EK jeugdparen in Duitsland heeft Carla Groenland (met Natalia Banas) de zilveren 

medaille gewonnen bij de meisjes! 

 

Ook op het WK voor jeugdteams in Istanbul was er een zilveren plak, en wel voor Joris van 

Lankveld met het juniorenteam. De meisjes, met Doris van Delft, Merel Bruijnsteen en Carla 

Groenland in de gelederen, vielen net buiten de prijzen en werden verdienstelijk 4e.  
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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 (met maar liefst 4 paren van US Uil in de top 10 bij de gemengde paren), het 21e 

Speedcard Toernooi (met een 2e plek voor René Stienen), het White House Juniors, en het 

Witte Huis Topcircuit (met o.a. Joris, Meike en Yke in de finale). 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 vier teams, wederom één minder dan afgelopen seizoen, mee 

aan de viertallencompetitie van het district. Veel jeugd (Merel, Doris, Carla, Stef, Emma) is 

inmiddels uitgewaaid naar een andere club om in de 2e divisie te kunnen spelen. Faan & Eddo 

hebben de vrijgekomen plaats in US Uil 1 ingenomen en Matthijs en Rik schuiven hierdoor 

door naar de 1e klasse. Verder is een aantal mensen gestopt met competitie spelen, komen 

Hans en Paul ons 2e team versterken en schuiven Claus, Niels en Milan aan bij het 4e team. 

Dit alles leidt tot de volgende vier teams: 

  

US Uil 1 (hoofdklasse)   Lothar Kuijper, Jan de Kleijn, Vincent Koelemij,  

       Pieter van Boven, Faan Langelaan, Eddo van den Boom 

US Uil 2 (1e klasse)    Judith Breteler, Martijn Oppers, Hans van der Weide,  

       Paul de Beer 

US Uil 3 (1e klasse)    Jaap Taal, Annelies Andrea, Dick de Gilder, André Smit 

US Uil 4 (1e klasse)    Niels de Keijzer, Claus Groot, Niels Bakker, Milan Ramer, 

       Matthijs Triep, Rik Voorter   
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4. Cursus en opleiding 
 
 
4.1 Beginnerscursus 
 
Afgelopen seizoen zijn we slechts één beginnerscursus gegeven. De voorjaarscursus ging niet 
door, omdat er te weinig aanmeldingen waren. Het lijkt steeds moeilijker om cursisten te 
vinden, laat staan cursisten die ook nog doorgaan met bridge en lid willen worden van de 
club. Toch zullen we ook dit jaar weer vol goede moed twee beginnerscursussen geven. De 
eerste cursus (met een klein aantal deelnemers) is reeds gestart. 
 
 
4.2 Vervolgcursus 
 
Voor de ex-cursisten en andere geïnteresseerde jongeren 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.  
 

 


