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Voorwoord  

Ouderkerk aan de Amstel, 15 november 2016. 

 

Beste leden en vrienden, 

           

De jeugd rukt op. Afgelopen zondag hebben we gezien hoe Max in luttele rondjes van plek 16 

naar het podium snelde (waar het even leek of de safety car de race winnend zou gaan 

afsluiten, om met een bekende TV presentator te spreken). Ook onze jeugd rukt op. Zo zijn 

Merel & Janneke in augustus wereldkampioen viertallen geworden bij de meisjes, nadat ze een 

maand eerder al brons hadden veroverd op het Europees Kampioenschap voor Jeugdparen, en 

hebben Doris & Laura de paren tijdens de Hua Cup gewonnen. We will make US (Uil) great 

again, zullen ze denken! Ongetwijfeld zullen ze daar zo nu en dan ook wel eens een Troefje 

voor nodig hebben, maar onze grenzen blijven open voor iedereen, en we bouwen zeker geen 

muur! 

Dit seizoen trapten we feestelijk af met ons 2
e
 lustrum (het lustrum dat we voor de fusie 

gezamenlijk vierden even niet meegerekend). Voor de fusieclubs US en SchoppenUil zou het 

de 13
e
 resp. 9

e
 editie zijn geweest, en als we één ding kunnen leren van het rijk geïllustreerde 

programmaboekje, is dat beide clubs in al die jaren vele kampioenen hebben voortgebracht. 

Het is mooi te zien dat we deze traditie voort kunnen zetten, zodat er over tientallen jaren nog 

steeds lustrumfeesten gevierd kunnen worden met (oud-) kampioenen. 

Hoe mooi goede resultaten ook zijn, dat is zeker niet het enige dat telt. Een gezellige en 

gevulde clubavond is minstens zo belangrijk, en na een flinke ledenwinst als in het afgelopen 

jaar is het altijd weer even spannend of dit niet direct wordt gevolgd door een grote leegloop. 

Gelukkig is dit achterwege gebleven en zijn we nog steeds in staat jonge mensen enthousiast te 

maken voor het spelletje. We zijn zelfs ietsje gegroeid, waardoor het record van het afgelopen 

decennium wederom is gebroken. 

Bij aanvang van het afgelopen seizoen was de bridgewereld in de ban van enkele 

omvangrijke valsspeelschandalen. Ook op de club was dit een geliefd gespreksonderwerp, en 

zo kon het gebeuren dat de dit jaar overleden voetballegende J.C. nog maar weer eens gelijk 

kreeg: Elk nadeel heb z’n voordeel, want we hebben er toch maar mooi een hilarische 

Sinterklaasdrive aan overgehouden. 

 Het is niet alleen een 2
e
 lustrum voor US Uil, ik zie net dat ik dadelijk mijn 10

e
 

jaarverslag ga uploaden, een goed moment om even te kijken of er nog een leuke statistiek uit 

de hoge hoed getoverd kan worden. Na even spitten blijkt dat de gemiddelde leeftijd van onze 

leden met 42½ jaar precies gelijk is aan dat van 10 jaar geleden, en dat is best bijzonder in een 

tijd dat er een behoorlijke vergrijzing is in de bridgewereld (landelijk gezien is de gemiddelde 

leeftijd in deze jaren toegenomen van 65 naar 70 jaar). Hopelijk kunnen we dit vasthouden. 

 

Op naar een weer een mooi jaar!      

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 

Stefan Kip, penningmeester 

Roland Verdonk, wedstrijdleider 

Merel Bruijnsteen, algemeen bestuurslid en vicewedstrijdleider 

Eddo van den Boom, algemeen bestuurslid 

 

Voor aankomend seizoen zijn er geen mutaties. 

 

 

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 

 

Na de grote groei van afgelopen seizoen was het even afwachten of we niet direct een 

terugloop zouden krijgen, maar dit is gelukkig achterwege gebleven. Hoewel de aanwas van 

nieuwe cursisten mondjesmaat was, zijn we toch iets gestegen, zodat het record van het 

afgelopen decennium wederom is gebroken! We tellen nu 77 betalende leden.  

 

 

1.4 Begroting 

 

Een gedetailleerd financieel verslag wordt op de ALV aangeboden en van commentaar 

voorzien door de penningmeester. Hoewel de cijfers op het moment van schrijven nog niet 

helemaal bekend zijn, is het zo goed als zeker dat de contributie gelijk kan blijven (of 

misschien zelfs ietsje omlaag kan voor jeugdleden). 

  

 

http://www.usuil.nl/
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1.5 Communicatie en website 

 

In de loop van vorig seizoen is onze nieuwe website live gegaan. Naast de gebruikelijke 

informatie wordt er bijna wekelijks een interessant spel besproken en is ook de 

nieuwsvoorziening verbeterd. De portal (http://www.nbbclubsites.nl/club/1011) wordt 

eigenlijk niet meer gebruikt. Voor vragen, aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen in 

personele gegevens blijft info@usuil.nl het aangewezen adres. Naast dit algemene e-mailadres 

zijn ook de volgende, meer specifieke, e-mailadressen nog steeds beschikbaar: 

 

cursus@usuil.nl 

voorzitter@usuil.nl  

secretaris@usuil.nl  

penningmeester@usuil.nl 

wedstrijdleider@usuil.nl 

webmaster@usuil.nl 

 

http://www.nbbclubsites.nl/club/1011
mailto:info@usuil.nl
mailto:cursus@usuil.nl
mailto:voorzitter@usuil.nl
mailto:secretaris@usuil.nl
mailto:penningmeester@usuil.nl
mailto:wedstrijdleider@usuil.nl
mailto:webmaster@usuil.nl
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2. Clubactiviteiten 

 

 

2.1 Clubavonden 

 

De opkomst op de dinsdagavond blijft gestaag groeien. Dit jaar hebben 55 mensen één of 

meer meesterpunten behaald (tegen 53 vorig seizoen, en 51 twee seizoenen geleden). Yke 

heeft met afstand de meeste punten verzameld (630). Stef (565) eindigde op de tweede plaats 

en Roland presteerde het om voor het derde jaar op rij derde te worden met exact evenveel 

punten als vorig jaar (550)!  

Wat competitie betreft was het dit jaar wat rustiger, omdat de Himbuv teams zijn 

teruggekeerd naar East of Eden. Aankomend jaar zullen vier externe viertallen hun 

thuiswedstrijden bij ons spelen: drie teams van Ruit (in verband met de grote drukte op 

donderdagavond) en het eerste team van ABAC (vanwege gebrek aan gekwalificeerde 

wedstrijdleiding). Zelf hebben we, net als vorig jaar, vijf teams. 

 

 

2.2 Parencompetitie 

 

Het parenkampioenschap vond dit jaar plaats in de laatste drie weken van mei, uitgesmeerd 

over drie weken. Met 17, 14 en 17 paren was de bezetting ietsje hoger dan vorig jaar. Om mee 

te dingen naar de eeuwige roem, moest een paar in dezelfde samenstelling twee keer 

meespelen (en de laatste week aanwezig zijn). Dat is 11 paren gelukt. Doris en Laura wonnen 

de eerste zitting, maar eindigden in de laatste zitting in de onderste regionen. Dick en André 

schitterden in de tweede zitting met een ruime overwinning, maar in de derde zitting door 

afwezigheid. Dankzij twee derde plaatsen, gingen Roland en Mascha er met de eeuwige roem 

vandoor: 

  

 1. Roland Verdonk & Mascha Honsbeek  59.7 % 

 2. Judith Breteler & Martijn Oppers     58.1 % 

 3. Joost Teixeira de Mattos & Jeroen Bakker 54.2 % 

 

 

2.3 Zomerdrives 

 

Gedurende de maanden juni, juli en augustus hebben we 13 zomerdrives gespeeld. De 

inschrijving was voor leden gratis en de speelvorm goeddeels butler. De opkomst was nogal 

variabel. Zo telde augustus een avond met slechts 10 paren, maar ook twee met 23 en 24 

paren. 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). 

Dinsdag 8 september streden er 8 paren mee in de finale. Na 7 ronden van 4 spellen trokken 
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Niels & Milan met een behoorlijke voorsprong aan het langste eind, voor gelegenheidspaar 

Gerrit (voor de twee keer op rij) & Kris, en Carla (winnaar van vorig jaar) & Frans: 

 

 1.  Niels Bakker & Milan Ramer  41 

 2.  Krzysztof Duwe & Gerrit De Benis  20  

 3.  Carla Groenland & Frans Borm  18 

 

 

2.4 Speciale drives 

 

Sinterklaasdrive  

Aangestoken door alle heisa in de media toverde Stef dit jaar wel een heel bijzondere 

Sinterklaasvariant uit de hoge hoed: vals spelen. En dan niet regenboogpieten in plaats van 

zwarte pieten, maar voor één keer (wij spelen normaal toch altijd eerlijk?) op zijn Fantoni & 

Nunes! Elk paar mocht illegale signalen afspreken om partner van alles en nog wat duidelijk 

te maken over zijn hand, zowel tijdens het bieden als tijdens het spelen. Er was één “maar”: je 

moest je signalen vooraf opschrijven en aan de wedstrijdleiding geven. Werd je betrapt, dan 

was dat einde oefening wat betreft het valsspelen, en bovendien kreeg je een straf. Vals 

beschuldigen was echter ook niet gratis. De signalen liepen uiteen van uiterst eenvoudig tot 

behoorlijk complex, maar wat het meest opviel, was dat het in vier spelletjes heel moeilijk is 

om iemand te betrappen. Dat er iets niet in de haak is als iemand de ene keer 10 en de andere 

keer 17 punten neerlegt na een niet-gealerteerde 1 SA-opening is wel duidelijk, maar hoe er 

dan vals gespeeld wordt, is een heel ander verhaal. Stef en Emma waren de grootste 

valsspelers. De betekenis van een bod was afhankelijk van het tijdstip van bieden, wat door 

synchroon trillende telefoons (alleen voor henzelf voelbaar uiteraard…) in goede banen werd 

geleid! Dat misdaad loont, bewijst de uitslag, want Stef & Emma wonnen dik ;-). 

 

Kerstdrive 

De laatste clubavond van 2015 hebben we een ietwat aangeklede drive gehouden met onder 

andere (anoniem gesponsorde) oliebollen van de kraam van Dennis Smit (in 2010 nog 2
e
 in 

het AD). Ook hier is een uitslag van bewaard gebleven: 

 
 1. Guido Bakker & Goan Oei  64 

 2. Yvon Fris & Joris van Lankveld   34  

 3. Gerit de Benis & Aarnhout Helmich 21 

 

Paas Patton 

Tijdens de traditionele Paas Patton gingen 11 viertallen nog vol goede moed van start. Net als 

andere jaren werd er volgens het Zwitsers systeem gespeeld (teams die in het begin goed 

scoren komen elkaar snel tegen, terwijl teams die in het begin niet zo lekker op dreef zijn later 

nog de kans krijgen om flink uit te halen tegen andere lotgenoten, zodat het tot het eind 

spannend blijft). In tegenstelling tot andere jaren werd het echter nooit spannend. Team 2 

https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/USS_2_Page10.do?event=setCurrentRowWithKey&Arg0=000100000005C417453718000005DE000001508FF28C90&event=goPage11&verid=756&breadCrumbId=USS_2_Page10.do
https://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/USS_2_Page10.do?event=setCurrentRowWithKey&Arg0=000100000005C417453718000005DE000001508FF28C90&event=goPage11&verid=756&breadCrumbId=USS_2_Page10.do
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Klaveren (Maria, Gerit, Martine, Flip) greep reeds in de eerste ronde de macht, stond deze niet 

meer af, en won met een straatlengte verschil. De nummers 2 t/m 7 (resp. US UIL 2, Stef, 

Tortilla met Kaass van de warme Bakker, Ajax, Eddo en Fruitvliegjes) maakten het nog wel 

spannend. Deze teams eindigden binnen een range van 10 VP’s, net zoveel als het gat tussen 

de nummers 1 en 2.  

 

 

2.5 Ruitenboer 

 

De belangstelling voor Ruitenboer op de club is tanende, dus ook dit jaar hebben we maar één 

paar afgevaardigd naar de halve finale in Amstelveen. Tijdens de voorronde op de club waren 

Martijn & Jan Willem met een 6
e
 plaatst (51.4%) het hoogste geëindigde paar dat aan de halve 

finale mocht meedoen. Met een 10
e
 plaatst (57.4%) wisten ze zich precies voor de finale te 

plaatsen, waar ze verdienstelijk 23
e
 (van de 124 paren) werden met een (anagram!) score van 

54.7%.  

 

 

2.6 Lustrum 

 

Dit seizoen werd feestelijk afgetrapt met een lustrumdrive. In 2015 was het 65 jaar geleden 

dat US werd opgericht, 45 jaar geleden dat SchoppenUil werd opgericht, en 10 jaar geleden 

dat beide clubs onder één naam bij de NBB werden ingeschreven. Om dit te vieren 

verzamelden 120 mannen en vrouwen zich op zaterdag 5 september rond het Science Park in 

Amsterdam. Cafés De Oerknal, Polder en Maslow waren het decor voor een 4-tallen wedstrijd 

tussen een mooie mix van oud-/oude leden en nieuwe/jonge leden. De geoliede leiding was in 

handen van oud-lid Hans van Staveren. Het programmaboekje stond bol van oude en nieuwe 

foto’s (met dank aan o.a. Jet Pasman, Pieter Schermers en Han Begas). Als je wat baarden en 

snorren wegdacht, waren veel personages op de foto’s van toen nog zeer herkenbaar op de 

lustrumdrive!  

Het evenement werd gewonnen door oud SchoppenUilers Rob Kamer, Tom Fresen, Mark 

Koese en Puck van Aart (team Kamerbreed), op gepaste afstand gevolgd door het huidige US 

Uil-2 met Hans van der Weide, Paul de Beer, Judith Breteler, Martijn Oppers en invaller 

Maria Pel (voor de gelegenheid team Snit en naad geheten), en team Förch, met naast Gerrit 

Jan en Hanneke Förch, Gerben Kingma & Marijke Erich. 

Na afloop was er een uitermate efficiënt geregelde maaltijd in eetcafé De Oerknal. Velen 

bleven eten en (lang) na borrelen. Met dank aan Edwin de Ruiter en Pieter Schermers 

ontvingen we op de lustrumdrive ook nog een schat van materiaal uit de archieven van US, 

zoals handgeschreven wedstrijduitslagen uit de jaren 80. Dat was de tijd waarin er alleen bij 

US al meer dan 30 viertallenteams actief waren!  

Namens alle deelnemers willen we iedereen bedanken die aan de totstandkoming van dit 

mooie evenement hebben bijgedragen, en met name de lustrumcommissie bestaande uit Joost 

Teixeira de Mattos, Judith Breteler, en Doris van Delft! 
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3. Bekerwedstrijden en externe competities / kampioenschappen 

 

 

3.1 Bekerwedstrijden 

 

Net als voorgaande jaren hebben we alleen meegedaan aan de Hoofdklassebeker. Waar we 

vorig jaar nog tot de finalepoule reikten, waren we dit jaar snel klaar. We hadden geen 

gunstige loting en werden al in de eerste wedstrijd door BC Het Buitenhof uit het toernooi 

gewipt. Dit jaar doen we gewoon weer mee, en bovendien proberen we een team voor de 

Elffersbeker op de rails te zetten. 

 

 

3.2 Externe competities / kampioenschappen 

 

Paren 

Naast enkele degradaties werden in de landelijke parencompetities vooral veel medailles en 

promoties in de wacht gesleept door US-Uilers! 

 

In de meesterklasse paren is Joris van Lankveld (met Berend van den Bos) Nederlands 

kampioen geworden met 54.7%! Hij eindigde nipt voor Yke Smit, die (met Gert-Jan 

Paulissen) beslag legde op het zilver (54.5%).  

 

In de 1e divisie paren zijn Roland & Merel met twee straatlengtes verschil kampioen 

geworden (58.8 %) en gepromoveerd naar de meesterklasse! Ook Flip Boer (met Massenzio 

Hoogsteden) is gepromoveerd (3
e
 plaats met 54.2 %). Coen Castricum (met Arjan Roelofs), 

heeft zich gehandhaafd, maar Doris & Emma zijn helaas gedegradeerd naar de 2
e
 divisie. 

 

In de 2
e
 divisie paren regio II heeft René Stienen (met Elly Schippers) d.m.v. een 2

e
 plaats 

(53.7 %) promotie afgedwongen naar de 1
e
 divisie. De enige andere US Uil inbreng was van 

Rick Schouw (met Frank van Wezel), maar helaas is hij gedegradeerd. 

 

Bij de damesparen van de bond werden geen potten gebroken. In de bondsklasse A werden 

Merel en Janneke 18
e
 (47.8 %), en in de bondsklasse B eindigde Ellen Goudsmit (met Patrice 

van Oppen) op de 13
e
 plaats (48.6%). 

 

Bij het NK gemengde paren waren wat minder US Uilers actief dan voorgaande jaren. Ellen 

& Guido haalden vanwege een slechte 2
e
 zitting net niet de cut (49.95%). De andere US 

Uilers vonden we wel terug in de finale. Merel en Yke wisten hun titel niet te prolongeren, 

maar werden wel de beste US Uilers met plaats 5 (56.3 %). René Stienen werd (met Ellie 

Schippers) 20
e
 (51.6 %), Doris (met Ernst Wackwitz) 33

e
 (49.8 %), en Niels & Emma vinden 

we terug op de 43
e
 plaats (48.0%). 
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Bij de damesparen van het district (Bep Vriend Bokaal) is Ellen Goudsmit (met Conchita van 

Eijkeren) net buiten de top-3 geëindigd (4
e
 plaatst met 57.2%). Bij de gemengde paren werd 

ze met Guido Bakker 8
e
 (48.4%). Ook Rick deed hieraan mee; met 51.8% eindigde hij (met 

Andrea Reijntjes) op de 6
e
 plaats. 

 

 

Viertallen 

In de viertallencompetitie van het district waren vijf teams actief. Team 1 (Lothar, Jan, 

Vincent, Pieter, Rick) eindigde in de Hoofdklasse op de 6
e
 plaats. Waar het vorig jaar net niet 

lukte, is team 2 (Hans, Paul, Judith, Martijn, Wim en Iris) kampioen geworden in de 1
e
 klasse 

en gepromoveerd naar de Hoofdklasse. Team 3 (André, Dick, Jaap en Annelies) eindigden in 

de 1
e
 klasse op de 4

e
 plaats. Team 4 (Niels, Milan, Maaike, Saskia, Jikke, Benno, Duncan) 

werden 3
e
 in de 2

e
 klasse, en team 5 (Rick, Matthijs, Paulus, Martijn K., Stefan en Daniel) 

eindigde op de 4
e
 plaats in de 2

e
 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 waren Joris, 

Meike en Yke actief. Joris legde het in de halve finale met BC ’t Onstein 2 nipt af tegen ’t 

Onstein 1 (de butlerscore van beide paren van ’t Onstein 2 was positief en die van de ’t 

Onstein 1 negatief!). Ook Meike reikte met Het Witte Huis 2 tot de halve finale, waarin Het 

Witte Huis 1 te sterk bleek. Yke, na de round robin nog 4
e
 in de poule met HOK 1, strandde in 

de kwartfinales. 

 

In de 1
e
 divisie zijn US Uil vrienden Wubbo & Agnes met BC Oog in Al 1 kampioen 

geworden en gepromoveerd naar de meesterklasse. Voor zowel HOK 3 met o.a. Doris, Laura 

en Edwin, als HOK 4 met o.a. Roland, Merel, Coen en Flip, viel helaas het doek. 

 

In de 2
e
 divisie groep 3 is Pegasus Amstelland 2 met René Stienen in de gelederen 2

e
 

geworden. Ruit 1, met o.a. Stef & Emma, redde het net niet en zijn gedegradeerd. Eddo en 

Faan hadden een uitstapje gemaakt naar BB Nijmegen 6 en bleven na een spannend slot net 

aan de goede kant van de streep in groep 2. 

 

Bij het NK gemengde viertallen veroverde Stef & Emma met Ruit 1 het zilver. Doris eindigde 

net buiten de medailles en werd 4
e
 met team Nab. Vlak daarachter komen we nog enkele US 

Uilers tegen: René Stienen (6
e
), Laura (7

e
), Wubbo & Agnes (8

e
), Roland, Merel en Yke (9

e
), 

en Janneke (13
e
). De vreemdste teamnaam was van Roland, Merel en Yke: Omenapiirakka 

(volgens Wikipedia is dat gewoon een appeltaart in het Fins…). 
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Jeugd 

Bij het NK viertallen voor junioren hebben Eddo, Faan, Niels en Milan brons gepakt. Merel & 

Janneke werden 7
e
 met team Porkkanakakku; een Finse worteltaart voor de verandering.  

 

Aan het NK paren voor junioren deden dit jaar slechts 4 US Uilers mee. Niels, Merel, 

Janneke, en Eddo belandden allen net onder het midden. 

 

Bij de Channel Trophy was er winst voor de meisjes onder 25, met o.a. Merel en Janneke in 

de gelederen. 

 

 

Internationale medailles 

 

In augustus zijn Merel en Janneke met het meisjesteam wereldkampioen geworden tijdens het 

World Youth Team Championships in Salsomaggiore (Italië). Een maand eerder hadden zij 

ook al brons veroverd op het Europees Kampioenschap voor Jeugdparen in Liepāja (Letland)! 

 

Laura en Doris hebben in Beijing de tweedaagse parenwedstrijd tijdens de Hua Yuan Cup 

(World Women's Elite Bridge Tournament) gewonnen.  

 

 

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) staan de uitslagen van het Sylvester 

Toernooi en het White House Juniors Toernooi. De uitslagen van het Witte Huis Topcircuit 

(met o.a. Joris en Yke in de finale) vind je op de site van de NBB (zie http://www.bridge.nl), 

waar ook veel andere landelijke en internationale uitslagen te vinden zijn. 

 

 

http://www.nbbclubsites.nl/district/1/uitslagen
http://www.nbbclubsites.nl/club/1003/uitslagen
http://www.bridge.nl/
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3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen  

 

Komend seizoen doen we wederom met vijf teams mee aan de viertallencompetitie van het 

district. Sjoerd Schreuder is terug van weggeweest en vervangt Lothar in US Uil 1 (HK). US 

Uil 2 (HK) en US Uil 3 (1
e
 klasse)

 
blijven in dezelfde samenstelling spelen. US Uil 4 bestaat 

uit drie nieuwe en drie oude spelers en heeft een wildcard gekregen voor de 1
e
 klasse. In team 

5 (2
e
 klasse) neemt Jolanda de plaats in van Martijn Kerstens. 

  

US Uil 1 (Hoofdklasse)   Pieter van Boven, Vincent Koelemij, Jan de Kleijn,  

Sjoerd Schreuder, Rick Schouw 

US Uil 2 (Hoofdklasse)   Judith Breteler, Martijn Oppers, Hans van der Weide, 

       Paul de Beer, Wim Keuper, Iris van de Laar 

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

US Uil 4 (1
e
 klasse)  Bas Tammens, Niels Bakker, Milan Ramer, Wessel Oomens, 

Benno Drewes, Bram Smeets  

US Uil 5 (2
e
 klasse)   Paulus Schuckink Kool, Jolanda Heijnen, Matthijs Triep,  

Rik Voorter, Stefan Kip, Daniel Rutgers  
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4. Cursus en opleiding 

 

 

4.1 Beginnerscursus 

 

Afgelopen seizoen waren er te weinig aanmeldingen voor de najaarscursus, maar na enig 

uitstel is er wel een voorjaarscursus gegeven aan zeven cursisten. Deze cursus was sterk 

verkort (drie lessen) om de instroomdrempel te verlagen. Dit bleek toch wel erg krap, dus dit 

seizoen proberen we het met vier lessen. De lessen worden afwisselend door Merel en Eddo 

gegeven. De najaarscursus is inmiddels achter de rug en enkelen van de acht cursisten hebben 

we al op de clubavond gezien. 

 

 

4.2 Vervolgcursus 

 

Voor de ex-cursisten en andere geïnteresseerden wordt er voorafgaand aan de clubavond heel 

regelmatig een (zeer gewaardeerd) “bijspijkerhalfuurtje” gegeven.  

 

 

5. Financieel jaarverslag 

 

Het financiële jaarverslag wordt 15 november uitgedeeld en toegelicht door de 

penningmeester tijdens de jaarlijkse ALV.  

 

 


