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Voorwoord  

Ouderkerk aan de Amstel, 14 november 2017. 

 

Beste leden en vrienden, 

           

Sportief gezien was afgelopen seizoen er een met hoogte- en dieptepunten. Merel en Janneke 

werden met het meisjesteam Europees kampioen, en waar het Nederlands voetbalelftal het WK 

misliep, waren er maar liefst drie clubgenoten actief op het WK bridge in Lyon: Merel en 

Laura in het damesteam, en Joris in het open team. Beide teams reikten na een goede round-

robin tot de kwartfinales, maar daar strandden de schepen. Gisteravond viel overigens ook het 

doek voor het Italiaanse voetbalelftal. Ook dat wist zich – voor het eerst in bijna 60 jaar – niet 

te plaatsen voor het WK na een play-off met Zweden (dat onlangs nog van het nederige 

Nederland verloor!). Dat moet welhaast het ontslag van de Italiaanse bondcoach betekenen. Nu 

wil het geval dat er bij het WK bridge een groot strateeg actief was in het Italiaanse team, een 

zekere Benito G. Zal deze 89 jarige oefenmeester binnenkort in de dug-out plaatsnemen? De 

geruchten gaan dat de kaarten al geschud zijn… 

Op een wat bescheidener niveau verliep het viertallenseizoen bij US Uil niet vlekkeloos. 

Zowel US Uil 1 als US Uil 2 wist zich niet te handhaven in de hoofdklasse, waardoor we 

aankomend siezoen niet meer op het hoogste niveau in het district kunnen acteren. En passant 

hebben we – voor het eerst in de geschiedenis – de Hoofdklassebeker in de wacht gesleept! De 

cup met de grote oren is uiteraard uitgebreid op de foto gezet (zie H3). 

 De club zelf beleefde een uitstekend jaar. Na de groei van de afgelopen twee seizoenen 

was het even spannend of we ietsje terug zouden moeten in het ledental, maar ondanks vrij 

veel opzeggingen en een gebrek aan cursisten, is het record van vorig jaar toch nipt verbroken. 

Met name het aantal vrienden is explosief gestegen en haalt nu voor het eerst in de 

geschiedenis de dubbele cijfers. Andere cijfers laten zien dat ook de opkomst op de clubavond 

gestaag blijft groeien (zie H2). Hetzelfde geldt voor de derde helft; het blijft op de 

dinsdagavond vaak lang onrustig in het Witte Huis, ondanks de nieuwe stoelen (er schijnt wel 

een correlatie te zijn met de uit Nieuw Zeeland overgevlogen Wild Rock). Nog weer andere 

cijfers, de financiële, stemmen ook optimistisch. We hebben een bescheiden overschot dat we 

kunnen besteden aan bijvoorbeeld het stimuleren van jeugdbridge en/of het aankleden van 

drives (ideeën zijn welkom vanavond!). 

Dit seizoen zijn we alvast voortvarend begonnen. In sterk contrast met vorig seizoen, is er 

ditmaal een recordaantal cursisten van start gegaan. Inmiddels is de cursus afgerond en hebben 

10 deelnemers vorige week meegedaan aan het eindtoernooitje. We hopen dat veel van hen 

regelmatig de clubavond gaan bezoeken; een nieuwe generatie die in de toekomst misschien 

nog eens de HK-beker in de wacht kan slepen. 

 

Op naar wederom een mooi seizoen!      

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 

 

We zitten qua ledental stevig in de lift. Na de forse groei van twee jaar geleden en de lichte 

groei van vorig jaar, zijn we ondanks een redelijk aantal opzeggingen opnieuw flink gegroeid. 

Hadden we vorig jaar nog 77 betalende leden/vrienden, nu tellen we er 80. Ook de instroom in 

de beginnerscursus is hoog (zie H4). 

 

 

1.4 Begroting 

 

Een gedetailleerd financieel verslag wordt zoals gebruikelijk op de ALV aangeboden en van 

commentaar voorzien door de penningmeester. Afgelopen jaar is het financieel dusdanig goed 

gegaan dat niet alleen de contributie gelijk kan blijven, maar we zelfs iets kunnen investeren 

in (bijvoorbeeld) het jeugdbridge of het aankleden van de speciale drives. Op de ALV zal dit 

ter sprake komen. 

  

 

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

 

De nieuwe website (www.usuil.nl) is nu anderhalf jaar live. Het zou mooi zijn als er nog wat 

meer content door leden aangebracht wordt. Inmiddels is wel gebleken dat de website heel 

nuttig is voor het werven van cursisten (zie H4). 

 

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 beschikbaar: 

 

cursus@usuil.nl  

voorzitter@usuil.nl  

secretaris@usuil.nl  

penningmeester@usuil.nl 

wedstrijdleider@usuil.nl 

webmaster@usuil.nl 

 

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 was vrij goed afgelopen seizoen. De statistieken laten zien 

dat 59 mensen één of meer meesterpunten behaald hebben (vorig seizoen was dit 55 en twee 

seizoenen geleden 53). Het totaal aantal behaalde meesterpunten in het clublijntje was 13387. 

Yke heeft zijn eerste plaats geprolongeerd met 610 punten, Roland is na 3 maal op rij als 3
e
 te 

zijn geëindigd een plaatsje gestegen (570 punten) en nieuwkomer in de top drie is Mascha met 

508 punten.  

Wat de viertallencompetitie betreft was het dit jaar wat drukker dan anders, omdat een 

aantal Ruit-teams zijn thuiswedstrijden bij ons speelde in verband met de grote drukte op de 

donderdag. De verwachting is dat dit de aankomende jaren zo zal blijven. Dit jaar krijgen we 

in oktober/november extra drukke dinsdagen, omdat ook de teams van Himbuv dan niet in 

hun eigen speelgelegenheid terecht kunnen. Uiteraard betekent dit voor ons dat we iets ruimer 

komen te zitten in de begroting. 

 

 

2.2 Parencompetitie 

 

Het parenkampioenschap vond ook dit jaar plaats in de laatste drie weken van mei. Met 18, 20 

en 20 paren was de opkomst flink hoger dan vorig jaar (17, 14 en 17 paren). 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 maar liefst 17 paren gelukt, een heus record (ter 

vergelijking, vorig jaar presteerden slechts 11 paren dit). Dick en André wonnen de eerste 

zitting met 67.6%, waarna ze de laatste avond niet volle bak hoefden te gaan om tot 

parenkampioen gekroond te worden. De tweede zitting werd gewonnen door Jeroen & Juliet, 

en de derde door Laura & Lothar, maar overall waren de tweede en derde plek voor twee 

paren uit US Uil 2 (met de vermelding dat Martijn & Judith vorig jaar ook 2
e
 werden met 

exact hetzelfde percentage!): 

  

 1. Dick de Gilder en André Smit    60.1 % 

 2. Judith Breteler & Martijn Oppers    58.1 % 

 3. Hans van der Weide & Paul de Beer  57.7 % 

 

Speciale vermelding is er voor Joost, die het hoogste gemiddelde haalde (55.7%) met twee 

verschillende partners. 
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2.3 Zomerdrives 

 

Gedurende de maanden juni, juli en augustus hebben we 12 zomerdrives gespeeld. De 

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

vergelijkbaar met voorgaande jaren (vrij druk tot aan augustus en daarna wat rustiger). De 

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

eerder had geplaatst (zodat er elke week een paar was dat zich plaatste). Dinsdag 5 september 

streden er net als vorig jaar 8 paren mee in de finale. Na 7 ronden van 4 spellen trokken Maria 

& Gerrit aan het langste eind, op de voet gevold door Joris & Betty. De derde plaats was voor 

Lathar & Stef. 

 

 1.  Maria Pel & Gerrit de Benis  50 

 2.  Joris van Lanveld & Betty Speelman  40  

 3.  Lothar Kuiper & Stef Meijer  14 

 

 

2.4 Speciale drives 

 

Sinterklaasdrive  

Na de bonte valsspeelavond van vorig jaar, had Merel dit jaar haar toevlucht genomen tot wat 

meer gereguleerde hulpmiddelen. Elk paar kreeg de beschikking over een aantal hulplijnen; 

elke hulplijn éénmaal mochten worden ingezet. Met de publiekslijn mocht men tijdens het 

bieden de tot dan toe behaalde scores inzien. De 50/50 lijn gaf je het recht om aan een van je 

tegenstanders te vragen of de cruciale kaart bij een snitpositie goed geplaatst was. Met het 

“telefoontje” mocht je Laura vragen om ofwel het juiste eindcontract te bieden, ofwel het spel 

voor je af te spelen (waarbij zij opgemerkt dat Laura de spelverdelingen kende!). Last but not 

least, bij een algemene black out, volle blaas, of een hunkering naar geestverruimende 

middelen, mocht je met de plaskaart van tafel opstaan en het spel aan de dummy overdragen. 

Traditiegetouw werd de avond gewonnen door de organisator Merel (met partner Janneke), op 

de voet gevolgd door Yke & Krzysztof. Doris en Yvon werden derde. Speciale dank gaat uit 

naar Laura voor het bestuderen van alle spelverdelingen en alle hulp tijdens deze avond. 

 

Valentijsdrive 

Omdat Valentijnsdag dit jaar op een dinsdag viel, hadden we een heuse Valentijnsdrive. Naast 

regulier bridge konden er hartjes verdiend worden door een hartencontract uit te bieden en te 

maken. Halverwege de avond bleek al dat er heel veel hartencontracten werden geboden, maar 

dat er ook heel veel down gingen, met een onwaarschijnlijk record voor Laura en Carla, die 

die dan ook verdiend laatste werden ;-). Ook bleek de illegale handel in hartjes welig te tieren. 

Het lijntje werd uiteindelijk gewonnen door Roland & Mascha, met twee impjes voorsprong 

op Merel & Janneke, maar de prijs voor de meeste hartjes ging naar Jolanda en Andrei. 

 

 

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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Pinkster Patton 

De traditionele Paas Patton hielden we dit jaar de dinsdag na Pinksteren. Maar liefst 12 

viertallen bonden de strijd aan. 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). Dit jaar was het vrij spannend, met veel 

stuivertjes wisselen in de bovenste regionen. Na een vrij rustige start (buiten de top drie na de 

eerste helft), was het team Bang! (Jan, Sjoerd, Jörgen, Lothar) dat met een daverende 

eindsprint (20-4 en 23-1) de overwinning greep. Generaal Patton (Jolanda, Paulus, Rick, 

Matthijs) werd keurig tweede. De derde plaats was voor Yke en studenten (Yke, Carla, Eddo, 

Faan), na twee ronden gedeeld koploper met team De Zeehond (Laura, Aarnout, Stef en 

Emma). De Zeehond nam zijn naam iets te letterlijk door een wel heel frisse duik te nemen de 

tweede helft van de avond. 

 

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. De voorronde werd met overmacht 

gewonnen door Jörgen en Lothar (67%), maar met 57% en een vijfde plek werden Dick en 

André de uitverkorenen om onze club te vertegenwoordigen in de halve finale in Amstelveen. 

Daar werden ze verdienstelijk 16
e
 van de 96 paren (met wederom bijna 57%), maar een 

plaatsje in de top tien was nodig voor uitzending naar de finale. 
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3. Bekerwedstrijden en externe competities / kampioenschappen 

 

3.1 Bekerwedstrijden 

 

Dit jaar hebben we niet alleen meegedaan aan de Hoofdklassebeker, maar ook aan de 

Elffersbeker. De Elffersbeker kende veel jeugdspelers die nog nooit eerder een bekerwedstrijd 

hadden gespeeld. Toch werd de uitwedstrijd tegen DCB (Bussum) maar nipt verloren. 

Uiteindelijk bleek dat we als één van de twee beste verliezers nog een ronde mochten 

doorbekeren, maar daar strandde het schip definitief.  

De HK-beker begon met een mooie overwinning in de thuiswedstrijd tegen Pelikaanhof 

All Stars. De tweede ronde wachtte een uitwedstrijd tegen BC Leidschenhage. Het was tot het 

laatste moment spannend of we wel 12 man op de been konden krijgen. Uiteindelijk reisden 

we met een feestteam af naar Leidschendam (slechts één vast paar, en maar liefst drie paren 

die nog nooit eerder samen hadden gespeeld). Toch trokken we ook daar aan het langste eind. 

Na een thuisoverwinning tegen het sterke de Vriendenkring uit Amersfoort stonden we net als 

twee jaar geleden weer in de finale! Ook voor deze finale op zaterdag 20 mei in Den Hommel 

lukte het niet om met volledig ingespeelde 

paren op het toneel te verschijnen. Sterker 

nog, we hebben Mark vrijdagmiddag met 

spoed lid gemaakt om 12 man op de lijst 

te krijgen. De tegenstanders waren ABK, 

Pijnackerse Bridge Club en BC Star. Na 

een sidderende wedstrijd verzamelde ABK 

95.2, US Uil 94.4, PBC 90.4 en BC Star 

79.6 VP’s. Vanwege onenigheid met zijn 

TomTom was een der ABK-spelers echter 

ruim te laat aan de start verschenen, wat 

op een straf van 3 VP’s kwam te staan. Hierdoor won US Uil voor het eerst in de geschiedenis 

de Hoofdklassebekker (ook de voormalige clubs US en SchoppenUil was dit nooit gelukt)!  

Het volledige HK-team over alle rondes bestond uit Vincent, Jörgen, Rick, Mark, Judith, 

Martijn, Hans, Paul, Dick, André, Jeroen, Joost, Richard, Jan, Sjoerd, Pieter, Lothar, Jaap, 

Annelies, Niels, Milan, en Stefan. 
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3.2 Externe competities / kampioenschappen 

 

Paren 

 

In de meesterklasse paren wist Joris van Lankveld (met Berend van den Bos) zijn titel net niet 

te prolongeren; met 54.3% werd het dit keer zilver. Edwin de Ruiter (met Herman Neufeglise) 

eindigden in de middenmoot. Yke Smit (met Guy Mendes de León) eindigden nog net aan de 

goede kant van de streep, maar Roland Verdonk & Merel Bruijnsteen (vorig jaar nog 

kampioen in de 1
e
 divisie) redden het helaas niet. 

 

Na vorig jaar te zijn gepromoveerd, heeft René Stienen (met Elly Schippers) zich 

gehandhaafd in de 1
e
 divisie paren met 50.9%. De enige andere inbreng van US Uil kwam van 

Coen Castricum, die zich (met Arjan Roelofs) helaas niet wist te handhaven. 

 

In de 2
e
 divisie paren regio II hebben Guido en Ellen zich met 48.6 % gehandhaafd. 

 

Aan de NK gemengde paren deden René Stienen (met Ellie Schippers), Ellen & Guido, Yke 

& Merel, Doris & Emma en Janneke (met Guy Mendes de León) mee. Alleen eerstgenoemden 

bleven steken in de halve finale. In de finale werden Doris & Roland 8
e 

(54.7%), Ellen & 

Guido 18
e
 (52.9%), Yke & Merel 29

e
 (50.7%), en Janneke 41

e
 (48.3%). 

 

Bij de gemengde paren van het district hebben Yke & Carla de 3
e
 plaats behaald. Ellen & 

Guido eindigden in de middenmoot. 

 

Viertallen 

 

In de viertallencompetitie van het district waren vijf teams actief. Zowel team 1 (Jan, Sjoerd, 

Vincent, Pieter, Rick) als het net gepromoveerde team 2 (Hans, Paul, Judith, Martijn, Wim 

Iris) degradeerden uit de hoofdklasse. Team 3 (André, Dick, Jaap en Annelies) en team 4 

(Niels, Milan, Benno, Duncan, Bram, Bas) werden beiden 6
e
 in de 1

e
 klasse. Het 5

e
 team 

(Jolanda, Pauls, Stefan, Daniel, Rick, Matthijs) eindigden in de 2
e
 klasse in de middenmoot. 

 

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, Yke, en Agnes & Wubbo actief. Joris presteerde het best en bleef met BC ’t Onstein 2 

steken in de halve finale. Yke eindigde met HOK 1 als 5
e
 in de round robin, en wist zich 

daarna met winst in de degradatiepoule eenvoudig te handhaven. Meike werd met het Witte 

Huis 2 7
e
 in de round robin en wist zich met een 3

e
 plaats in de degradatiepoule ook te 

handhaven (in Zweden heeft ze het nationale viertallenkampioenschap overigens gewonnen!). 

Agnes & Wubbo, vorig jaar met BC Oog in Al 1 gepromoveerd, ontsnapten met een 8
e
 plaats 

in de round robin aan directe degradatie, maar in de degradatiepoule viel alsnog het doek.  
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In de 1
e
 divisie is Laura met Pegasus Amstelland 1 net boven het midden geëindigd. Roland & 

Merel eindigden met ABK 1 net onder het midden, maar handhaafden zich daarmee wel. 

 

In de 2
e
 divisie groep 4 is Edwin met HOK 2 met overmacht kampioen geworden, en na 1 jaar 

afwezigheid weer terug in de 1
e
 divisie. HOK 3, met Coen en Flip in de gelederen, werd 2

e
. 

HOK 6 met de US Uilers Eddo, Faan, Stef, Emma en Carla eindigden keurig als 3
e
. Achter het 

HOK festival werd René Stienen (met Pegasus Amstelland 2) 4e.  

 

Bij het NK gemengde viertallen hebben Yke & Laura (met Carel Berendregt en Wietske van 

Zwol als nevenpaar) het goud veroverd! Janneke legde met haar team beslag op het zilver. Het 

team met Emma, Stef, Roland en Merel werd 5
e
, net boven het team van Joris, Betty, Agnes 

en Wubbo.  

 

Jeugd 

 

Bij het NK viertallen voor junioren hebben Janneke & Merel de 6
e
 plaats behaald, en  

Eddo, Faan, Carla, Emma en Niels de 7
e
.  

 

Aan het NK paren voor junioren en aspiranten deden net als vorig jaar vier US Uilers mee. 

Niels & Carla behaalden 48.9% en Merel & Janneke 45.9%. 

 

Bij de Channel Trophy was er wederom winst voor Merel en Janneke bij de meisjes onder 25.  

 

 

Internationale medailles 

 

Na vorig jaar al wereldkampioen 

te zijn geworden, hebben Merel 

en Janneke met het meisjesteam 

ook het goud bij het EK in 

Šamorín (Slowakije) in de wacht 

gesleept! 
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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) staan de uitslagen van het White House 

Juniors Toernooi. De uitslagen van het Witte Huis Topcircuit (met een 3
e
 plaats voor Joris in 

de finale) vind je op de site van de NBB (https://www.bridge.nl/uitslagen).  

 

 

3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen  

 

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

district. Mark komt US Uil 1 versterken (1
e
 klasse). US Uil 2 (1

e
 klasse) moeten het dit jaar 

zonder Wim & Iris doen. US Uil 3 (1
e
 klasse) blijft in dezelfde samenstelling spelen. US Uil 4 

(1
e
 klasse) is gestopt en (grotendeels) gevuld met mensen uit het 5

e
 team. In US Uil 5 (2

e
 

klasse) gaan Jeroen en Juliette voor het eerst competitie spelen, tezamen met mensen die van 

2 Klaveren zijn overgekomen. 

  

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

Sjoerd Schreuder, Rick Schouw, Mark Uiterwijk Winkel 

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

       Paul de Beer 

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

US Uil 4 (1
e
 klasse)  Paulus Schuckink Kool, Stefan Kip, Rik Voorter, Kris Duwe 

US Uil 5 (2
e
 klasse) Daniel Sligte, Ilja Sligte, Jeroen Bos, Juliette Berwald, Sara 

Jahfari, Yair Pinto 

 

 

Verder gaan we ons weer inschrijven voor de Elffersbeker en, vanzelfsprekend, de HK-beker 

met hand en tand verdedigen! 

http://www.nbbclubsites.nl/district/1/uitslagen
http://www.nbbclubsites.nl/club/1003/uitslagen
https://www.bridge.nl/uitslagen
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4. Cursus en opleiding 

 

 

4.1 Beginnerscursus 

 

Afgelopen seizoen is het heel slecht gegaan met de werving van cursisten. Er is slechts één 

cursus gegeven, met uiteindelijk maar twee deelnemers (die niet zijn gebleven). Zoals zo vaak 

na een slecht jaar, ziet dit jaar er weer hoopvol uit. In oktober is er een cursus van start gegaan 

met een record aantal van 15 deelnemers! Redelijk veel jongeren vinden onze club doordat ze 

via wat zoeken op internet op onze site belanden. Ook de social media kunnen erg handig zijn 

bij de ledenwerving. Zo zijn er drie aanmeldingen binnen gekomen naar aanleiding van de 

flyer die Maria op haar facebookpagina had gezet (waarvoor hulde!).  

 

 

4.2 Vervolgcursus 

 

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

regelmatig een (zeer gewaardeerd) “bijspijkerhalfuurtje” gegeven door (met name) Yke 

 

 

5. Financieel jaarverslag 

 

Het financiële jaarverslag wordt 14 november uitgedeeld en toegelicht door de 

penningmeester tijdens de jaarlijkse ALV.  

 

 


