Jongeren Bridgevereniging US Uil

JAARVERSLAG
2007-2008

Voorwoord
Ouderkerk aan de Amstel, 11 december 2008.
Beste leden en vrienden,
Door allerlei omstandigheden is de jaarlijkse ALV, en daarmee dit jaarverslag, aan de late
kant. Zo waren er nogal wat onzekerheden waar we eerst wat meer duidelijkheid over wilden,
ondermeer over de toekomstige locatie, de formele afhandeling van de fusie en de wisseling
van bestuursleden. Inmiddels hebben we genoeg duidelijkheid om jullie van een en ander te
berichten.
In het vorige jaarverslag hebben jullie kunnen lezen dat al wel als één vereniging bij de
NBB staan ingeschreven, maar dat de formele samensmelting nog steeds niet was gerealiseerd.
Het goede nieuws is dat we een bijzonder voordelige notaris hebben kunnen vinden, het slechte
nieuws dat niet alle benodigde stukken voorhanden waren. Naast de nieuwe statuten bleek ook
een officiële bekrachtiging van de bestuursleden van de nieuwe vereniging noodzakelijk. Dit
moet in de aankomende ALV gaan gebeuren; pas daarna kunnen we het proces afronden.
Vrijwel alle bridgeverenigingen hebben het moeilijk de laatste jaren. Met name de instroom
van jonge mensen is erg laag; de bridgesport is aan het vergrijzen. Ook ons ledental is verder
teruggelopen het afgelopen jaar, waarmee onze financiële positie nóg wankelijker is geworden.
De grootste kostenpost is uiteraard de speellocatie. Door middel van een enquête hebben we
gevraagd wat jullie voorkeur heeft voor de toekomst: Willen we in het Witte Huis blijven, met
als consequentie dat we extra inkomsten zullen moeten generen, of gaan we op zoek naar een
goedkopere locatie? De meerderheid bleek een verlenging van de huidige locatie te prefereren
boven verhuizen. Met deze gedachte in ons achterhoofd zijn we gaan praten met de verhuurder
van het Witte Huis en hebben we enkele, hoewel nog bij lange na niet afdoende, maatregelen
getroffen om het begrotingstekort enigszins binnen de perken te houden.
Binnen het bestuur zullen we helaas afscheid moeten nemen van drie zeer gewaardeerde
collega’s. Zowel de voorzitter als de penningmeester als de wedstrijdleider treden tijdens de
aankomende ALV af. Gelukkig hebben we voor de twee laatstgenoemde posities al prima
vervangers gevonden; zij zullen tijdens de ALV worden voorgedragen. De positie van
voorzitter is nog niet ingevuld; momenteel wordt nog over enkele opties nagedacht.
Een hoogtepuntje dit jaar was de lancering van de nieuwe website. Het heeft even geduurd,
maar sinds deze zomer zijn we dan toch in de lucht. We zullen ons best doen om de site up-todate te houden en uiteraard kan iedereen hier zijn steentje aan bijdragen door kopij aan te
leveren!
Bovenstaande zaken worden toegelicht in het eerste hoofdstuk van dit jaarverslag. Uit het
tweede en derde hoofdstuk wordt duidelijk dat er ook nog gewoon enthousiast wordt gebridged
(en lang niet altijd onverdienstelijk). Ook komen we hier een tweede hoogtepuntje van het
afgelopen jaar tegen: voor het eerst hebben we als US Uil deelgenomen aan de landelijke
bekerwedstrijden van de bond! In de viertallencompetitie is ons vlaggenschip helaas
gedegradeerd, waardoor we geen divisieteams meer hebben. Een ander minpuntje is dat we
voor het lopende seizoen wederom een viertal minder hebben ingeschreven in vergelijking met
het afgelopen seizoen.
Ondanks het zware weer waarin de bridgesport momenteel verkeert, heeft het bestuur
goede hoop dat onze vereniging levensvatbaar blijft. Ook in de nieuwe samenstelling zullen
wij hier alles aan doen, maar bovenal wensen we iedereen weer veel bridgeplezier toe het
aankomende jaar!
Met vriendelijk groet,
Bestuur US Uil, namens deze,
Richard Casius (secretaris)
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1. Bestuurszaken

1.1 Bestuurssamenstelling
In de loop van het afgelopen seizoen hebben er in het bestuur geen persoonswisselingen
plaatsgevonden. Wel is in de vorige ALV besloten dat Richard de taak van waarnemend
voorzitter op zich zal nemen. Bijgevolg was de bestuurssamenstelling tot 31-08-2008 als
volgt:
Marije Bierenbroodspot, voorzitter
Richard Casius, secretaris en vicevoorzitter
Lotte Akveld, penningmeester
Jan de Kleijn, algemeen bestuurslid
René Stienen, wedstrijdleider
Yke Smit, bestuurslid m.b.t. cursussen en begeleiding

1.2 Fusie
In het vorige jaarverslag werd al vermeld dat we bij de NBB ingeschreven staan als één
vereniging onder de naam Jongeren Bridgevereniging US Uil (clubnummer 1011). De
formele afhandeling van de fusie moest echter nog door een notaris worden gedaan. Het
afgelopen jaar zijn we op zoek gegaan naar een notaris om dit voor een bedrag van rond de
500,- gedaan te krijgen, maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Uiteindelijk hebben we een
notaris gevonden die het voor een vriendenprijsje van 250,- wilde doen. Behalve de statuten
bleek echter ook een formele bekrachtiging van de bestuursleden nodig te zijn. Dit moet in de
aankomende ALV gaan gebeuren; pas daarna kan de fusie definitief afgehandeld worden.

1.3 Ledenvergaderingen en enquête
Het afgelopen seizoen heeft er één jaarlijkse ledenvergadering plaatsgehad. Op deze ALV
werd het jaarverslag aangeboden, zijn de financiën besproken, en hebben we bovenal
gediscussieerd hoe we om moeten gaan met ons afnemende ledenaantal en hiermee gepaard
gaande begrotingstekort. Hoewel de meningen verdeeld waren, leeft het concept
jongerenvereniging nog steeds sterk in de club. Ondanks dat we nauwelijks nog jeugdleden
hebben, verschilt ons karakter nog steeds sterk van de meeste andere bridgeclubs en willen we
erop toezien dat de instroom van jongeren in ieder geval laagdrempelig blijft. Anderzijds zijn
we vrijwel unaniem van mening dat het niet wenselijk is om ouderen toegang tot de club te
ontzeggen vanwege hun leeftijd.
Om de hoge kosten te drukken en ons jonge karakter te behouden, zijn er in de vorige ALV
twee oriënterende projectgroepjes gevormd, één om te kijken of er alternatieve (goedkopere)
locaties in Amsterdam zijn en één om de jongerenwerving weer op poten te krijgen. Helaas
hebben beide groepjes zich gehuld in stilzwijgen. Het bestuur heeft daarom besloten een
enquête te houden onder de leden m.b.t. het voortbestaan van de club, met name om te
beslissen of we wel of niet in het Witte Huis willen blijven. De meerderheid blijkt het liefst te
willen blijven en vindt een contributieverhoging om dit te bewerkstelligen geen bezwaar. Een
alternatieve locatie is veelal ook geen principieel bezwaar, hoewel goede parkeergelegenheid
wel hoog op het verlanglijstje staat. Tegen eventuele samenwerking staat men redelijk
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positief, hoewel ook het kleinschalige, intieme sfeertje van de club als positief wordt
genoemd. Verrassend is dat de dinsdagavond bij velen niet zo’n heet hangijzer is. Mocht het
op den duur onoverkomelijk zijn, dan kunnen we ons bij het zoeken naar een alternatieve
locatie wellicht dus ook andere dagen in ogenschouw nemen. Verder zijn er beginnende
stappen gemaakt om op de dinsdagavond, parallel aan het lijntje en de competitie, een
platform te bieden aan de beginnende bridgers. Hoewel deze plannen in een pril stadium
verkeren, hopen we nog in de loop van dit seizoen concreet van start te gaan als er genoeg
animo onder de potentiële deelnemers is.

1.4 Verloop ledenbestand
Ook dit jaar zijn er weer veel afzeggingen geweest. Hoewel het voor het overgrote deel leden
betrof die toch al niet of nauwelijks kwamen, is het toch jammer. Positief is dat we dit jaar
meer nieuwe leden en vrienden mochten verwelkomen dan in de afgelopen jaren. Ook bleken
er nog een paar mutaties uit het verleden nooit te zijn doorgevoerd (onder anderen drie
ereleden die nooit in de boeken terecht zijn gekomen). Al met al moeten we concluderen dat
het ledenaantal helaas verder is geslonken. We gaan dit jaar in met 55 leden (waarvan 2
jeugdleden), 9 vrienden en 8 ereleden. Zelfs als de voorgestelde contributieverhoging wordt
doorgevoerd, zijn de inkomsten van leden en vrienden, na aftrek van de afdracht aan de NBB,
niet eens voldoende om de zaalhuur (incl. afrekening servicekosten) te bekostigen. Zonder
extra inkomsten hebben we dus al een tekort op de begroting voordat er een cent is uitgegeven
aan alle andere zaken (kosten competitie, drives, etc.).

1.5 Maatregelen begrotingstekort
De verhuurder van het Witte Huis heeft veel begrip voor onze situatie, waardoor we de
komende jaren tegen dezelfde vergoeding de zaal mogen blijven huren als we er financieel
niet beter voor komen te staan. Bovendien kunnen we na elk jaar het contract opzeggen als het
begrotingstekort te ver blijkt op te lopen. Om wat extra inkomsten te genereren heeft het
bestuur besloten de zaal niet langer gratis ter beschikking te stellen voor externe wedstrijden.
Misschien niet erg gastvrij, maar als we de zaal niet meer kunnen opbrengen, is dat ook niet in
het belang van veel andere partijen. Voor een viertallenwedstrijd van een andere club vragen
we 10,-. Het tarief voor een bekerwedstrijd (3 viertallenwedstrijden tegelijk) is 25,- en van het
district ontvangen we 50,- als ze op onze clubavond een grote activiteit organiseren (zoals een
parencompetitie). Als laatste stelt het bestuur voor de contributie/bijdrage van leden en
vrienden met een bescheiden bedrag van 5,- te verhogen. Vervelend, maar we zijn van mening
dat we er dit jaar echt niet meer onderuit kunnen; bovendien blijkt uit de in 1.3 genoemde
enquête dat vrijwel niemand bezwaar heeft tegen een verhoging. Aangezien de
contributieverhoging door de ALV moet worden goedgekeurd en deze door allerlei
omstandigheden vrij lang op zich heeft laten wachten, wordt de contributie dit jaar wat laat
geïnd. De boeteclausule voor betaling na 1 januari zal uiteraard dan ook worden versoepeld.
Snel na de ALV zullen jullie per e-mail hierover worden geïnformeerd.
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1.6 Communicatie en website
Momenteel hebben we van vrijwel alle leden de actuele persoonsgegevens; van slechts twee
leden ontbreekt nog een e-mailadres. Helaas blijken de mailings naar alle leden niet altijd bij
iedereen aan te komen. Met name Yahoo-adressen leveren nog wel eens een probleem. Helaas
krijgen we hiervan vrijwel nooit een automatische waarschuwing. Mocht iemand (vrijwel)
nooit bericht krijgen van US Uil (bijvoorbeeld van aankondigingen van drives), dan is het
handig als hij/zij zelf even aan de bel trekt. Ons e-mailadres is nog altijd usuil@orange.nl en
alle vragen, aanmeldingen, opzeggingen, wijzigen etc. kunnen via dit adres worden
doorgegeven. Bij wijzigingen van persoonsgegevens zorgen wij er ook voor dat deze in de
database van de NBB worden doorgevoerd, maar je mag je persoonsgegevens uiteraard ook
zelf via MijnNBB aanpassen (in welk geval het niet noodzakelijk is om het ook nog aan ons
door te geven).
Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat de nieuwe website officieel in de lucht is. Jochem
heeft het stokje van Dennis overgenomen en houdt de site nu al geruime tijd up-to-date. Ter
gelegenheid hiervan hebben we op 12 augustus een feestelijke zomerdrive georganiseerd
waarop aan Jochem een presentje is overhandigd. Op de website is onder andere na te zoeken
wie wanneer het lijntje organiseert, hoe je de contributie kunt overmaken, de US Uil kalender
(incl. externe bridgeactiviteiten), routebeschrijving en adresgegevens van het Witte Huis,
bestuurssamenstelling, oude jaarverslagen, uitslagen, laatste nieuws en, last but bot least, een
heus forum! We nodig iedereen van harte uit de website vaak te bezoeken en actief mee te
doen aan het forum. Uiteraard kun je ook altijd vragen of we bepaalde zaken op de site willen
zetten. Hopelijk geheel ten overvloede, het webadres is: www.usuil.nl.

1.7 Vooruitblik nieuwe seizoen
Tijdens de ALV zullen drie mensen uit het bestuur treden: Marije, Lotte en René. Jochem
hebben we bereid gevonden het stokje van Lotte, wier drie jaartermijn erop zit, over te nemen.
Hij zal tijdens de ALV worden voorgedragen als de nieuwe penningmeester. René is vele
jaren de wedstrijdleider en contactpersoon van SchoppenUil en US Uil geweest, maar kwam
door tijdgebrek de laatste jaren nauwelijks nog op de clubavond. Richard is inmiddels
contactpersoon van US Uil en een van onze trouwste bezoekers van de clubavond, Roland, is
bereid gevonden de wedstrijdleiding op zich te nemen en in die hoedanigheid het bestuur te
komen versterken. Ook hij wordt tijdens de ALV voorgedragen. Marije bleek, enigszins tegen
haar verwachting, afgelopen seizoen al nauwelijks tijd meer te hebben voor verenigingswerk.
Aangezien het dit seizoen niet veel beter zal worden, heeft zij besloten het voorzitterschap
over te dragen. Voor haar zijn we momenteel nog op zoek naar een vervanger.
Om ook de aankomende jaren in het Witte Huis te kunnen blijven spelen, is het zaak dat
we meer leden/vrienden krijgen en de terugloop een halt toeroepen. Het eerste is weliswaar
moeilijk (niet alleen voor ons, maar voor het overgrote deel van de bridgeclubs), maar er lijkt
wel een voorzichtig stijgende lijn te bespeuren. Aan het tweede kunnen we met z’n allen vrij
gemakkelijk iets doen. Allen al door wat vaker op de clubavond te komen, kan veel worden
bereikt. Als het lijntje op de dinsdagvond vaak onderbezet is, zullen mensen sneller geneigd
zijn “ook maar niet te komen” en belanden we in een vicieuze cirkel. Bovendien is een stille
clubavond geen goede reclame voor potentiële nieuwe leden die een keer komen kijken. Als je
alleen bent of je partner een keer niet kan, kun je gerust alleen komen. Dat verlaagt de
drempel voor anderen die alleen willen komen. Mocht je bang zijn dat je voor niets komt:
redelijk vaak kunnen we op het laatste moment nog wel iemand bellen en anders kan er altijd
wel een drietal gevormd worden; ook kun je proberen van tevoren via het forum (zie 1.6) aan
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een partner te komen! Buiten het bezoeken van de clubavond kun je je ook op allerlei andere
manieren inzetten voor de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van feestelijke
drives (bijvoorbeeld een avond voor oud leden), aanleveren van prijzen voor een drive (dat
boek dat op zolder ligt omdat je het dubbel hebt, die bridgeasbakken die je gewonnen hebt
terwijl je niet rookt, die bridgezakdoekjes die je gewonnen hebt terwijl je nooit huilt),
meewerken aan een clubblaadje, aanleveren van materiaal voor de website, organiseren van
het lijntje, aanleveren van sponsoren of donateurs, promotionele activiteiten, etc. Wil je iets
doen (desnoods zonder te weten wat), laat het weten! Hoe meer mensen betrokken zijn bij de
club, hoe beter.
Natuurlijk mogen we er niet vanuit gaan dat we op korte termijn weer aan de honderd
leden zitten. We zullen ons ogen in de toekomst dan ook niet sluiten voor een goedkopere
locatie en voor samenwerkingsverbanden met andere (Jongeren)verenigingen, maar we hopen
uiteraard dat onze eigen cluppie levensvatbaar blijkt…
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2. Clubactiviteiten

2.1 Clubavonden
De opkomst op de reguliere clubavonden, waarop in de regel volgens de Butlermethode wordt
gespeeld als oefening voor de viertallencompetitie, was in de competitievrije weken ongeveer
gelijk aan afgelopen jaren. In competitieweken ging het iets beter dan voorheen; moesten we
ons vroeger nog wel eens redden met een enkel viertallenwedstrijdje of een driehoekje, dit
jaar schreven er vrijwel altijd wel zo’n 8 tot 10 paren in voor het lijntje. Dit is voornamelijk te
danken aan de goede opkomst van veel ‘vrienden van US Uil’ (die geen competitie voor onze
club spelen).

2.2 Individuele parencompetitie
Dit jaar is de individuele parencompetitie niet doorgegaan als gevolg van vrij plotselinge
privéomstandigheden bij de organisator. Volgend jaar beter!

2.3 US Uil – ABAC Clash
Ook dit jaar is er als gevolg van een toernooi in het Witte Huis een clubavond in februari
verplaatst naar café Twee Klaveren. Dit verliep helaas niet helemaal probleemloos. Zelf
kregen we het bericht pas een week tevoren, met de toevoeging dat we welkom waren in
Twee Klaveren. Op de bewuste avond bleek de ontvangende club, ABAC, echter van niets te
weten…Uiteindelijk werden we evengoed gastvrij ontvangen en hebben we naderhand onze
excuses aangeboden en ABAC uitgenodigd een keer terug te komen naar het Witte Huis. We
hebben tweemaal een datum voorgesteld, maar helaas is het er (nog) niet van gekomen.

2.4 Zomerdrives
Beginnende op dinsdag 3 juni zijn er twaalf zomerdrives georganiseerd. De gemiddelde
opkomst was 12 paren, voor het overgrote deel uit eigen gelederen. Per avond plaatsten 25%
van het aantal deelnemende paren zich voor de finale, maar uiteraard waren er aan het eind
van de rit ook velen die zich meer dan eens hadden geplaatst. Het totaal aan geplaatste
personen aan het eind van de rit was ruim veertig, gelijk aan afgelopen jaar. Het bleek erg
moeilijk om een datum te prikken voor de zomerdrive finale, enerzijds door concurrerende
bridgeactiviteiten in het weekend, anderzijds door de beschikbaarheid van het Witte Huis. Tot
op heden is de finale helaas nog niet gespeeld, maar we hebben goede hoop dat het er in
februari eindelijk van gaat komen…
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2.5 Speciale drives
Alle drives zijn dit jaar door het bestuur georganiseerd. Het wordt dus hoog tijd om tijdens de
aankomende ALV weer een feestcommissie in het leven te roepen!

Sinterklaasdrive
Tijdens de Sinterklaasdrive was er, naast de reguliere bridgespelletjes en de pepernoten, op
elke tafel ook weer een bridgespel met een bijzondere kwinkslag. De meest vreemde variant
was waarschijnlijk wel het spel waarop de kaarten van de leider open lagen en die van de
dummy dicht; de leider mocht alleen tegen partner zeggen: speel nu je laagste klaveren, je één
na hoogste schoppen, etc. In tegenstelling tot vorig jaar had Yke thuis niet goed genoeg
geoefend op de door hemzelf uitgekozen spelletjes, want dit jaar moest hij de overwinning
laten aan Rob en Evelyne…

Nieuwjaarsdrive
De Nieuwjaarsdrive is dit jaar gehouden op de tweede zondagmiddag in januari en wel
gewoon in ons eigen Witte Huis. Ondanks de tijdige aankondiging mochten we slechts 8
paren verwelkomen. Drie paren wisten een positieve Butleruitslag te bewerkstelligen en zij
gingen er dan ook met de prijsjes vandoor:
1. Els Kroon & Sjoerd Wartena
2. Lotte Akveld & Richard Casius
3. Andreas de Haas & Martin van Wieringen

52
37
14

Omdat we ‘m ook vaak in de bovenste gelederen terugzien, mogen we nu niet onvermeld
laten dat Guido met de papieren zakdoekjes aan de haal ging ☺:
8. Louis Dekker & Guido Bakker

-40

Paasdrive
Hoewel de Paasdrive wel weer geslaagd was, hebben we de opkomst van de vorige editie
(meer dan 40 man) helaas niet kunnen evenaren. Net als vorig jaar werden de paren door
loting aan elkaar gekoppeld tot een viertal en werden er drie ronden van acht spellen gespeeld
volgens het Patton systeem (een combinatie van paren en Butler). Na de eerste en tweede
ronde werden tegenstanders aan elkaar gekoppeld door middel van een Zwitsers systeem, wat
inhoudt dat je steeds een tegenstander treft die tot dan toe ongeveer dezelfde prestatie heeft
geleverd als jezelf. Wie uiteindelijk gewonnen heeft is niet meer te achterhalen; achteraf bleek
dat er een uitslag verkeerd was ingeleverd, waardoor het in ieder geval zeker is dat het
verkeerde viertal er met de (inmiddels toch al lang vergane) glorie vandoor is gegaan. Zo
hoort het bij een Jongerenvereniging eigenlijk ook; meedoen is belangrijker dan…
Koninginnedrive
Omdat het er naar uitzag dat zowel wij als Ruit een clubavond zouden gaan mislopen als
gevolg van Koninginnedag, hebben we besloten de handen ineen te slaan en een gezamenlijk
drive te organiseren op de avond voor Koninginnedag. Gezamenlijk zijn we toch nog tot 16
paren gekomen en na een kruidenbittertje en wat snacks ging een aantal mensen met een goed
gevoel de Koninginnenacht in:
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1. Ben Kok & Ernst Moritz
2. Lotte Akveld & Richard Casius
Koos van Driel & Jochem Snuverink

64,88 %
57,74 %
57,74 %

Generatiekloofdrive
De generatiekloofdrive wordt dit jaar door Yvon (winnaar van de vorige editie) & Martijn
georganiseerd. Het spektakel vindt plaats op zaterdag 13 december.
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2.6 Ruitenboer en ONPK

Ruitenboer
Tijdens de voorronde op de club hebben Martijn Oppers & Richard Casius en Anton Witzen
& Ardy van Driel zich geplaatst voor de volgende ronde. In de halve finale eindigde Anton
(met invaller Koos) in de middenmoot. Dankzij winst in de tweede sessie plaatsten Martijn &
Richard zich voor de finale. Aanvankelijk ging het daar vrij goed, maar halverwege de
middagsessie kwam de klad erin en kwamen ze uiteindelijk met een 26e plaats (van ruim 150
paren), één plaats te kort voor een van de eervolle geldprijzen.
ONPK
Dit jaar zijn er geen voorrondes ONPK gehouden op de vereniging. Wel hebben verscheidene
clubleden aan dit evenement deelgenomen. Van hen was Meike het meest succesvol; in de
finale greep ze (met Maarten Schollaardt) net naast de titel en werd 2e met een score van
61.9%!
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3. Bekerwedstrijden en externe competities

3.1 Bekerwedstrijden
Voor het eerst sinds de fusie heeft US Uil meegedaan aan de landelijke bekerwedstrijden van
de NBB en wel meteen met zowel de Hoofdklassebeker als de Elffersbeker! In de eerste ronde
van de Hoofdklassebeker moesten we aantreden tegen het op papier sterke ABK, maar je weet
nooit hoe een koe een haas vangt en op het eind van de avond was de allereerste
bekeroverwinning in de geschiedenis van US Uil een feit! Twee dagen later traden we in de
Elffersbeker aan tegen de regerend kampioen Ruit. Nog in de overwinningsroes van de
wedstrijd tegen ABK, werd Ruit met een groot verschil van zo’n 100 imps teruggewezen. Een
prima start van ons bekeravontuur dus! In de tweede ronde van de Elffersbeker hebben we de
Delftse Bridge Club in hun eigen huis op een kleine nederlaag getrakteerd. In de derde ronde
werden we echter genadeloos verschalkt door het Brabantse De BOK, zodat we slechts even
aan de kwartfinale hebben mogen ruiken. In de twee ronde van de Hoofdklassebeker werden
we nipt verslagen door BC V.I.V.A. uit Den Haag; hoewel we vijf van de zes rondes licht
wisten te winnen, was er één ronde met een desastreuze nederlaag. Achteraf bleek het verschil
éé’n imp te groot om als beste verliezer door te mogen naar de derde ronde. Desondanks een
mooi begin van onze bekercarrière. Alle spelers (Koos, Jochem, Martin, Andreas, Pieter,
Vincent, Mark, Lothar, Jan, Sjoerd, Jorgen, Jan Willem, Martijn, Richard, Lotte, Paula, Iris,
Jaap, Annelies, Han) en Anton (die zijn vrije zaterdagmiddag heeft opgeofferd om te
arbitreren!) bedankt voor jullie enthousiaste inzet, namens jullie nederige captain Richard (als
iemand het stokje over wil nemen, dan hoor ik dat uiteraard graag…).

3.2 Externe competities
Paren
In de meesterklasse open paren heeft Yke Smit (met Marion Michielsen) een mooie 4e plaats
behaald met 52.4 %. In de eerste divisie hebben René Stienen, Meike Wortel en Han Begas
zich met hun partners gehandhaafd met een respectievelijke 12e (50.4%), 15e (50.2%), en 21e
(49.7%) plaats. In de 2e divisie (regio II Amsterdam) zijn Jan de Kleijn en Lothar Kuijper
verdienstelijk 6e geworden met 51.7%. In de 3e divisie zijn Mark Uiterwijk Winkel en Vincent
Koelemij met 55.8% kampioen geworden en gepromoveerd naar de 2e divisie. Proficiat! Koos
van Diel en Jochem Snuverink hebben met een 2e plaats (54.9%) een promotiewedstrijd
afgedwongen, maar daarin konden zij helaas de potjes niet breken. Ellen Goudsmit en Guido
Bakker werden 4e met 52.9% en Jan Willem van Spijker en Martijn Oppers 7e met 49.7%. Bij
de damesparen zijn Paula Spil en Maria Pel keurig 3e geworden in de Bondsklasse B met
53.3%.
Viertallen
US Uil 1 is de viertallencompetitie gedegradeerd naar de hoofdklasse.
US Uil 3 (Jaap Taal, Annelies Andrea, René Valkering, Paul Hulst, André Smit en Dick de
Gilder) is kampioen geworden in de 1e klasse en daarmee gepromoveerd naar de hoofdklasse,
waarvoor hulde!
US Uil 2, 4, en 5 hebben zich allen gehandhaafd in de 1ste klasse.
Ruit 12, een gecombineerd team van Ruit en US Uil, is dankzij een tweede plaats in de 3de
klasse gepromoveerd naar de 2e klasse.
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Verder is vermeldenswaardig dat het Nederlands studententeam, met Meike in de gelederen,
afgelopen september in Polen de wereldtitel heeft binnen gesleept met een gemiddelde van
19.4 WP!

3.3 Vooruitblik nieuwe seizoen
Komend seizoen doen er vier US Uil teams en een gecombineerd team mee aan de viertallencompetitie. Helaas (opnieuw) een team minder dan vorig seizoen.
US Uil 1 (hoofdklasse)
US Uil 2 (hoofdklasse)
US Uil 3 (1ste klasse)
US Uil 4 (1ste klasse)
Ruit 8 (2e klasse)

Ernst Warendorf, Wouter Floris, Henri Jaspers, Willem Alink,
Arjan de Jong
Jaap Taal, Annelies Andrea, René Valkering, Paul Hulst,
Dick de Gilder, André Smit
Pieter v Boven, Vincent Koelemij, Lothar Kuijper, Mark
Uiterwijk Winkel, Jan de Kleijn, Sjoerd Schreuder, Jörgen vd
Berg
Richard Casius, Martijn Oppers, Koos v Driel, Andreas de
Haas
Walter vd Berg, Remko Bom (US Uil),
Frits vd Brink, Frans Dols (Ruit)

Uiteraard gaan we ook weer proberen of we genoeg mensen voor de Bekerwedstrijd(en)
kunnen optrommelen!
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4. 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 2007-2008 een winst heeft gemaakt van
bijna € 1000,- en dat de begroting voor het jaar 2008-2009 een tekort laat zien van ruim €
1000,-.
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