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Voorwoord 
                Ouderkerk aan de Amstel, 25 januari 2011. 

Beste leden en vrienden, 
 
Dit jaar hebben we het nog bonter gemaakt dan afgelopen jaren door de ALV over de 
kerstvakantie heen te tillen. Dit jaarverslag zal wellicht dan ook een beetje gedateerd aandoen. 
Echter, wij zouden wij niet zijn als we niet meteen een voordeel van dit lakse optreden zouden 
aanvoeren: op het moment van dit schrijven is er al veel bekend van het lopende seizoen, zodat 
we daar alvast enige woorden aan vuil kunnen maken. 
 Vrijwel iedereen weet dat het voor, tijdens en na het samengaan van US en Schoppen Uil 
niet goed ging met het ledental; oudere leden vertrokken en er was weinig aanwas van jonge 
mensen. De laatste paar jaar is er voorzichtig een begin gemaakt om uit de neerwaartse spiraal 
te komen. Ook afgelopen seizoen is het ledental weer iets toegenomen. Wel zijn we gemiddeld 
wat in leeftijd gestegen (uiteraard doordat de zittende leden een jaartje ouder zijn geworden). 

Hoewel in dit jaarverslag is te lezen dat het (net) niet gelukt is om in het seizoen 2009-2010 
een beginnerscursus van de grond te krijgen, zal het weinigen zijn ontgaan dat er aan het begin 
van dit seizoen wel een zeer geslaagde cursus heeft plaatsgehad. Veel cursisten zijn erg 
enthousiast en zien we wekelijks op de clubavond. Vooruitlopend op het volgende jaarverslag 
kunnen we nu alvast aangeven dat de groei, vooral wat betreft jonge leden, zich dit seizoen 
goed doorzet. Op het moment van schrijven hebben de nieuwe cursisten er zelfs voor gezorgd 
dat we met een gemiddelde leeftijd van 41.9 jaar iets lager zitten dan drie jaar geleden! 
 De bezetting op de clubavond trekt langzaam maar zeker aan. Verderop in het verslag kun 
je lezen dat de zomerdrives opnieuw ietsje beter zijn bezocht dan in het vorige seizoen. Ook 
het nieuwe seizoen zijn we goed begonnen. Twee weken terug hadden we nog een lijntje, 
ondanks dat vrijwel alle competitiespelers een wedstrijd moesten spelen, en wie vorige week 
op de Nieuwjaarsdrive was, heeft met eigen ogen kunnen aanschouwen dat er maar liefst 24 
paren meededen; ongekend voor US Uil! 
 Uiteraard heeft dit alles een gunstige invloed op onze financiële positie. Hoewel de kosten 
van met name de zaalhuur nog steeds over relatief weinig mensen verdeeld moeten worden en 
we op de feestdrives genoegen nemen met pepernoten en kaas in plaats van champagne en 
kaviaar, hebben we iets meer lucht dan een paar jaar geleden. Mede door korting, sponsoring 
en subsidie, geven we iets minder uit dan er binnenkomt, zodat de contributie voor dit seizoen 
gelijk kan blijven. 
 Eigenlijk hoort het niet in dit jaarverslag thuis, maar toch willen niet onvermeld laten dat we 
vorige maand, met grote dank aan Judith, een mooi lustrum hebben gevierd (US 60 jaar, 
Schoppen Uil 40 jaar) waarbij heel veel oud-leden aanwezig waren. In het volgende jaarverslag 
zullen we hier uitgebreid verslag van doen. Het vorige lustrum vond plaats toen beide clubs 
nog maar net samen in het Witte Huis speelden. Nu, vijf jaar later, zijn we helaas nog steeds 
niet officieel gefuseerd. De notaris had nog wat opmerkingen en voordat alles formeel kan 
worden afgehandeld moeten de wijzigingen in de statuten nog door de leden worden 
goedgekeurd (en er mandaat worden verleend aan de voorzitter om deze notarieel vast te 
leggen). Vanavond op de ALV horen jullie hierover meer. 
 Ten slotte wensen we iedereen weer veel bridgeplezier toe het aankomende jaar! 
 
Met hartelijke groet namens het hele bestuur van US Uil, 
 
Richard Casius (secretaris) 
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1. Bestuurszaken 
 
 
1.1 Bestuurssamenstelling 
 
Sinds de vorige ALV was de bestuurssamenstelling als volgt: 
 
Yke Smit, (interim) voorzitter 
Richard Casius, secretaris en vicevoorzitter 
Coen Castricum, penningmeester 
Roland Verdonk, wedstrijdleider 
Jan de Kleijn, algemeen bestuurslid 
Merel van Looi, algemeen bestuurslid 
 
Aangezien er nog steeds geen jonge enthousiaste dinsdagavondbezoeker is opgestaan, blijft 
Yke wederom nog een seizoen aan als voorzitter. Uiteraard blijft de vacature open. Dit geldt 
overigens ook voor de andere bestuursfuncties. Het zou mooi zijn als we ons jonge karakter 
ook in het bestuur kunnen uitdragen. Kortom, laat het weten als je het leuk vindt om in het 
bestuur te komen. De ouderen staan met liefde hun plaats af! 
 
 
1.2 Fusie 
 
Hoewel de stukken al voor de vorige ALV bij de notaris lagen, is de fusie nog steeds niet 
rond. De notaris had nog wat vragen en opmerkingen. Op de aankomende ALV volgt nadere 
informatie. 
 
 
1.3 Ledenvergaderingen 
 
Het afgelopen seizoen heeft er één jaarlijkse ledenvergadering plaatsgehad. Op deze ALV is 
Jochem Snuverink afgetreden als penningmeester en heeft Coen Castricum zijn plaats 
ingenomen. Verder heeft Yke te kennen gegeven nog een jaartje door te gaan als voorzitter 
(bij afwezigheid van een andere kandidaat), is er aandacht besteed aan onder andere de zeer 
geslaagde cursus van het vorige seizoen (onder de bezielende leiding van Guido), en hebben 
Judith en Luc zich bereid verklaard een lustrumfeest te gaan organiseren. 
 
 
1.4 Verloop ledenbestand 
 
Ondanks dat de beginnerscursus dit jaar geen doorgang kon vinden, zien we voor het tweede 
jaar op rij een lichte stijging in het ledental. Twee seizoenen geleden hadden we ons 
dieptepunt met 55 leden, 8 ereleden en 9 vrienden (totaal 72). Vorig seizoen begonnen we met 
62 leden, 9 ereleden en 4 vrienden (totaal 75). Voor aanvang van dit seizoen waren er drie 
opzeggingen en zes aanmeldingen, waardoor de teller steeg naar 65 leden, 9 ereleden en 4 
vrienden (totaal 78). Ook voor aankomend seizoen zijn we optimistisch. Enerzijds is het 
jaarlijkse aantal afmeldingen duidelijk aan het verminderen en anderzijds zal er dit jaar hoe 
dan ook een beginnerscursus georganiseerd worden.  
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1.5 Begroting 
 
Het saldo op de rekening is in de loop van het seizoen met ongeveer 850,- euro geslonken. 
Echter, de inkomsten van enkele zomerdrives zijn pas na 1 september op de rekening gestort. 
Bovendien is er een aantal mensen dat de contributie pas na 1 september heeft betaald. In 
tegenstelling tot wat de realisatie doet vermoeden, is het jaarresultaat (conform de begroting) 
wederom positief geweest dit jaar. De nog te ontvangen bedragen van het afgelopen seizoen 
vind je wel terug in de begroting voor het nieuwe seizoen; deze is feitelijk dus veel te 
rooskleurig. In deze begroting is voor het aankomende seizoen een flink bedrag gereserveerd 
voor het lustrumfeest (dit bedrag is in het verleden overigens al opzij gezet). Als we alleen de 
verwachting aangaande de structurele inkomsten en uitgaven in ogenschouw nemen, hebben 
we ook voor komend seizoen een sluitende begroting en is het wederom niet nodig om de 
contributie te verhogen! 
 
 
1.6 Communicatie en website 
 
Na het vertrek van Jochem is de informatie op de website helaas wat minder up-to-date dan 
voorheen. Momenteel wordt er achter de schermen gewerkt aan een vernieuwing van de 
website, waardoor het toevoegen van informatie aanzienlijk wordt vergemakkelijkt 
(momenteel moet de opmaak nog handmatig in HTML gedaan worden). We hebben nog geen 
e-mailadres via de provider van de website en aangezien het oude adres usuil@orange.nl 
vanwege een verhuizing binnenkort uit de lucht gaat, is er voorlopig een nieuw adres: 
usuil@upcmail.nl. Vragen, aanmeldingen, opzeggingen, wijzigen e.d. kunnen voorlopig via 
dit adres worden doorgegeven. Wijzigingen van persoonsgegevens kun je zelf doorgeven via 
MijnNBB, maar je mag het ook aan ons doorgeven (dan zorgen wij dat ze ook in de database 
van de NBB worden doorgevoerd). 
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2. Clubactiviteiten 
 
 
2.1 Clubavonden 
 
De opkomst op de dinsdagavond lijkt langzaam maar zeker wat beter te worden. Ook tijdens 
competitieweken waren er afgelopen seizoen altijd genoeg mensen voor een lijntje. Na de 
competitie tot aan het begin van het nieuwe seizoen liep de opkomst op tot zo’n 16 a 20 paren.  
 
 
2.2 Individuele parencompetitie 
 
In mei hebben we net als vorig jaar een individuele parencompetitie gehouden, alleen nu over 
twee in plaats van drie avonden. Om in de einduitslag te worden opgenomen, moest je beide 
keren meedoen. Dit is 23 mensen gelukt. De eerste avond werd gewonnen door Vincent met 
62%, op ruime afstand gevolgd door Luc, Ellen, Guido, Richard en Martijn (allen 58%). De 
tweede avond beleefde Vincent een vrije val. Martijn was daarentegen oppermachtig met 
maar liefst 67% en daarmee bleef hij in de eindrangschikking Guido en Luc ruim voor: 
 
1. Martijn Oppers  62.4% 
2. Guido Bakker  59.6% 

3. Luc Severeijns  55.4% 

 
 
2.3 Zomerdrives 
 
Beginnende op dinsdag 1 juni hebben we dit jaar 11 Themelion zomerdrives georganiseerd, 
waarop elke avond 25% van de deelnemende paren zich kon plaatsen voor de finale op 
zaterdag 28 augustus. Hadden we vorig jaar al een 25% hoger bezetting dan het jaar ervoor, 
dit jaar was de opkomst nog weer ietsje beter; gemiddeld deden er per avond bijna 16 paren 
mee. Hoewel ongeveer evenveel mensen zich voor de finale plaatsten als vorig jaar, werd de 
finale helaas door slechts 11 paren bezocht (tegen 16 in de vorige editie). Met tien rondjes van 
drie spellen konden alle paren nu wel mooi tegen elk ander paar spelen. Coen en Jan Willem 
namen al snel de kop. In de laatste ronde werd het nog ongemeen spannend tegen de runners 
up Yke en Richard, maar ze hielden net genoeg over voor de eeuwige roem: 
 

1. Coen Castricum & Jan Willem van Spijker 60.1%   

2. Richard Casius & Yke Smit  59.8%   

3. Mike Jonkmans & Maria Pel   55.2%   
 
 
2.4 Speciale drives 
 
Sinterklaasdrive 
De Sinterklaasdrive is dit jaar georganiseerd door Flip & Yke. Bieden met de kaarten van je 
buurman en bridgejassen stonden weer garant voor veel hilariteit. Ook waren er vele prijzen in 
de vorm van allerlei leuke spelletjes te winnen, zowel in de verschillende deelcategorieën als 
overall. Aan het eind van de avond mochten Richard & Rudolf als eerste de prijzentafel 
bestormen: 
  
1. Richard Casius & Rudolf van der Heide  61.8% 

2. Roland Verdonk en Merel van Looi    60.1% 
3. Erik van den Einde & Han Stricker     59.1% 
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Kerstdrive 
 
Aansluitend op de ALV hebben we dit jaar ook een Kerstdrive georganiseerd. Op deze avond 
werd er gewoon gebridged. De einduitslag suggereerde dat Jeroen en Joost hadden gewonnen, 
op de voet gevolgd door Jan Willem en Coen. Helaas moest in het kader van 
“Jongerenvereniging” het totaal aantal behaalde impen worden gedeeld door de gemiddelde 
leeftijd van het paar. Hier lagen kansen voort Luc & Niels, maar aangezien zij een negatieve 
score hadden en hun leeftijd, hoewel erg laag, toch positief was… (volgende keer paren!). 
Wie het wel redden waren Jochem en Daniel. Met +39 waren ze weliswaar 14 impen lager 
geëindigd dan Jeroen en Joost, maar omdat zij samen ongeveer even oud zijn als Joost alleen 
is, was een staartdeling niet meer nodig! 
 
Nieuwjaarsdrive 
In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar ook bij US Uil weer een Nieuwjaarsdrive 
gehouden. De organisatie was in handen van Patrice & Jojanneke. Van tevoren was al 
uitgelekt dat het wellicht verstandig was met je gezelligste buurvrouw te komen in plaats van 
met je reguliere partner en aan het eind van de avond werd duidelijk waarom. Hard ploeteren 
om met je viertal door te dringen tot de bovenste regionen in het Zwitserse systeem werden 
uiteindelijk niet beloond. De eeuwige roem werd uitgedeeld aan het meest gezellige paar, en 
hiervoor moest iedereen naar eer en geweten een briefje invullen. De uitslag is nooit officieel 
gepubliceerd, maar uit betrouwbare bron is vernomen dat Mathilde en Peter vrolijk naar huis 
gingen. 
 
Paasdrive 
Net als vorig jaar hebben we tijdens de Paasdrive weer Patton (een combinatie van paren en 
Butler) gespeeld volgens een Zwitsers systeem. In de voorlaatste ronde had het team Vincent-
Pieter-Jaap-Annelies de koppositie genomen, met alleen nog Richard-Rudolf-Jeroen-Ellen op 
de hielen. Het onderlinge duel bleef onbetwist (8-8), waardoor de concurrentie naderbij sloop. 
In de laatste ronde moesten de teams dus op herhaling, wat een eclatante overwinning 
opleverde voor het eerstgenoemde team en een vrije val voor het laatstgenoemde: 
 
1. Vincent Koelemij, Pieter van Boven, Jaap Taal, Annelies Andrea    57 
2. Jan Willem van Spijker, Martijn Oppers, Koos van Driel, Andreas de Haas  52 

3. Richard Casius, Rudolf van der Heide, Jeroen Bakker, Ellen Goudsmit    47 

 
Voor alle winnaars was er het grote NRC sudokuboek ter beschikking gesteld door 
PZZL.com. 
 
ProAm Drive 
Dit jaar hebben we bij wijze van experiment een “ProAm” drive georganiseerd, waarbij de 
Amateur een avondje met de Professional kon kaarten en Yke na afloop nog wat uitleg over 
de spellen heeft gegeven. Joost en Nienke hebben deze drive gewonnen. We moeten nog even 
bekijken of we dit meer keer gaan organiseren, en zo ja, hoe precies. 
  
Generatiekloofdrive 
Vanwege het extreem lage aantal aanmeldingen is de Generatiekloof dit jaar geannuleerd. 
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2.5 Ruitenboer 
 
Ruitenboer 
 
Tijdens de voorronde op de club hebben Dick & André en Koos & Andreas zich geplaatst 
voor de halve finale in Amstelveen. Hierin eindigden Koos en Andreas op de 16e plaats 
(56.4%). Dick en Andre werden 6e (61.5%) waarmee zij zich plaatsten voor de landelijke 
finale. Met 54.6% eindigden ze hierin op een 28e plaats (van de 138 paren), en grepen zo net 
naast een geldprijs. 
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3. Bekerwedstrijden en externe competities 
 
 
3.1 Bekerwedstrijden 
 
Voor het derde jaar op rij heeft US Uil meegedaan aan de landelijke bekerwedstrijden van de 
NBB, zowel met de Hoofdklassebeker als de Elffersbeker. In de eerste ronde van de 
Hoofdklassebeker hebben we met 32 impen verschil verloren van Pegasus, wat net niet goed 
genoeg was om als beste verliezer door te gaan. In de Elffersbeker ging het net als vorig jaar 
wel weer erg goed. In de eerste ronde trok de tegenstander zich terug, waarna vrij gemakkelijk 
gewonnen werd van achtereenvolgens Bricas en Himbuv. In de halve finale werd Witte Huis 
genoot Ruit 1 verslagen, waarop we voor de twee keer op rij naar Utrecht mochten afreizen 
om de finale te spelen. Ditmaal was ABK de tegenstander. Wegens ziekte moest het team te 
elfder ure nog gecompleteerd worden, maar uiteindelijk begonnen we toch met twaalf man 
aan de wedstrijd. Met drie koppeltjes die nooit samen spelen, waren we niet bepaald op 
oorlogssterkte. Ook ABK had wel eens een sterker team op de been weten te brengen. 
Traditiegetrouw begonnen we weer voortvarend en hoewel we nu vier ronden lang de 
koppositie wisten vast te houden (tegen twee in de vorige editie), ging het met name in de 
laatste ronde helemaal mis, waardoor we alsnog met ruime cijfers (170-222) verloren en 
zonder bokaal naar Amsterdam terugkeerden. 
  
 
3.2 Externe competities 
 
Paren 
In de meesterklasse open paren heeft Yke Smit (met Tim Verbeek) de Nederlandse titel helaas 
niet weten te prolongeren. Wel eindigden ze met 54.1% in de bovenste regionen (4e). Meike 
Wortel (met Maarten Schollaardt), vorig jaar nog 2e, greep met 54.3% het brons. Edwin de 
Ruiter (met Herman Neufeglise), vorig jaar gepromoveerd naar de meesterklasse, eindigde 
netjes in de middenmoot. 
 
In de 1e divisie hebben Flip Boer (10e met 51.6%) en Rene Stienen (20e met 50.3%) zich met 
hun partners eenvoudig gehandhaafd. Willem Alink (met Han Begas) is met een 32e plaats 
gedegradeerd. 
 
In de 2e divisie paren regio II hebben Jan de Kleijn en Lothar Kuiper zich door een goede 
laatste zitting gehandhaafd met 47.2%. Coen Castricum (met Arjan Roelofs) redde het met 
47.0% net niet. Ook voor Koos van Driel & Vincent Koelemij (46.6%) en Maria Pel & Louis 
Dekker (45.4%) vielen het doek. 
 
Ook in de Bondsklasse A was Maria niet succesvol dit jaar. Samen met Paula Spil eindigden 
zij met 46.7% net onder de degradatiestreep. 
 
In de Open Paren van het district hebben namens US Uil alleen Jeroen en Niels Bakker 
meegedaan. Helaas konden zij geen potten breken (47.0%). 
 
In de gemengde paren was er wel succes. Deze werd met 57.6% namelijk gewonnen door 
Louis Dekker (met Elsbeth van de Laar). Guido Bakker & Ellen Goudsmit eindigden met 
51.7% in de middenmoot. 
 



 10 
 

Viertallen 
US Uil 1 heeft zich wederom gehandhaafd in de Hoofdklasse. 
US Uil 2, 3, en 4 hebben zich gehandhaafd in de 1e klasse. Het 4e (Koos - Andreas - Jan 
Willem - Martijn) kwam met een grote overwinning in de laatste ronde nog akelig dicht in de 
buurt van de twee plaats (wat goed zou zijn geweest voor promotie), maar helaas was het net 
niet genoeg. 
US Uil 5 begon voortvarend in de nieuwe opzet van de tweede klasse en was voor het tweede 
deel van de competitie al snel verzekerd van een plek in een promotiepoule; daarin ging het 
helaas niet al te best. 
 
Verder zijn er nog heel wat mensen binnen US Uil die voor een andere club viertallen spelen. 
We gaan niet iedereen noemen, maar willen nog wel even vermelden dat Meike Wortel 
(Lombard 1) de halve finales van de meesterklasse heeft bereikt, Yke Smit via een 2e plaats in 
de 1e Divisie (Hok 2) weer terugkeert naar de Meesterklasse, en Roland Verdonk en Edwin de 
Ruiter (beiden Hok 3) zich met een nette 7e plaatse hebben gehandhaafd in de 1e divisie.  
 
 
3.3 Overige bijzondere prestaties 
 
Bij het Nederlandse kampioenschap viertallen voor aspiranten (“Under-20-s”) heeft het team 
met Luc Severeijns & Niels Bakker in de gelederen de derde plaats bereikt met slechts twee 
wedstrijdpunten verschil van de winnaars. Ook bij de aspirantenparen grepen zij het brons. 
 
 
3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen  
 
Komend seizoen doen er wederom vijf US Uil teams mee aan de viertallencompetitie. Jan en 
Lothar gaan US Uil 3 verlaten en samen in US Uil 1 spelen. Na het vertrek van Jan en Lothar 
hebben Pieter en Vincent een team gevormd met de van 2 Klaveren afkomstige duo’s Maria 
Pel & Gerard Wagemakers en Iris van der Laar & Wim Keupers. De overige leden van US Uil 
3 spelen dit jaar geen competitie meer. US Uil 2 en 4 gaan ongewijzigd verder, zij het dat de 
DKL de nummers heeft omgewisseld en Coen Castricum de eerste paar wedstrijden Martijn 
vervangt. Luc en Niels spelen volgend jaar niet meer samen competitie en hun plaats in het 5e 
wordt overgenomen door de nieuwelingen (uit de eigen kweekschool) Nienke Valkhoff en 
Frank Nijhoff. 
 
US Uil 1 (hoofdklasse)   Ernst Warendorf, Wouter Floris, Jan de Kleijn, Lothar Kuijper 

Willem Alink, Arjan de Jong 
US Uil 2 (1ste klasse)   Jan Willem van Spijker, Martijn Oppers, Koos van Driel,  
         Andreas de Haas, Coen Castricum 
US Uil 3 (1ste klasse)   Pieter v Boven, Vincent Koelemij, Maria Pel, 
                                           Gerard Wagemakers, Iris van der Laar, Wim Keupers  
US Uil 4 (1ste klasse)   Jaap Taal, Annelies Andrea, René Valkering, Paul Hulst, 
         Dick de Gilder, André Smit 
US Uil 5 (2e klasse)   Mathilde de Dood, Peter Dekkers, Nienke Valkhoff, Frank Nijhoff 
 
 
Verder gaan we ons ook weer inschrijven voor de bekerwedstrijden.
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4. Cursus en opleiding 
 
 
4.1 Beginnerscursus 
 
Dit jaar hebben we ondanks verwoede pogingen helaas geen beginnerscursus kunnen 
organiseren. Er was wel redelijke belangstelling, maar het lukte niet om minimaal 8 mensen 
gedurende de dezelfde periode op de been te krijgen. In het begin van het nieuwe jaar gaan we 
de cursus in een nieuw opzet gieten. De cursus wordt ingekort tot zes (sterk praktijk 
georiënteerde) lessen en zal worden verzorgd door Rosaline Barendregt (die hier ervaring mee 
heeft). Ook met een laag aantal deelnemers willen we de cursus laten doorgaan. 
 
4.2 Vervolgcursus 
 
Een aantal mensen van de vorige cursus spelen nog steeds op de club. Hoewel we geen 
formele vervolgcursus hebben, spijkert Guido deze mensen nog regelmatig bij in het uurtje 
voorafgaand aan de clubavond. Waarvoor hulde! 
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5. 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 2009-2010 na correctie van nog te 
ontvangen gelden een kleine winst heeft geboekt. Volgend seizoen zullen we vanwege het 
lustrum vermoedelijk met een negatief resultaat eindigen, maar deze kosten zijn grotendeels al 
gereserveerd. Wat betreft de structurele inkomsten en uitgaven ziet het er ook voor het 
aankomend seizoen gezond uit. 
 

 


