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Voorwoord 

                Ouderkerk aan de Amstel, 27 september 2011. 

 

Beste leden en vrienden, 

  

Traditioneel tegen de traditie in is de ALV dit jaar, onder lichte dwang van een collega-

bestuurslid, niet uitgesteld naar een datum ver in het nieuwe seizoen. Uit de archieven blijkt 

dat het vier jaar geleden is dat we voor het laatst een ALV in september hebben gehouden! Van 

wíe deze dwang komt, laten we liever in het midden (uit angst voor een VP straf). De 

openingsfrase is geleend van Jeugd en muziek, een Vlaamse muziekeducatieve organisatie voor 

en door jongeren. Met deze pakkende slagzin kondigt zij een driekoppig slagwerkensemble aan 

(genaamd Triatu, voor de nieuwsgierigen), “dat het jonge publiek met handen en voeten 

overrompelt met hun instrumenten en muziek.” Uiteraard heeft dit allemaal helemaal niets met 

bridge te maken, maar we omarmen de mooie gedachte en terloops zijn de letters jong ook nog 

eens tweemaal in de eerste alinea van het voorwoord geslopen. 

 Het zal niemand ontgaan zijn dat deze ALV vooral in het teken staat van de nieuwe 

statuten. Het ontwerp is klaar, en met de toestemming van de ALV kunnen de statuten worden 

vastgelegd bij de notaris. Eindelijk wordt er dan een punt gezet achter de samensmelting tussen 

US en Schoppen Uil.  

 Het zal ook weinigen ontgaan zijn dat beide clubs in 2010 een lustrum beleefden. Omdat de 

vorige ALV erg laat plaatsvond, zijn er in het vorige jaarverslag al enkele woorden aan het 

lustrumfeest gewijd. In dit jaarverslag vind je een korte impressie van de clash tussen de oud-

leden en de huidige generatie. Helaas wist de DJ geen raad met het winterweer; misschien is 

het voor een volgend lustrum een idee om Triatu een kans te geven! 

 Op de vorige ALV is er ook al iets gezegd over de nieuwe opzet van de beginnerscursus 

waarmee we dit jaar zijn begonnen. Het streven is om elk jaar twee beginnerscursussen te 

organiseren, één in het voorjaar en één in het najaar. Deze cursussen zijn zeer praktisch van 

aard en beslaan slechts zes avonden. Hiermee hopen we dat de drempel om in te stappen wat 

lager wordt. De beginnerscursussen zijn essentieel om de instroom van jonge mensen te 

bewerkstelligen. Hoewel het zeker niet makkelijk is om structureel jonge beginnende bridgers 

te vinden, hebben we goede hoop dat we kunnen blijven groeien en verjongen. De verwachting 

is dat dit het laatste jaar is waarin ondergetekende de gemiddelde leeftijd van onze leden niet 

omhoog haalt!  

 Dit brengt ons meteen op een heikel punt. Hoewel de clubavond langzaam maar zeker 

jeugdiger en levendiger wordt, kan van het bestuur niet hetzelfde gezegd worden. Al langere 

tijd zijn we op zoek naar enthousiaste jongeren, omdat we van mening zijn dat een jonge club 

door jonge mensen gedragen zou moeten worden. Hopelijk gaan we ook hier in de nabije 

toekomst een slagje slaan. 

 Traditioneel wensen we iedereen ten slotte 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 

 

Afgelopen seizoen 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 

 

Omdat het inmiddels drie jaar geleden is dat Yke begon als interim voorzitter, kunnen we dat 

interim er zo zoetjes aan wel aflaten. Dat laat onverlet dat we nog steeds op zoek zijn naar 

verjonging in het bestuur. Ben je jong en lijkt het je leuk om in het bestuur te komen, laat het 

ons weten! 

 

 

1.2 Fusie 

 

Op de vorige ALV hebben we gemeld dat de stukken voor het samengaan van US en 

Schoppen Uil bij de notaris lagen. Sindsdien zijn de statuten nog op enkele punten aangepast, 

en inmiddels zijn ze per e-mail (en via de website) onder de leden verspreid. Als op de 

aankomende ALV minimaal tweederde van de leden de statuten goedkeurt (bij een opkomst 

van meer dan de helft van de leden), kan het proces eindelijk worden afgerond! 

 

 

1.3 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). 

 

 

1.4 Verloop ledenbestand 

 

De afgelopen twee jaar hebben we een lichte stijging van het ledental gezien. Ondanks dat een 

aantal mensen heeft opgezegd, zijn we ook afgelopen seizoen weer ietsje gegroeid. Vorig 

seizoen begonnen we met 62 leden, 9 ereleden en 4 vrienden (totaal 75). Dit seizoen beginnen 

we met 69 leden, 9 ereleden en 2 vrienden (totaal 80). Uiteraard is dit vooral te danken aan de 

beginnerscursussen. Met name de herfstcursus (de eerste in de nieuwe, verkorte opzet) was 

goed bezet en heeft een flink aantal jonge leden opgeleverd die nog regelmatig de clubavond 

bezoeken. Twee van hen gaan dit seizoen zelfs competitie spelen voor US Uil! 

 

 

http://www.usuil.nl/
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1.5 Begroting 

 

Het totaal aan de uitgavenkant van de realisatie is conform de begroting. Aan de 

inkomstenkant is er een negatief gat van zo’n 1500,-. Deze wordt in het geheel veroorzaakt 

door nog niet te ontvangen bedragen, die naar verwachting snel zullen binnenkomen. 

Overigens komen deze nog te ontvangen bedragen qua omvang overeen met ontvangsten die 

eigenlijk tot het vorige boekjaar behoren. Feitelijk hebben we dus wel degelijk 1500,- meer 

uitgegeven dan ontvangen, maar dit komt in het geheel voor rekening van het lustrumfeest, en 

hiervoor was in het verleden al 1500,- opzij gezet. De conclusie van de penningmeester is dan 

ook dat we dit jaar goed zijn doorgekomen. Kijken we naar de begroting van volgend jaar en 

corrigeren we voor de achterstallige betalingen (zodat we alleen de kosten en baten die 

daadwerkelijk met dit seizoen van doen hebben in ogenschouw nemen), dan zien we dat deze 

vrijwel sluitend is. Ook dit jaar hoeft de contributie dus niet omhoog! 

 

 

1.6 Communicatie en website 

 

De vernieuwing van de website is weinig opgeschoten, dus voorlopig moet de opmaak nog 

steeds handmatig in HTML gedaan worden. Wel hebben we inmiddels e-mailadressen via de 

provider van de website. Verscheiden onder ons hebben al ondervonden dat het adres 

usuil@orange.nl het nu echt niet meer doet; het alternatieve adres usuil@upcmail.nl blijft nog 

wel even in de lucht, maar het officiële algemene e-mailadres is vanaf heden info@usuil.nl. 

Vragen, aanmeldingen, opzeggingen, wijzigen e.d. kunnen voortaan 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). Naast het algemene e-mailadres zijn er ook een aantal specifieke 

adressen in bedrijf. Hieronder staan alle adressen op een rijtje. 
 
info@usuil.nl 
cursus@usuil.nl 
voorzitter@usuil.nl  
secretaris@usuil.nl  
penningmeester@usuil.nl 
wedstrijdleider@usuil.nl 
webmaster@usuil.nl 
 
 

 

 

mailto:usuil@orange.nl
mailto:usuil@upcmail.nl
mailto:info@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


 6 

 

2. Clubactiviteiten 

 

 

2.1 Clubavonden 

 

De opkomst op de dinsdagavond was redelijk, mede door de nieuwe schare jongelingen. 

Tijdens de zomermaanden was het ietwat wisselvallig; tijdens de ALV willen we daarom 

voorstellen om de zomerdrives in een iets ander jasje te gieten: (gedeeltelijk) butler in plaats 

van paren, en wellicht de finale op een dinsdagavond in plaats van in het weekend. 

 

 

2.2 Individuele parencompetitie 

 

In mei wilden we net als vorig jaar een individuele parencompetitie houden over twee 

avonden. De eerste week waren er slechts twintig deelnemers; deze sessie werd gewonnen 

door Jan, gevolgd door Guido, Jeroen, Richard, Don, Anna en Maria. Behalve 

laatstgenoemde, was deze volledige top present de tweede week, maar helaas was de verdere 

opkomst zo dramatisch dat het niet mogelijk bleek een fatsoenlijk individueel schema op te 

stellen. Hoewel hierbij de kanttekening moet worden gemaakt dat een aantal trouwe leden 

vakantie vierde in Frankrijk, willen we tijdens de ALV voorstellen het individuele 

parencompetitie van de agenda te halen (en eventueel te vervangen door een open 

parenkampioenschap van enkele weken). 

 

 

2.3 Zomerdrives 

 

Beginnende op dinsdag 7 juni hebben we dit jaar 13 Themelion zomerdrives georganiseerd, 

waarop elke avond 25% van de deelnemende paren zich kon plaatsen voor de finale op 

zaterdag 3 september. Hoewel er zich zo’n 45 mensen geplaatst hadden, werd de finale helaas 

door slechts 8 paren bezocht (in de vorige editie waren dit er 11, en in die van twee jaar 

geleden 16).  

 Met dank aan Anton, die al ruim voor aanvang van de wedstrijd de spellen had 

gedupliceerd en de tafels klaargezet, speelde elk paar vier spellen tegen elk ander paar. Aan 

het eind van de middag bleken Jan Willem en Martijn de overwinnaars: 
 

1. Martijn Oppers &  Jan Willem van Spijker  62.9% 

2. Guido Bakker & Ellen Goudsmit  60.9% 

3. Richard Casius & Niels de Keijzer      52.8%   

 

 

2.4 Speciale drives 

 

Sinterklaasdrive 

De Sintdrive stond weer in het teken van afwijkende, door Yke aangedragen, spelregels. De 

vaak hilarische spelletjes waren ditmaal zonder enige twijfel het best besteed aan Jan & 

Lothar (maar als troost voor degenen die er niets van begrepen hebben, was er voor een ieder 

een chocoladeletter): 

  
1. Lothar Kuijper & Jan de Klein      76.1% 
2. Vincent Koelemij & Pieter van Boven     63.0% 
3. Judith Breteler & Mike Jonkmans       59.8% 

 

 

http://nbbuitslagen.transfer-solutions.com/uss/USS_2_Page3.do?event=setCurrentRowWithKey&Arg0=000D0000002F5468656D656C696F6E205A6F6D657264726976652046696E616C65206F70203238206175677573747573203230313000000006412D6C696A6E000000013100000002413800000027436F656E2043617374726963756D2026204A616E2057696C6C656D2076616E205370696A6B657200000007202036302C303800000003C2083900000004C3080B2D00000004C309384A00000004C310563200000004C3144C1600000004C34A163400000005C4030E57050000008A0000012D4C193173&event=Showpaar&verid=756&breadCrumbId=USS_2_Page3.do
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Nieuwjaarsdrive 

Voor het tweede jaar op rij hebben we bij US Uil weer een Nieuwjaarsdrive gehouden. 

Wederom was de organisatie in handen van Patrice & Jojanneke. Omdat zij in het kader van 

de integratie iets wilden met wisselende partners, hebben we na een brainstormsessie gekozen 

voor een bijzondere viertallenwedstrijd.  Elk viertal werd gevormd door twee paren aan elkaar 

te koppelen door loting. Vervolgens moest iedereen met elk van zijn drie teamgenoten acht 

spelletjes spelen. Team Koelemij, met Vincent, Pieter, Judith en Maria in de gelederen won de 

wedstrijd. Een goed teken, want aankomend seizoen gaan ze met z’n vieren competitie spelen 

voor US Uil! Dit jaar bevinden de organiserende dames zich vermoedelijk in het buitenland, 

maar wie weet doen we dit format nog wel een keertje in de herhaling… 

  

Paasdrive 

Net als vorig jaar hebben we tijdens de Paasdrive weer Patton (een combinatie van paren en 

Butler) gespeeld. Ditmaal ging het niet via een Zwitsers systeem, maar waren er twee poules 

met elk vier teams. De winnaars van beide poules plaatsten zich voor de finale. Poule 1 werd 

gewonnen door het team met Jeroen & Ellen – Goan & Richard. In poule 2 was het erg 

spannend, maar het team met Guido & Louis en Maria & Judith trok uiteindelijk aan het 

langste eind. In de finale stoomde laatstgenoemde viertal vervolgens door naar de 

eindoverwinning, de Calimero-eitjes en de eeuwige Paasroem. 

 

  

2.5 Ruitenboer 

 

Tijdens de voorronde op de club hebben Jan Willem & Martijn en Dick & André zich 

geplaatst voor de halve finale in Amstelveen. Dick & André werden hierin 28
e
 en Jan Willem 

& Martijn 50
e
, zodat we dit jaar helaas geen afvaardiging  in de landelijke finale hadden. 

 

 

2.6 Lustrum 

 

Zoals de meesten wel weten is US Uil een samensmelting van de bridgeclubs US en 

SchoppenUil. Eerstgenoemde is opgericht in 1950, en laatstgenoemde in 1970. Het jaar 2010 

zou dus voor beide clubs een lustrumjaar zijn geweest. Om de mooie gemiddelde leeftijd van 

50 jaar te vieren, hebben we in de ALV van 2009 besloten een feest te organiseren. Judith had 

de schone taak op zich genomen hierin het voortouw te nemen.  

 Ze heeft uiteindelijk een drive georganiseerd waarop leden en oud-leden tegen elkaar de 

degens mochten kruisen. Halverwege de middag van zaterdag 18 december zat het Witte Huis 

(dat voor de verandering nu eens niets witter was dan alle andere gebouwen in de wijde 

omtrek!) helemaal vol.  Het was erg leuk om te zien hoe internationale toppers het opnamen 

tegen jonge leden die soms nog maar net van de cursus kwamen. Ondanks het grote verschil 

in ervaring heeft de huidige US Uil generatie zich zeer goed geweerd. Tot de laatste ronde 

ging de strijd ongeveer gelijk op, maar helaas waren de laatste spellen behoorlijk lastig voor 

de vaak nog onervaren leden (of heeft de jeugd zich halverwege gewoon te fanatiek op het 

buffet gestort?) en grepen de oud-leden de overwinning. 

 Na afloop was er een feest gepland met een heuse DJ, maar helaas was deze in de sneeuw 

blijven steken. Dit mocht de pret echter niet drukken; velen zijn tot in de late uurtjes 

doorgegaan en de drank vloeide rijkelijk! We willen Judith vanaf deze plaats nog eens 

hartelijke bedanken voor de voortreffelijke organisatie: Judith bedankt!  
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3. Bekerwedstrijden en externe competities 

 

 

3.1 Bekerwedstrijden 

 

Voor het vierde 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 kansloos verloren van HOK (153-241). Ook in de eerste ronde 

van de Elffersbeker hadden we een zware loting: Pegasus. Helaas lukte het niet om tijdig een 

datum te vinden waarop beide clubs een team op de been konden brengen. Ondanks dat het 

vrijwel uitsluitend de tegenstander was die met logistieke problemen kampte, heeft men bij de 

bond besloten om beide clubs uit te sluiten voor de tweede ronde. Waren we de afgelopen 

twee edities nog de verliezend finalist, dit jaar was het ons klaarblijkelijk niet gegeven om te 

schitteren… 

 

 

3.2 Externe competities 

 

Paren 

In de meesterklasse open paren heeft Yke Smit (met Tim Verbeek) beslag gelegd op de vijfde 

plaats (52.6%). Meike Wortel (met Maarten Schollaardt), vorig jaar nog goed voor het brons, 

eindigden dit jaar in de middenmoot met precies 50%. Edwin de Ruiter (met Herman 

Neufeglise), redde het dit jaar niet en eindigden met 47.7% helaas onder de degradatiestreep. 

 

In de 1
e
 divisie was het somber; er deden drie US Uilers mee, en allen zijn gedegradeerd. 

Roland Verdonk en Guido Bakker werden 26
e
 met 48.6% en Rene Stienen (met Eltje 

Schippers) eindigde met 46.6% op plaats 30.  

 

In de 2
e
 divisie paren regio II heeft Willem Alink zich (met Han Begas) gehandhaafd met 

48.7%.  

 

Tijdens de NK gemengde paren zagen Guido Bakker & Ellen Goudsmit, Yke Smit (met  

Jamilla Spangenberg) en Meike Wortel (met Maarten Schollaardt) zich op de eerste dag terug 

bij de beste 62 paren, en dwongen zo deelname aan de finale af. Meike & Maarten werden 

daar met overmacht Nederlands kampioen (63.1 %), Yke & Jamilla 9
e
  (55.3%) en Guido en 

Ellen, vorig jaar nog terug te vinden op plaats 3, 27
e
 (52.3%). 

 

In het gemengde paren toernooi van het district was er wederom goud. Werd deze vorig jaar 

nog gewonnen door Louis Dekker (met Elsbeth van de Laar), dit jaar gingen Guido Bakker & 

Ellen Goudsmit met de winst aan de haal (61.0%). Louis & Elsbeth werden 9
e
 met 52.8%. 

 

Viertallen 

Alle US Uil teams hebben zich gehandhaafd in de viertallencompetitie van het district, het 1
e
 

in de hoofdklasse, teams 2, 3, en 4 in de eerste klasse, en het 5
e
 in de tweede klasse.  Team 5 

heeft het de laatste wedstrijd nog wel erg spannend gemaakt; na een 2-25 verlies bleven ze 

precies 1 puntje verwijderd van de degradatiestreep.  

  

Verder zijn er nog heel wat mensen binnen US Uil die voor een andere club viertallen spelen.  

We gaan niet iedereen noemen, maar in de meesterklasse hebben Yke Smit (Crash 1) en 

Meike Wortel (Lombard 1) zich gehandhaafd, en in de eerste divisie Roland Verdonk, Guido 

Bakker en Edwin de Ruiter (allen Hok 3). 
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Jeugd 

Bij het Nederlandse kampioenschap viertallen voor aspiranten (“Under-20-s”) ging het goud 

naar het team met Luc Severeijns in de gelederen, en met een miniem verschil ging het zilver 

naar het team met Niels Bakker. Bij de jeugdparen vinden we geen US Uilers in de hogere 

regionen, maar wel deden er behalve Luc en Niels ook vier van onze cursisten mee! Ook deed 

Luc afgelopen maand mee aan de open wereldkampioenschappen bij de jeugd in Kroatie. 

Samen met Chris Westerbeek wist hij zich daar verrassend te plaatsen voor de finale van de 

paren. Na een moeizame start leidde een spectaculaire eindsprint tot de 9
e
 plaats, wat goed 

was voor het brons bij de aspiranten! 

  

 

3.3 Overige bijzondere prestaties 

 

In het Witte Huis Topcircuit wist Meike Wortel (met Maarten Schollaardt) zich na vier 

voorronden verzekerd van een finaleplaats, alwaar beslag werd gelegd op de vierde plaats. 

  Bij het sterk bezette Onstein Pinkster Pattern Toernooi hebben Guido Bakker & Roland 

Verdonk met Edwin de Ruiter (& Herman Neufeglise) beslag weten te leggen op de tweede 

plaats, onder andere door overwinningen op de beide finalisten van de meesterklasse!  

 De 15
e
 editie van de Sinjorentocht in Antwerpen is gewonnen door Goan Oei  (& Elsbeth 

van de Laar), met een percentage van maar liefst 77.1%. Twee weken terug kwamen ze een 

half procentje te kort om dit succes te prolongeren. 

 

 

3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen  

 

Komend seizoen doen er wederom vijf US Uil teams mee aan de viertallencompetitie. In team 

3 zullen Pieter & Vincent samen gaan spelen met het nieuw gevormde paar Maria & Judith, 

dat we al menigmaal samen hebben zien spelen het afgelopen jaar. Met name door het 

moederschap van Mathilde is team 5 vrijwel geheel gewijzigd. Nienke gaat spelen met 

Mascha Honsbeek (nieuw lid) met als nevenpaar Emma de Ruiter & Doris van Delft, twee 

van onze cursisten uit de najaarscursus! 

 

US Uil 1 (hoofdklasse)   Ernst Warendorf, Wouter Floris, Jan de Kleijn, Lothar Kuijper 

Willem Alink, Arjan de Jong 

US Uil 2 (1
ste

 klasse)   Jan Willem van Spijker, Martijn Oppers, Koos van Driel,  

         Andreas de Haas 

US Uil 3 (1
ste

 klasse)   Pieter v Boven, Vincent Koelemij, Maria Pel, Judith Breteler                                           

US Uil 4 (1
ste

 klasse)   Jaap Taal, Annelies Andrea, René Valkering, Paul Hulst, 

         Dick de Gilder, André Smit 

US Uil 5 (2
e
 klasse)   Nienke Valkhoff, Mascha Honsbeek, Emma de Ruiter, Doris van 

                                           Delft 
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4. Cursus en opleiding 

 

 

4.1 Beginnerscursus 

 

Dit jaar is de eerste cursus nieuwe stijl van start gegaan. Deze bestaat slechts uit zes lessen en 

is sterk praktijk georiënteerd. Het cursusmateriaal is aangeleverd door Rosaline Barendregt en 

zij heeft ook de eerste cursus gegeven, met hulp van Yke. Vrijwel alle cursisten waren erg 

enthousiast en zijn daarna op de clubavond komen spelen. Gezien de duur van de cursus 

hebben we de eerste weken geprobeerd de cursisten zoveel mogelijk in een apart lijntje te 

laten spelen, en ook daarna is de begeleiding tamelijk intensief geweest.  

 In het voorjaar is er andermaal een cursus gegeven. Omdat Rosaline in het buitenland zat, 

heeft Yke de cursus gegeven. Het materiaal van Rosaline mochten we gelukkig blijven 

gebruiken. Helaas waren er de tweede cursus wat minder deelnemers en is er maar één cursist 

lid geworden. Het blijft lastig om met enige regelmatig voldoende cursisten te vinden; alle 

hulp van de leden is hierbij dus meer dan welkom.  

 Duidelijk is wel dat de cursussen voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de 

instroom van nieuwe (jonge!) leden. Ze zijn dus van groot belang voor het voortbestaan van 

de vereniging. Op het moment van schrijven is de eerste cursus van het nieuwe seizoen van 

start gegaan.  

 

 

4.2 Vervolgcursus 

 

We hebben formeel geen vervolgcursus georganiseerd, maar wel werden er bijna wekelijks, 

voorafgaand aan de clubavond, bijspijkeruurtjes verzorgd door Yke en Guido. Ook in het 

nieuwe jaar zullen deze uurtjes blijven. Ze zijn primair bedoeld voor onze eigen cursisten, 

maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. 
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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 2010-2011 na correctie van nog te 

ontvangen gelden ongeveer quitte heeft gedraaid, en dat het de verwachting is dat de 

inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op het volgend boekjaar ook nagenoeg in 

evenwicht zijn. 

 

 


