Jongeren Bridgevereniging US Uil

JAARVERSLAG
2011-2012

Voorwoord
Ouderkerk aan de Amstel, 25 september 2012.
Beste leden en vrienden,
De eerste herfststorm hebben we gisteren al gehad. Niet alleen de bomen, maar ook onze
competitieteams zijn flink door elkaar geschud. Na jarenlange trouwe dienst hebben onze
ereleden Ernst en Wouter er genereus mee ingestemd plaats te maken voor een nieuwe
generatie. Hierdoor ontstond er niet alleen ruimte om wat jongeren door te schuiven, maar ook
zal ons vlaggenschip in de toekomst zijn thuiswedstrijden op de dinsdagavond gaan spelen.
Verder hebben we een wild card voor de eerste klasse gekregen om een viertal aanstormende
(edoch reeds iets gevorderde) talenten onder te brengen, en start er een viertal jongeren dat
afgelopen jaar de beginnerscursus heeft doorlopen in de tweede klasse. Al met al zullen we
aankomend seizoen met zes teams aantreden in de viertallencompetitie van het district: twee
jongerenteams, twee gemengde teams, en twee gelouterde teams.
De vorige ALV stond in het teken van de goedkeuring van de nieuwe statuten. Hiervoor
was een opkomst van 50% van de leden vereist. Met 32 aanwezigen en 13 volmachten heeft
uiteindelijk 58% van de leden zijn stem uitgebracht (allen waren vóór goedkeuring), zodat de
voorzitter gewapend met deze uitslag op audiëntie bij de notaris mocht. Eind december 2011
zijn de staturen gedeponeerd en hebben we hiervan een officiële bevestiging van de Kamer van
Koophandel gekregen. Daarna bleek het nog niet eenvoudig om de oude vereniging
SchoppenUil uit te schrijven bij de KvK, omdat er nooit een formele ontbinding heeft
plaatsgevonden. Zag het er aanvankelijk wat somber uit, uiteindelijk bleek het een storm in een
glas water: na wat briefwisselingen ging de KvK toch akkoord, zodat we nu ook formeel één
vereniging zijn. Dit jaarverslag zal vooralsnog de laatste zijn waarin een paragraaf fusie is
opgenomen!
Ook dit jaar hebben de beginnerscursussen weer voor flink wat aanwas gezorgd. Het zal
niemand ontgaan zijn dat de opkomst op de clubavond de laatste maanden beduidend beter is
dan de laatste jaren het geval was. Onze gemiddelde leeftijd is als een raket omlaag geschoten,
waardoor ondergetekende en andere bestuursleden zich steeds ouder gaan voelen. Gelukkig
glooit er licht aan de horizon: dit jaar mogen we twee jeugdleden voordragen als bestuurslid!
Anders dan de hoge opkomst op de dinsdagavond wellicht doet vermoeden, is ons ledental
niet toegenomen. Erg jammer is dat een flink aantal oud-cursisten heeft opgezegd; een aantal
van hen is met de storm mee uitgewaaid naar verre oorden (waardoor anderen hun vaste
partner zijn kwijtgeraakt) en een aantal geeft de prioriteit voorlopig aan andere zaken. Hopelijk
zien we een deel hiervan in de nabije toekomst terug. Ook heeft een aantal oudere leden het
lidmaatschap (soms na jarenlang donateurschap, waarvoor dank!) opgezegd. Aangezien onze
jeugdtarieven lager liggen dan de tarieven voor ouderen, staan we er financieel dan ook niet zo
heel best voor (dit in schril contrast met de zorgverzekeraars die afgelopen jaar een “bijna
onmaatschappelijk hoge” winst hebben behaald volgens de bestuursvoorzitter van een van deze
verzekeraars). Gegeven onze reserves is er echter geen reden tot paniek en zullen we het eerst
nog een jaartje aanzien. Als er iemand ideeën heeft hoe wij zo’n onmaatschappelijk hoge winst
zouden kunnen bewerkstelligen, dan zijn we één en al oor.
Inmiddels lijkt de storm buiten wat te luwen, begint het zonnetje te schijnen en raakt de
pagina vol: een mooi moment om af te sluiten en iedereen weer veel bridgeplezier toe te
wensen het komende jaar. Met name de jeugdteams wensen we veel wijsheid toe bij hun
debuut in de competitie!
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
Coen Castricum, penningmeester
Roland Verdonk, wedstrijdleider
Jan de Kleijn, algemeen bestuurslid
Merel van Looi, algemeen bestuurslid
Tijdens de aankomende ALV zullen we twee leden voordragen om in het nieuwe seizoen tot
het bestuur toe te treden, te weten Merel Bruijnsteen en Sander Jansen. Jan en Merel zullen
het bestuur verlaten.

1.2 Fusie
Op de vorige ALV hebben de leden de nieuwe statuten goedgekeurd. Deze statuten zijn kort
daarna bij de notaris in goede orde gedeponeerd. Vervolgens kostte het nog wat
zweetdruppels om de Kamer van Koophandel te bewegen SchoppenUil uit te schrijven, maar
gelukkig kunnen we meedelen dat alles inmiddels in kannen en kruiken is! US Amsterdam en
SchoppenUil gaan nu ook formeel als Jongeren Bridge Vereniging US Uil door het leven. Het
onderwerp fusie wordt vanaf nu van de agenda geschrapt!

1.3 Ledenvergaderingen
Het afgelopen seizoen heeft er één jaarlijkse ledenvergadering plaatsgehad. Deze vergadering
was belangrijk, omdat alleen bij een opkomst van meer dan de helft van de leden de nieuwe
statuten konden worden goedgekeurd. 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 drie jaar hebben we een lichte stijging van het ledental gezien. Dit jaar hebben
we helaas veel opzeggingen gehad. Daartegenover staat dat we ook flink wat jonge mensen
mochten verwelkomen. Al met al moeten we getalsmatig toch een stapje terugdoen: Begonnen
we vorig seizoen nog met 69 leden, 2 vrienden en 9 ereleden (totaal 80), dit jaar beginnen we
met 66 leden, 2 vrienden en 9 ereleden (totaal 77). Daarbij moet wel worden opgemerkt dat
een aantal mensen te laat was met opzeggen, en dus eigenlijk helemaal niet aan het afgelopen
seizoen is begonnen. Afgelopen seizoen zijn we soepel omgesprongen met late opzeggingen,
mede door de nieuwe wetgeving aangaande stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen. Aan
de late opzeggers is overigens wel verzocht een kleine vergoeding over te maken voor o.a.
afdracht aan de NBB. Dit jaar hebben we ons keurig aan de nieuwe richtlijnen voor
sportverenigingen gehouden en zijn er dus geen excuses voor te late opzeggers!
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1.5 Begroting
Een gedetailleerd financieel verslag wordt op de ALV aangeboden en van commentaar
voorzien door de penningmeester. Hieronder volgen alleen de belangrijkste conclusies.
In het afgelopen seizoen hebben we zo’n 700,- minder uitgegeven dan begroot. De grootste
meevaller was het ontbreken van een rekening voor de servicekosten. Aan de kant van de
inkomsten zien we een negatief verschil van 1600,-. Grotendeels komt dit door tegenvallende
contributiegelden (met name door de late opzegging van enkele leden) en door het besluit om
de ledenbijdrage aan de zomerdrives te schrappen. Al met al hebben we toch nog een klein
positief resultaat geboekt.
Echter, als we aan de inkomstenkant corrigeren voor de bedragen die eigenlijk op het
vorige seizoen betrekking hebben (nagekomen contributies en sponsorgeld), hebben we
feitelijk meer uitgegeven dan ontvangen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de begroting
voor aankomend seizoen niet geheel sluitend is. Dit jaar zullen we het nog even aankijken en
het te verwachten verlies afboeken op de reserves. We willen echter geen structureel
begrotingstekort. Wat betreft de uitgavenkant valt er niet veel meer te bezuinigen, tenzij we
van locatie veranderen. Als er geen verbetering optreedt aan de inkomstenkant (voor
aankomend jaar hebben we nog geen sponsor(en), het district heeft vooralsnog besloten geen
subsidie meer te geven voor cursisten, en de zomerdrives willen we voor de eigen leden graag
gratis houden), zullen we genoodzaakt zijn om op de ALV van 2013 een contributieverhoging
voor te stellen.

1.6 Communicatie en website
Jullie zullen wel gemerkt hebben dat de NBB portals geheel zijn vernieuwd. Ons nieuwe adres
op de portal is http://www.nbbclubsites.nl/club/1011. Overigens zal de meeste informatie
gewoon via onze eigen website (www.usuil.nl) worden aangeboden. Voor vragen,
aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen in personele gegevens blijft info@usuil.nl het
belangrijkste contactadres. 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
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2. Clubactiviteiten

2.1 Clubavonden
De opkomst op de dinsdagavond is veel beter dan voorheen. Nu elke week een groot aantal
jongeren de weg naar de zaal vindt, mogen we wekelijks 16 tot 20 paren verwelkomen. Dit
gaat dus de goede kant op!

2.2 Parencompetitie
Omdat de opkomst twee jaar geleden erg slecht was, hebben we de individuele
parencompetitie vervangen door een gewoon parenkampioenschap, uitgesmeerd over twee
weken. Om mee te dingen naar de eeuwige roem, moest een paar in dezelfde samenstelling
beide weken meespelen. Hoewel slechts zes paren dit voor elkaar kregen, waren de beide
avonden wel goed bezocht (22 paren op de eerste avond en 18 op de tweede). Met winst in de
eerste zitting en een vierde plek in de tweede zitting, zijn Lothar en Sjoerd parenkampioen
van 2011-2012 geworden met een gemiddelde van 59.6%:
Lothar Kuijper & Sjoerd Schreuder
Dick de Gilder & André Smit
Niels Bakker & Milan Ramer

59.6%
56.8%
51.7%

Emma & Doris, Sander & Luc, en Anton & Ardy waren de andere drie paren die het twee
avonden met elkaar uithielden…

2.3 Zomerdrives
Beginnende op dinsdag 12 juni hebben we dit jaar 12 zomerdrives gespeeld. Deze waren iets
anders van opzet dan andere jaren. Zo hebben we geen inschrijfgeld van de leden gevraagd,
werd de finale niet meer in het weekend gehouden, en zijn de geldprijzen vervangen door
prijzen in natura. Verder is de spelvorm gewijzigd naar Butler (omdat dit de jongeren meer
aanspreekt), plaatsten alleen de winnende paren zich voor de finale, en mochten paren
uitsluitend in de finale meespelen in dezelfde samenstelling waarmee ze zich hadden
geplaatst. Dinsdag 11 september streden er 8 paren mee in de finale. De van buiten de club
afkomstige jongelingen Chris Westerbeek & Wouter Fitski trokken met 40 IMPs aan het
langste eind. Het zilver was voor Lothar & Sjoerd en het brons voor Goan & Joost:
1. Chris Westerbeek en Wouter Fitski
2. Lothar Kuijper & Sjoerd Schreuder

40
30

3. Goan Oei & Joost Teixeira de Mattos

21

2.4 Speciale drives
Sinterklaasdrive
De Sintdrive stond weer in het teken van afwijkende, ditmaal door Lothar aangedragen,
spelregels. In tegenstelling tot vorig jaar was het verschil in de top van het klassement klein:
1. Luc Severeijns & Joost Teixeira de Mattos
2. Els Kroon & Lothar Kuijper
3. Niels de Keijzer & Richard Casius

64.7%
63.0%
62.4%
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Gelijk aan vorig jaar was er voor degenen die er niets van begrepen, alsook voor degenen die
er alles van begrepen, een chocoladeletter.

Nieuwjaarsdrive
Voor het derde jaar op rij, inmiddels dus alweer een traditie, hebben we het nieuwe jaar
geopend met een feestelijke Nieuwjaarsdrive. Aanvankelijk was het idee om net als vorig jaar
iets de doen met een viertal, waarbij een ieder een aantal spellen met elk van zijn teamgenoten
speelt. Dit was echter niet bij iedereen goed doorgekomen en bovendien was er een
ongelukkig aantal paren om te viertallen, zodat we op het laatste moment maar hebben
besloten om een normaal lijntje te doen. Jonge honden kunnen we hen misschien niet meer
noemen, maar de Nieuwjaarsdrive werd met afstand gewonnen door het blind op elkaar
ingespeelde paar Anton & Ardy met een gemiddelde van bijna 3 IMP per spel:
1. Ardy van Driel & Anton Witzen
2. Lothar Kuijper & Jan de Kleijn
3. Nienke Valkhoff & Mascha Honsbeek

2.96
1.75
0.78

Valentijnsdrive
Omdat de tweede dinsdag in februari precies op de 14e viel, hebben we er een feestelijk
Valentijnstintje aan gegeven. Een snelle blik op het deelnemersveld leert dat er weinig prille
liefdesstelletje meededen, hoewel we in de top drie wel twee ongebruikelijke combinaties
tegenkomen (wie weet bloeit daar iets moois?):
1. Roland Verdonk & Lothar Kuijper
2. Yke Smit & Don Severeijns
3. Anton Witzen & Ardy van Driel

2.00
1.16
0.67

Paasdrive
Tijdens de Paasdrive hebben we uiteraard weer Patton (een combinatie van paren en Butler)
gespeeld, ditmaal niet via poultjes maar via het Zwitsers systeem. Mede door de aard van dit
systeem waren er in de loop van de avond grote verschuivingen, maar het meest constante
viertal was toch wel LJVP (Lothar, Jan, Vincent en Pieter), dat dan ook ruim won. Door na
twee verliespartijen uit te halen tegen de wat minder goed presterende teams, wist het
jeugdige US Uil 5 (Emma, Doris, Nienke, Mascha) op de valreep nog het zilver uit het vuur te
slepen.

2.5 Ruitenboer
Tijdens de voorronde op de club hadden Andreas en Els zich met 64.6% als eerste geplaatst
voor de halve finale in Amstelveen. Hierin werden zij verdienstelijk 13e, maar dat was net niet
genoeg voor een plaats in de landelijke finale. De als tweede geplaatste Judith deed het met
invaller Jan Willem nog net ietsje beter, en mocht met een 10e plaats wel naar de finale.
Hierin werden zij verdienstelijk 34e (van de 128 paren) met 53.8%.

7

3. Bekerwedstrijden en externe competities

3.1 Bekerwedstrijden
Dit jaar hebben we niet meegedaan aan de bekerwedstrijden van de bond. Mochten er mensen
aankomend jaar wel graag mee willen doen en/of er iemand zijn die de rol van captain op zich
wil nemen, dan horen wij het graag!

3.2 Externe competities
Paren
In de meesterklasse open paren is Yke Smit (met Marion Michielsen) 3e geworden met
53.07%.
Meike Wortel (met Joris van Lankveld) eindigde helaas net onder de
degradatiestreep.
Door winst in de 1e divisie paren wist Edwin de Ruiter (met Herman Neufeglise) zich na een
jaar afwezigheid weer in terug in de meesterklasse te spelen.
In de 2e divisie paren regio II hebben René Stienen (met Eltje Schipper) en Lothar Kuijper
(met Marinus Verseput) zich gehandhaafd met respectievelijk een 6e (52.1%) en 9e (50.6%)
plaats.
Bij de damesparen van het district heeft Maria Pel (met Rina van Tol) na vijf sessies de beker
in de wacht gesleept met een gemiddelde van 58.8%. Volgend jaar wil ze meer (jeugdige) US
Uil dames in dit veld zien!
Op de NK gemengde paren won Meike Wortel (met Joris van Lankveld) het zilver. Guido &
Ellen misten helaas de ‘cut’ op de eerste dag. In het gemengde paren toernooi van het district
grepen laatstgenoemden net naast de winst, en werden 2e op slechts 0.16% achter de winnaars.
Viertallen
Alle US Uil teams hebben zich gehandhaafd in de viertallencompetitie van het district, het 1e
in de hoofdklasse, teams 2, 3, en 4 in de eerste klasse, en het 5e in de tweede 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 heeft Meike
Wortel (Lombard 1) de halve finale gehaald. In de 1e divisie is Yke Smit (HOK 2) met een 2e
plaats gepromoveerd naar de meesterklasse en hebben Roland Verdonk, Guido Bakker en
Edwin de Ruiter (allen Hok 3) zich gehandhaafd. In de 2e divisie groep 3 is René Stienen
(Pegasus-Amstelland 2) kampioen geworden en gepromoveerd naar de 1e divisie.

Jeugd
Bij de Nederlandse kampioenschappen, zowel paren als viertallen, hebben met name bij de
junioren wel een aantal US Uilers meegedaan, maar eremetaal zat er dit jaar helaas niet in.
Ook op het EK in Denemarken hebben een 5-tal US Uilers hun kunsten mogen vertonen, te
weten Sander, Milan, Emma, Doris, en Luc. Prijzen konden we (nog) niet uit het vuur slepen
(in de kwalificatieronde bij de meisjesparen bereikten Emma & Doris net niet de finale; ze
werden 14e, waar een plek bij de eerste 12 vereist was) maar veel ervaring, lol en bier, en een
leuk verslag (zie de website) heeft het wel opgeleverd.
8

3.3 Overige prestaties
Eigenlijk zijn vrijwel alle prestaties van onze leden tegenwoordig wel ergens op het internet te
vinden. De portal van het district, met o.a. de uitslagen in de diverse districtcompetities, is
voor de meesten welbekend (http://www.nbbclubsites.nl/district/1/uitslagen). Veel landelijke
en internationale uitslagen vind je op (of via) de site van de NBB (http://www.bridge.nl/). Zo
ook dat Meike Wortel vorige maand de finale van de Transnational Mixed Teams op de
Olympiade (tegenwoordig World Bridge Games genaamd) heeft gewonnen met de Poolse
Pepsi! De uitslagen van enkele toernooien iets dichter bij huis staan op de portal van het Witte
Huis (http://www.nbbclubsites.nl/club/1003/uitslagen). Daar vind je o.a. dat de Butlereditie
van het Sylvester Toernooi (dat dit jaar plaatsvond op de US Uil dinsdag) is gewonnen door
Niels de Keijzer en Richard Casius, dat René Stienen (met Pieter Schuil) tweede is geworden
op de eerste editie van de Zomergasten Bridgemarathon, en dat we dit jaar helaas geen
eremetaal hebben weten te bemachtigen bij het 19e Speedcard Toernooi. Ook de volledige
uitslagen van het White House Juniors (waarvoor we eens per jaar uitwijken naar een andere
locatie) vind je hier.

3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen
Komend seizoen doen we met zes teams, één meer dan afgelopen seizoen, mee aan de
viertallencompetitie van het district. Her en der zijn er ook wat verschuivingen.
Ernst en Wouter hebben op ons verzoek afstand gedaan doen van hun plek in US Uil 1 en
gaan komend jaar voor HOK spelen in de 2e divisie. Het idee hierachter is tweeledig. Ten
eerste gaf dit de mogelijkheid tot het doorschuiven van Pieter en Vincent naar het eerste team,
waardoor we ons selectiepaar bij de meisjes, Doris en Emma, een plaats in de 1e klasse
konden aanbieden. Ten tweede kan US Uil 1 zijn thuiswedstrijden nu weer gewoon op
dinsdag spelen, zodat enerzijds de zaal weer wat beter gevuld is, en anderzijds de binding met
het eerste team wat groter wordt. Bij deze willen we Ernst en Wouter, die heel veel jaren voor
US en US Uil gespeeld hebben, hartelijk bedanken voor hun begrip en de medewerking.
Doordat Koos komend jaar geen tijd heeft om competitie te spelen, schuiven Nienke en
Mascha (voorheen het nevenpaar van Emma en Doris) ook door naar de 1e klasse. Verder
hebben we ons sterk gemaakt voor een 1e klasse plek voor een aantal van onze jonge talenten,
en uiteindelijk heeft het district besloten om ons 5e team daadwerkelijk een wild card te
geven. Last but not least gaat er komend seizoen weer een viertal van onze eigen cursisten
debuteren in de 2e klasse! Dit alles leidt tot de volgende zes teams:

US Uil 1 (hoofdklasse)
US Uil 2 (1e klasse)
US Uil 3 (1e klasse)
US Uil 4 (1e klasse)
US Uil 5 (1e klasse)
US Uil 6 (2e klasse)

Lothar Kuijper, Jan de Kleijn, Arjan de Jong, Stef Meijer, Vincent
Koelemij, Pieter van Boven
Maria Pel, Judith Breteler, Doris van Delft, Emma de Ruiter
Jaap Taal, Annelies Andrea, Dick de Gilder, André Smit
Jan Willem van Spijker, Martijn Oppers, Nienke Valkhoff, Mascha
Honsbeek
Sander Jansen, Niels de Keijzer, Milan Ramer, Niels Bakker
Faan Langelaan, Eddo van den Boom, Matthijs Triep, Rik Voorter
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4. Cursus en opleiding

4.1 Beginnerscursus
Afgelopen seizoen zijn we verder gegaan met de korte, praktijk georiënteerde cursussen.
Zowel in het najaar van 2011 als in het voorjaar van 2012 heeft Yke weer een flink aantal
jongeren in korte tijd de beginselen van het bridge bijgebracht. Velen van hen zien we
inmiddels wekelijks op de clubavond en een aantal gaat komen seizoen zelfs al competitie
spelen! Ook dit jaar zullen we weer twee beginnerscursussen geven.

4.2 Vervolgcursus
Voor de ex-cursisten wordt er voorafgaand aan de clubavond regelmatig een bijspijkeruurtje
gegeven. Ook bespreekt Yke regelmatig wat spellen na afloop van de clubavond. Aankomend
seizoen zullen we op dezelfde voet verder gaan. Er zijn geen plannen voor een formele
vervolgcursus.

5. Financieel jaarverslag
De belangrijkste conclusies uit het financiële jaarverslag zijn reeds opgesomd in 1.5. Het
volledige verslag wordt uitgedeeld en toegelicht tijdens de ALV.
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