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Voorwoord 
           

          Ouderkerk aan de Amstel, 27 oktober 2015. 
 
Beste leden en vrienden, 

 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, afgelopen jaar was best een goed jaar voor US 

Uil. Zo was er een flinke toestroom nieuwe leden (en we houden komend jaar de grenzen wijd 

open!), groeit de opkomst op de clubavond, en ziet het huishoudboekje er redelijk gezond uit. 

Ondanks dat we allemaal een jaartje ouder zijn geworden, is de gemiddelde leeftijd van de 

reguliere leden gedaald naar een historisch dieptepunt van 41.7 jaar. Hoera!  

 Qua prestaties hebben we niet alleen ons erelid Meike die een karrenvracht vol eremetaal 

in de wacht heeft gesleept, op een wat bescheidener niveau was het ook voor regelmatige 

bezoekers van de clubavond een goed jaar, met veel promoties naar hogere klassen en divisies. 

In de Hoofdklassebeker was zelfs het lot ons goed gezind; mede daardoor werd dit jaar zowaar 

de finaleronde bereikt. Op het EK jeugdbridge grepen de meisjes, met drie US Uilers in de 

gelederen, net naast de prijzen. Hoewel grote successen uitbleven, was onze jeugd ook dit jaar 

weer goed vertegenwoordigd bij het NK jeugdbridge. Last but not least zijn Yke en Merel 

Nederlands kampioen gemengde paren geworden! 

 Ook het nieuwe seizoen is uitstekend van start gegaan met een uiterst geslaagde 

lustrumdrive op het Sciencepark, het derde gezamenlijke lustrum van US en SchoppenUil, en 

het allereerste nadat de fusie officieel is bekrachtigd! In het jaarverslag van aankomend seizoen 

komen we hier ongetwijfeld uitgebreider op terug, maar op deze plek willen Judith, Joost en 

Doris alvast hartelijk bedanken voor de voortreffelijke organisatie!  

 Na het dieptepunt van vorig jaar, hebben we dit jaar weer vijf teams in de 

viertallencompetitie van het district mogen inschrijven. Klein smetje op het nieuwe jaar is wel 

dat er dusdanig weinig aanmeldingen voor de najaarscursus waren dat we deze hebben moeten 

afblazen, ondanks verscheidene wervingsacties. Dit is toch wel zorgelijk, omdat de 

beginnerscursus heel belangrijk is voor de instroom van jeugdleden. Op de korte termijn komt 

hierdoor de subsidie van de NBB in het gevaar, en op de lange termijn natuurlijk ook het 

voortbestaan van de club. We zijn nu druk aan het nadenken of we op een nieuw format 

moeten overgaan. Achter de schermen wordt overigens ook hard gewerkt aan een nieuwe 

website; deze zal binnenkort het levenslicht zien. 

  

We wensen jullie weer een mooi bridgeseizoen! Met de 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 

Merel Bruijnsteen, algemeen bestuurslid en vicewedstrijdleider 

Eddo van den Boom, algemeen bestuurslid 

 

Na jaren trouwe dienst heeft Coen aangegeven zijn taken als penningmeester te willen 

neerleggen. We zijn naarstig op zoek naar een vervanger (per e-mail is inmiddels een oproep 

gedaan aan de leden). Tijdens de ALV zal dit ter sprake komen. 

 
 
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 
 

Afgelopen seizoen hebben 6 leden hun lidmaatschap opgezegd, terwijl er door het jaar heen 

maar liefst 19 nieuwe (of hernieuwde) aanmeldingen zijn binnengekomen, waaronder 5 

cursisten en 6 vrienden. Hierdoor hebben we aankomend seizoen officieel 75 betalende 

leden/vrienden. Hoewel hier wel enkele jeugdleden bijzitten met een speciale regeling omdat 

ze niet vaak op de club kunnen zijn (bijvoorbeeld als gevolg van een langdurig verblijf in het 

buitenland of juist een kortstondig verblijf in Nederland) en er ook nog een beperkt aantal 

leden zijn die vermoedelijk niet eens meer weten dat ze lid zijn en binnenkort uitgeschreven 

zullen worden, is dit toch een zeer hoopgevend aantal en een record van de afgelopen 10 jaar! 

 

 
1.4 Begroting 
 

Een gedetailleerd financieel verslag wordt op de ALV aangeboden en van commentaar 

voorzien door de penningmeester. Belangrijkste conclusie is dat wanneer het lukt om alle 

achterstallige contributies te innen, we ongeveer een financieel neutraal jaar gedraaid hebben 

en de contributies derhalve op hetzelfde niveau kunnen blijven. 
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1.5 Communicatie en website 
 
Ons clubadres op de portal is http://www.nbbclubsites.nl/club/1011. De meeste informatie 

wordt echter via de e-mail en onze eigen website (www.usuil.nl) verstrekt, waarop ook een 

forum te vinden is. Momenteel wordt de site volledig herzien. Na de ALV zullen we nog wat 

content overzetten (en toevoegen), waarna we online kunnen! Voor vragen, aanmeldingen, 

opzeggingen en wijzigingen in personele gegevens is info@usuil.nl het meest geschikte 

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 

 

Zoals jullie wellicht hebben gezien is de uitslagservice van de NBB vernieuwd. Op 

www.usuil.nl is de link naar de nieuwe uitslagen inmiddels toegevoegd. Op de nieuwe 

uitslagenservice vind je een link naar de oude uitslagenservice, mocht je geïnteresseerd zijn in 

de uitslagen van september of eerdere seizoenen. Veel informatie op onze eigen site is 

verouderd; dit gaan we waarschijnlijk niet meer aanpassen, omdat de nieuwe site niet meer 

lang op zich zal laten wachten. 
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2. Clubactiviteiten 
 
2.1 Clubavonden 
 
De opkomst op de dinsdagavond wordt beter en beter. Veel nieuwe en oude gezichten zijn 

bijna wekelijks present. Er zijn 53 mensen die één of meer meesterpunten hebben behaald 

(tegen 51 vorig seizoen). Merel sprokkelde op de dinsdagavond de meeste meesterpunten bij 

elkaar (654) en loste daarmee Guido af, die dit jaar als tweede eindigde (594). Roland 

completeerde de top-3 met 550 punten. De competitieweken waren het afgelopen seizoen wat 

drukker, omdat een aantal Himbuv teams bij ons zijn thuiswedstrijden speelde i.v.m. de 

verbouwing van thuishonk East of Eden. Dit jaar spelen zij weer op hun eigen locatie.  

 

 

2.2 Parencompetitie 
 
Ook dit jaar hebben we het parenkampioenschap uitgesmeerd over drie weken. Met 16, 14 en 

15 paren was de bezetting iets lager dan vorig jaar. Om mee te dingen naar de eeuwige roem, 

moest een paar in dezelfde samenstelling twee keer meespelen (en de laatste week aanwezig 

zijn). Na een stroeve start zijn Guido en Sjoerd door middel van twee 2e plaatsen met afstand 

de winnaar geworden van de Uiltjes Wisseltrofee. Regerend kampioen Stef werd (ditmaal met 

nieuwkomer Jolanda) 4e. 

   

 1. Guido Bakker en Sjoerd Wartena   64.5% 

 2. Hans van der Weide en Paul de Beer  57.9% 

 3. Cas Korver & Michael Verkerke    57.5% 

 
 

2.3 Zomerdrives 
 
Beginnende op dinsdag 2 juni hebben we dit jaar 13 zomerdrives gespeeld. De inschrijving 

was voor leden gratis. De speelvorm was butler, maar om de parenliefhebbers tegemoet te 

komen hebben we elke laatste dinsdag van de maand paren gespeeld. De winnende paren 

plaatsten zich voor de finale, tenzij dit paar zich in dezelfde samenstelling al eerder had 

geplaatst (zodat er elke week een paar was dat zich plaatste). Dinsdag 1 september streden er 

10 paren mee in de finale. Na 9 ronden van 3 spellen ging de overwinning naar twee dames uit 

onze eigen opleiding: Carla en Merel! Annet & Gerrit en Coen & Jan Willem waren de enige 

andere paren die een positieve score wisten te behalen: 

 

 1.  Carla Groenland & Merel Bruijnsteen   41 

 2.  Annet Van Leijen & Gerrit De Benis   39  

 3.  Jan Willem van Spijker & Coen Castricum 24 
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2.4 Speciale drives 
 

Sinterklaasdrive 
Ook dit jaar had Lothar, die er vanwege ziekte zelf helaas niet bij kon zijn, weer een 

bijzondere bridgevariant uit de hoge hoed getoverd: Bringo. Door een combinatie van Bridge 

en Bingo konden allerlei prijsjes in de wacht gesleept worden. Om een score van -100 op de 

kaart aan te kruizen, moest je soms niet je allerbeste speltechniek laten zien. Uiteraard kon je 

als tegenstander ook je voordeel halen uit het feit dat de tegenstanders de -100 nog open 

hadden staan… In hoeverre de Bingo van invloed is geweest op de einduitslag van het Bridge 

zullen we (gelukkig) nooit te weten komen, maar de monsterlijk hoge gemiddelde IMP’s per 

spel vermoeden het ergste: 

 

Coen Castricum & Casper Blaauw   3.29  

Joris van Lankveld & Goan Oei   2.74  

Ricardo Westerbeek & Hans Bruijnsteen   2.08   

 

 

Pinkster Patton 
Omdat het rond Pasen niet lekker uitkwam, hebben we de traditionele Patton drive rond 

Pinksteren gehouden. 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). Zoals altijd liep alles gesmeerd onder de 

bezielende leiding van Roland en met 12 viertallen was ook de opkomst weer prima. De drive 

werd gewonnen door Team Spil (bestaande uit Jan Willem, Martijn en oud US Uilers Arno en 

Paula), op de voet gevolgd door Roland en zijn meisjes (Roland, Merel, Doris en Laura). De 

derde plaats was voor Tex Beer (Hans, Paul, Jeroen en Joost). 

 

 

2.5 Ruitenboer 
 
Vanwege de geringe belangstelling hebben we besloten dit jaar maar één paar af te vaardigen 

naar de halve finale in Amstelveen. Tijdens de voorronde op de club waren Joost & Jeroen 

met een 4e plaatst (58%) het hoogste geëindigde paar dat aan de halve finale mocht meedoen. 

Met wederom een 4e plaatst (60 %) wisten ze zich daar met vlag en wimpel voor de finale te 

plaatsen. Daar liep het iets minder geolied; uiteindelijk eindigden ze met bijna 49.9% net 

onder het midden. 
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3. Bekerwedstrijden en externe competities / kampioenschappen 
 
 
3.1 Bekerwedstrijden 
 

Net als vorig jaar hebben we meegedaan aan de Hoofdklassebeker. Onder leiding van captain 

Judith werd de ene na de tegenstander aan de zegekar gebonden, met als hoogtepunt de 

kwartfinale tegen Leidschenhage. Nadat na afloop een score was gecorrigeerd, bleek de 

wedstrijd precies gelijk te zijn geëindigd en moest de winnaar door het lot worden bepaald. 

Het was Judith zelf die de hoogste kaart uit de hand van Roland trok. Aan het eind van de rit 

mochten we met drie andere teams de finale in Den Hommel spelen. Een mooie bronzen plak 

was het eindresultaat. 

 
3.2 Externe competities / kampioenschappen 
 
Paren 
Afgezien van de damesparen is er in de landelijke parencompetities niemand gedegradeerd. 

Sterker nog, alle US Uilers eindigden boven het midden, met drie maal zelfs een top-3 

klassering! 

 

In de meesterklasse paren is Meike Wortel (met Jacco Hop) 3e geworden (54,08 %), nipt voor 

Yke Smit (die met Dennis Stuurman 4e werd (53.98 %)).  

 

In de 1e klasse paren is Edwin de Ruiter (met Herman Neufeglise) kampioen geworden (55.4 

%) en na één jaar afwezigheid direct weer gepromoveerd naar de meesterklasse. Roland 

Verdonk en Merel Bruijnsteen deden ook lang mee voor promotie, maar werden uiteindelijk 

6e met 52.9 %. Doris van Delft deed het ook goed en werd (met Han Peters) 11e (52.1 %). 

 

In de 2e divisie paren regio II heeft Coen Castricum (met Arjan Roelofs) d.m.v. een 3e plaats 

(53.7 %) promotie afgedwongen naar de 1e klasse. René Stienen (met Elly Schipper) en Guido 

Bakker & Sjoerd Wartena eindigden met een 5e resp. 11e plek ook boven het midden. 

 

Bij de damesparen van de bond was er minder succes. In de bondsklasse A bleven Doris van 

Delft en Laura Dekkers nog wel boven de streep (14e met 50.2 %), maar helaas eindigde Carla 

Groenland (met Janneke Wackwitz) op de 18e plaats (47.9 %) en Merel Bruijnsteen (met 

Sandra Kolen)  op de 24e plaats (42.7 %), wat niet voldoende was voor handhaving. 
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Bij het NK gemengde paren waren weer veel US Uilers actief; allen haalden ruimschoots de 

1e schifting: Laura Dekkers (met Niek Brink) werd 6e, Doris van Delft (met Aarnout Helmich) 

16e, Guido Bakker & Ellen Goudsmit 19e, René Stienen (met Elly Schippers) 24e, Carla 

Groenland (met Han Peters) 25e, en Yke Smit & Merel Bruijnsteen 47e. Op de finaledag 

sloegen Yke & Merel toe en werden met 58.5 % Nederlands kampioen! Carla & Han werden 

5e (56.3%), Guido % Ellen 14e (54.5 %), Laura & Niek 19e (53.4 %), Doris & Aarnout 30e 

(52.0 %) en René en Elly 40e (49.8 %). 

 

Bij de damesparen van het district (Bep Vriend Bokaal) is Ellen Goudsmit (met Patrice van 

Oppen) 2e geworden (58.2%). Bij de gemengde paren werd ze met Guido Bakker 5e (52.5 %). 

Dit was de enige inbreng van US Uilers aan deze competities. 

 

 

Viertallen 
In de viertallencompetitie van het district waren slechts vier teams actief. Team 1 (Lothar, Jan, 

Vincent, Pieter, Faan, Eddo) eindigde in de Hoofdklasse precies in het midden. Team 2 (Hans, 

Paul, Judith, Martijn) deden in de 1e klasse lang mee voor de prijzen. De eerste zeven 

wedstrijden werden winnend afgesloten, maar drie van de laatste vijf wedstrijden werden ruim 

verloren, waardoor andere US Uilers (Ellen, Richard, Guido, spelend voor Ruit) er met de 

kampioensbloemen vandoor gingen. Desalniettemin toch een mooie 3e plaats en aankomend 

seizoen gaan ze ongetwijfeld opnieuw een gooi doen naar de Hoofdklasse! Team 3 (André, 

Dick, Jaap en Annelies) eindigden in de 1e klasse in de middenmoot. Team 4 (Niels, Milan, 

Rick, Mathijs, Claus, Niels K.) redde het helaas niet en is gedegradeerd naar de 2e 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 (Het Witte Huis 2) zilver behaald. Joris van Lankveld (BC ’t Onstein 2) werd in de 

halve finale uitgeschakeld door de latere kampioen (BC ’t Onstein 1). Yke Smit (HOK 2) 

heeft zich gehandhaafd in de meesterklasse door in de laatste degradatie KO ronde HOK 1 

met ruime cijfers te verslaan.  

 

In de 1e divisie is Laura Dekkers (team BC Theseus 1) 4e geworden (met evenveel VP’s als de 

nummer 3, die wel is gepromoveerd naar de Meesterklasse). In dezelfde divisie heeft ook 

HOK 3, met o.a. Edwin de Ruiter en Flip Boer, zich gehandhaafd met een 10e plaats. Sjoerd 

Wartena is met BC Star 4 helaas gedegradeerd.  
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In de 2e divisie groep 3, is HOK 4 met o.a. Coen Castricum, Roland Verdonk, en Merel 

Bruijnsteen kampioen geworden en gepromoveerd naar de 1e divisie! René Stienen werd met 

BV Pegasus-Amstelland 2e, Emma de Ruiter en Doris van Delft eindigden met ABK 1 op de 

6e plaats, en ook Stef Meijer en Carla Groenland bleven met Ruit 1 aan de goede kant van de 

streep (8e). 

 

Bij het NK gemengde viertallen zijn Joris van Lakveld en Merel Bruijnsteen (team Oud en 

Nieuw) 3e geworden. 

 

 

Jeugd 
Bij de Nederlandse kampioenschappen viertallen is Joris (team Tobias) 3e geworden. Team 

Bruijnsteen, met o.a. Doris, Merel en Carla werden 5e. Ook Niels, Faan, Eddo, Jikke (7e) en 

Jolanda (8e) waren van de partij, zodat we met 9 deelnemers weer goed vertegenwoordigd 

waren. 

 

Bij het NK paren voor aspiranten hebben Jikke en Daniel meegedaan. Als nieuwkomers 

wisten ze nog net een paar achter zich te houden. Bij de NK junioren was de inbreng niet zo 

groot als vorig jaar, maar nog wel aanzienlijk: 7 US Uilers bij de 21 deelnemende paren. 

Doris (met Lotte Leufkens) werd 6e, Merel (met Sandra Kolen) 9e, Carla (met Janneke 

Wackwitz) 11e, Eddo & Faan 13e, en Niels & Maaike 17e.  

 

Afgelopen zomer greep het meisjesteam met o.a. Carla, Doris en Merel op het Jeugd EK in 

Tromsø (Noorwegen) net naast eremetaal met een 4e plaats. 

 

 

Buitencategorie 
Meike Wortel heeft dit seizoen voor de 2e keer op rij de transfer race gewonnen! In oktober 

2014 won zij in Sanya (China) de zilveren medaille bij het WK gemengde paren en het goud 

bij de vrouwenviertallen. Bij het Open EK in Tromsø (Noorwegen) won zij afgelopen zomer 

ook nog eens goud bij zowel de gemengde viertallen als de vrouwenviertallen! 
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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 (met een link naar de Oude Uitslagenservice 

voor de resultaten van het afgelopen seizoen). Op de portal van het Witte Huis 

(http://www.nbbclubsites.nl/club/1003/uitslagen) vind je de uitslagen van het Sylvester 

Toernooi en het White House Juniors Toernooi. De uitslagen van het Witte Huis Topcircuit 

(met wederom Joris, Meike en Yke in de finale) zijn verhuisd naar de site van de NBB (zie 

http://www.bridge.nl/), waar ook veel landelijke en internationale uitslagen te vinden zijn. 
 
 
3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen  
 
Komend seizoen doen we met vijf teams, één meer dan afgelopen seizoen, mee aan de 

viertallencompetitie van het district. Faan en Eddo hebben US Uil 1 verlaten i.v.m. studie en 

gaan het aankomend jaar in de 2e divisie proberen voor BB Nijmegen 6. Rick Schouw komt 

US Uil 1 versterken. Team 2 is aangevuld met Wim en Iris, en Team 3 gaat door in dezelfde 

samenstelling. Team 4 en 5 gaan in de 2e klasse spelen. Beide teams zijn een mix van ervaren  

jongeren en debutanten.  

  

US Uil 1 (Hoofdklasse)   Lothar Kuijper, Jan de Kleijn, Vincent Koelemij,  

       Pieter van Boven, Rick Schouw 

US Uil 2 (1e klasse)    Judith Breteler, Martijn Oppers, Hans van der Weide,  

       Paul de Beer, Wim Keuper, Iris van de Laar 

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

US Uil 4 (2e klasse)    Niels Bakker, Milan Ramer, Jikke Rotteveel, Maaike de Jager 
       Saskia Bleyenberg, Benno Drewes, Duncan Dirkzwager 
US Uil 5 (2e klasse)   Matthijs Triep, Rik Voorter, Paulus Kool, Martijn Kerstens,  

       Stefan Kip, Daniel Rutgers  
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4. Cursus en opleiding 
 
 
4.1 Beginnerscursus 
 

Afgelopen seizoen zijn er gelukkig weer twee beginnerscursussen gegeven. De omvang van 

de beide groepen was echter wel heel minimaal. Desondanks hebben we er toch een aantal 

actieve leden aan overgehouden. Alvast vooruitlopend op aankomend seizoen is nu al 

duidelijk dat er geen najaarscursus zal zijn. Ondanks verscheidene oproepen en activiteiten is 

het aantal aanmeldingen te laag. 

 

 

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

regelmatig een (zeer gewaardeerd) “bijspijkerhalfuurtje” gegeven.  

 
 
5. Financieel jaarverslag 

 

Het financiële jaarverslag wordt 27 oktober uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester 

tijdens de jaarlijkse ALV.  

 

 


