Jongeren Bridgevereniging US Uil

JAARVERSLAG
2017 - 2018

Voorwoord
Ouderkerk aan de Amstel, 5 februari 2019.
Beste leden en vrienden,
Wegens bestuurlijke beslommeringen zoals vakanties is de ALV van 2018 wat aan de late
kant. Dit verslag gaat over het jaar 2017-2018 en is dus meer bedoeld voor de archieven dan
dat het actuele informatie bevat. Sterker nog, als je het verslag leest – en dat doet natuurlijk
iedereen – valt op dat sommige gebeurtenissen zo lang geleden zijn, dat we zelf niet eens meer
weten wat er precies gebeurd is.
Voor de enkeling die toch geen zin heeft om het hele verslag te lezen, is deze pagina een
mooie plek voor een korte samenvatting. Na een gestage groei van de afgelopen jaren dreigde
het ietsje minder goed te gaan. Na verschillende hertellingen blijkt toch dat het ledenaantal
gelijk is gebleven, ondanks een wat mindere opkomst. Eigenlijk valt het dus alleszins mee. De
najaarscursus (let op: het gaat om 2017!) trok een record aantal deelnemers, en omdat de eerste
cursus van 2018 al achter de rug is (en er bovendien al aanmeldingen zijn voor de aankomende
voorjaarscursus), kunnen we vooruitlopend op het volgende jaarverslag al voorzichtig zeggen
dat het nog best aardig gaat.
We hebben geen karrenvrachten eremetaal in de wacht gesleept in het seizoen 2017-2018,
maar vermeldenswaardig is dat Laura & Merel zich op het EK met het damesteam hebben
geplaats voor het WK in China dat in september van dit jaar plaatsvindt, en dat Joris het Witte
Huis topcircuit gewonnen heeft. Verder is ons 1e team gepromoveerd naar de Hoofdklasse en
hebben we voor het 2e team een wildcard voor de Hoofdklasse bemachtigd. Ook leuk is dat we
dit seizoen een nieuw eerste team hebben (Roland, Doris, Merel, Laura, Emma, Stef) dat in de
2e divisie uitkomt.
Ons is ter ore gekomen dat een zekere P. v.d. G. vanavond het woord wild nemen om ons
op een gepeperde filippica te trakteren n.a.v. het stukje over de Pinkster Patton. We waren
voornemens om de vergadering hiervoor een half uur te vervroegen, maar zojuist kwam ons ter
ore dat P. te elfder ure heeft moeten besluiten om hiervan af te zien, naar eigen zeggen omdat
hij competitie van een of ander bejaardenspelletje moest spelen (bridge of zoiets). Dat er
überhaupt competities worden georganiseerd in deze tak van bezigheden is al welhaast
onvoorstelbaar, maar dat iemand daar dan ook nog vrijwillig aan meedoet, is wel heel stuitend!
Maar goed, omdat uit nader onderzoek blijkt dat meerdere van onze leden zich hieraan
bezondigen, strijken we onze hand over het hart en wensen we P. en jullie allemaal nog een
mooie tweede helft van dit 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
Stefan Kip, penningmeester
Roland Verdonk, wedstrijdleider
Merel Bruijnsteen, algemeen bestuurslid en vicewedstrijdleider
Eddo van den Boom, algemeen bestuurslid
Lopende het aankomende seizoen zal Stefan zijn taken overdragen aan een nog te benoemen
penningmeester.

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
Ondanks dat een aantal leden is afgehaakt en de opkomst op de dinsdagavond wat terugloopt,
is het ledental gelijk gebleven. Net als vorig seizoen hebben we 80 betalende leden. Hoewel
het niet altijd lukt om de beginnerscursus twee maal per jaar vol te krijgen, is dit nog steeds de
belangrijkste bron van onze aanwas. De najaarscursus trok dit jaar maar liefst 16 cursisten,
waarvan een enkeling lid is geworden.

1.4 Begroting
Afgelopen jaar is het financieel goed genoeg gegaan om de contributie (wederom) gelijk te
houden. Een gedetailleerd financieel verslag wordt zoals gebruikelijk op de ALV aangeboden
en van commentaar voorzien door de penningmeester.
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1.5 Communicatie en website
De nieuwe website (www.usuil.nl) is nu tweeëneenhalf jaar live, maar het gebrek aan nieuwe
content is een blijvend probleem. Behalve als informatiebron voor leden is de website heel
belangrijk voor het werven van cursisten; qua uitstraling zou het beter zijn als de informatie
wat actueler is.
Voor vragen, aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen in personele gegevens blijft
info@usuil.nl het aangewezen adres. 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 ietwat teruggelopen. De statistieken laten zien dat 56
mensen één of meer meesterpunten behaald hebben (vorig seizoen was dit 59 en twee
seizoenen geleden 55). Het totaal aantal behaalde meesterpunten in het clublijntje was 12119,
waar het vorig seizoen nog 13387 was. Roland is net als vorig jaar een plaatsje gestegen en
voert de ladder aan met 635 punten, gevolgd door Mascha (596) en Doris (581).
Ook dit seizoen was de viertallencompetitie behoorlijk druk vanwege een aantal Ruit- en
Himbuv-teams dat zijn thuiswedstrijden bij ons speelde. Uiteraard is dit goed nieuws voor de
clubkas.

2.2 Parencompetitie
Het parenkampioenschap hebben we dit seizoen al in April gehouden en met 20, 20 en 16
paren was de opkomst bijna even hoog als vorig jaar (en daarmee flink hoger dan de jaren
daarvoor). De regels zijn inmiddels ingeburgerd: Om mee te dingen naar de eeuwige roem
moet een paar in dezelfde samenstelling minimaal twee van de drie keer meespelen en de
laatste week aanwezig zijn. Dat is slechts 9 paren gelukt, een stuk minder dan het record van
vorig seizoen (17). Eddo en Faan lieten de eerste sessie schieten, maar wonnen zowel de
tweede als de derde sessie en werden daarmee kampioen met 60,5%. Joost en Jeroen deden
drie keer mee, wonnen de eerste sessie en werden overall tweede met 57,9%. De derde plaats
ging – net als vorig jaar - naar Hans & Paul met een gemiddelde van 54,1% over drie
avonden:
1. Eddo van den Boom & Faan Langelaan

60.5 %

2. Joost Teixeira de Mattos & Jeroen Bakker

57.9 %

3. Hans van der Weide & Paul de Beer

54.1 %

Eddo, die de eerste week met Stef speelde, heeft ook het hoogste percentage met twee
verschillende partners (58.6%), maar omdat hij al een eervolle vermelding heeft, gaat deze eer
naar Martijn, die met twee verschillende partners tot 55.9% kwam.
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2.3 Zomerdrives
Gedurende de maanden juni, juli en augustus hebben we 13 zomerdrives gespeeld. De
inschrijving was voor leden gratis en de speelvorm goeddeels butler. De opkomst was helaas
iets lager dan voorgaande jaren, met als dieptepunt slechts acht paren op de eerste dinsdag van
augustus. De winnende paren plaatsten zich voor de finale, tenzij een paar zich in dezelfde
samenstelling al eerder had geplaatst (zodat er elke week een paar was dat zich plaatste).
Dinsdag 4 september streden er tien paren mee in de finale (wat dan weer twee meer is dan de
twee voorgaande jaren). Na 9 ronden van 3 spellen bleek er geen maat te staan op Coen &
Casper; Laura & Merel werden 2e en een gedeelde 3e plaats was er voor Anton & Ardy en
Emma & Sjoerd:
1. Casper Blaauw & Coen Castricum

56

2. Laura Dekkers & Merel Bruijnsteen

18

3. Anton Witzen & Ardy van Driel
Emma de Ruiter & Sjoerd Schreuder

6
6

2.4 Speciale drives
Sinterklaasdrive
In 2017 viel 5 december op een dinsdag. Op zich een mooie avond om de Sinterklaasdrive te
houden, maar ook een mooie avond om Sinterklaas te vieren met een gezelschap waarin zich
kleine mensen bevinden voor wie de Goedheiligman en zijn bontgekleurde Pieten nog net iets
meer betekenen dan voor de gemiddelde bridger. Schrijver dezes schitterde daarom door
afwezigheid, heeft geen flauw idee wat er die avond gebeurd is, en het langetermijngeheugen
van menig bridger blijkt ook niet veel waard . Maar gelukkig hebben we internet nog, dus
wat we op zijn minst kunnen doen, is de winnaars eeuwige roem toedichten:
1.

Jeroen Bos & Juliet Berwald

40 (20 spellen)

2.

Chris Westerbeek & Luc Severeijns

41 (24 spellen)

3.

Laura Dekkers & Betty Speelman

28 (24 spellen)

Pinkster Patton
Ook dit jaar vond de traditionele Paas Patton de dinsdag na Pinksteren plaats. Met 10
viertallen werd de recordopkomst van vorig jaar (12 viertallen) weliswaar niet geëvenaard,
maar was het zoals gewoonlijk een van de best bezochte avonden van het seizoen. Uiteraard
werd er weer 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
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kans krijgen om flink uit te halen tegen andere lotgenoten, zodat het tot het eind spannend
blijft).
Team Wild Rocks (Roland, Mascha, Richard, Yvon) had een vliegende start en stond
halverwege de avond met een flink gat op de eerste plaats. Het gat was echter zo groot (of de
Wild Rock zo lekker) dat het hele team daar als een baksteen doorheen bleek te kunnen vallen
en uiteindelijk maar nipt bij de bovenste helft eindigde. Team Flamingo (Betty, Doris, Stef
Emma) had na een aarzelend gelijk spelletje juist de stijgende lijn te pakken en vestigde zich
een ronde voor het eind op de eerste plaats. In een rechtstreeks duel tegen de nummer twee
Team van der Gaast (Aarnout, Erik H., Peter, Nico E) dachten de Flamingo’s waarschijnlijk al
met één poot op het hoogste schavot te staan. Zij hadden zojuist immers de Wild Rocks, dat
eerder op de avond nog van Team van der Gaast had gewonnen, ruim verslagen. Helaas
wankelden de Flamingo’s na afloop weer met twee benen op de grond. Ze werden nog wel
tweede achter Team van der Gaast (dat volgend jaar gediskwalificeerd zal worden als het niet
met een betere naam op de proppen komt!), door Appolo 13 (Guido, Ellen, Joost, Jeroen) nipt
voor te blijven. Laatstgenoemd team had, heel anders dan de naam doet vermoeden, de meest
steady vlucht met vier regelmatige overwinningen van 15-9, 15-9, 14-10 en 15-9!

2.5 Ruitenboer
De voorronde op de club werd een prooi voor Betty & Laura (69.6 %), maar uiteraard deden
zij buiten mededingen mee. We hebben twee paren afgevaardigd naar de halve finale in
Amstelveen: Dick & André (6e bij de voorronde op de club met 51.8%) en Juliet & Jeroen
(Juliet werd met Tobias 8e bij de voorronde op de club met 49.0%). In de halve finale werden
Dick & André 3e (61.9%) en Juliet & Jeroen 10e (58.2%), en daarmee plaatsten beide koppels
zich voor de landelijke finale in Utrecht! Daar werd het helaas een achterhoedegevecht.
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3. Bekerwedstrijden en externe competities / kampioenschappen
3.1 Bekerwedstrijden
Na de historische winst van de Hoofdklassebeker het afgelopen seizoen, kon het dit jaar
eigenlijk alleen maar slechter worden. We hebben de droom maar gelijk in de eerste ronde om
zeep geholpen door met heel ruime cijfers van HOK te verliezen.
De Elffersbeker was er een met hoogte- en dieptepunten. Nadat de eerste ronde werd
gewonnen, mocht ons team in de 2e ronde aantreden tegen Ruit 3. Aanvankelijk leek het op
een makkelijke overwinning uit te draaien (148-49), maar de NBB dacht daar anders over en
meende ons te moeten diskwalificeren wegens het opstellen van niet gerechtigde spelers.
Helaas bleken de regels van de NBB omtrent de Elffersbeker weer eens heel onduidelijk /
arbitrair en na een officieel protest zijn we door de WEKO uiteindelijk in het gelijk gesteld en
mochten we naar de 3e ronde. Het verhaal heeft echter geen happy end. Het lukte niet om een
team op de been te krijgen voor de derde bekerwedstrijd, waardoor het avontuur alsnog als
een nachtkaars uitging.

3.2 Externe competities / kampioenschappen
Paren
In de meesterklasse paren heeft Yke (met Mark Thiele) het zilver in de wacht gesleept met
53.9%. Na het goud en zilver van de afgelopen twee jaren werd Joris (met Berend van den
Bos) dit keer 5e. Betty (met Koen Gijsman) kwam met 49.1% net iets tekort om zich te
handhaven.
In de 1e divisie paren heeft René Stienen (met Elly Schippers) promotie afgedwongen naar de
meesterklasse door met ruim 53% derde te worden. De enige andere inbreng van US Uil
kwam van Roland & Merel, die 16e werden met 51%.
Bij de damesparen (Bondsklasse A) zijn Laura & Merel 3e geworden met 55.4%.
Aan de NK gemengde paren deden Yke & Merel, Betty (met Jouko Renqvist), Roland &
Laura, en Guido (met Ellen) mee. Yke & Merel wonnen de halve finale met ruim 60%, en ook
de andere drie paren eindigden ruim boven de cut. In de finale was de hoogte US Uil notering
voor Merel & Yke met een 16e plaatst (nipt voor Betty, die 17e werd).
Bij de gemengde paren van het district kwam de beste US Uil prestatie op naam van Gerrit &
Maria (6e met 52%).
Joris heeft met Berend van de Bos het Witte Huis topcircuit op zijn palmares bijgeschreven!
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Viertallen
In de viertallencompetitie van het district waren vijf teams actief. Team 1 (Jan, Sjoerd,
Vincent, Pieter, Rick, Mark) wist zich na de degradatie van het vorige seizoen te revancheren
door met overmacht kampioen te worden in de 1e klasse. Team 2 (Hans, Paul, Judith, Martijn)
greep in de andere poule net naast het kampioenschap en de promotie, maar we hebben voor
hen een wild card voor de Hoofdklasse aangevraagd (en gekregen!). Team 3 (André, Dick,
Jaap en Annelies) handhaafde zich in de 1e klasse met een 5e plaats. Team 4 (Krzysztof,
Paulus, Rik en Stefan) werd helaas laatste in de 1e klasse. Team 5 (Daniel, Ilja, Jeroen, Juliet,
Sara, Yair) eindigde in de 2e klasse in de middenmoot.
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 gaven dit jaar
alleen Joris en Yke acte de présence. Joris won met ’t Onstein 2 de round robin, waarna in de
halve finale nipt van de ’t Onstein 1 (de uiteindelijke kampioen) verloren werd. Yke moest
met HOK 1 zijn weg in de degradatiepoule vervolgen. Hierin werd rechtstreekse degradatie
weliswaar voorkomen, maar na een promotie-degradatiewedstrijd tegen de nummer drie van
de 1e divisie viel alsnog het doek.
In de 1e divisie werden Wubbo & Agnes met Oog en Al 1 kampioen, waardoor ze het volgend
seizoen maar weer eens in de meesterklasse mogen proberen. Edwin (HOK 2) en Laura &
Merel (Pegasus Amstelland 1) eindigden resp. op de 8e en 13e plaats en hebben zich daarmee
gehandhaafd.
In de 2e divisie groep hebben Coen en Flip (HOK 3), Roland, Doris, Stef, Emma en Eddo
(HOK 4) en René Stienen (Pegasus Amstelland 2) zich gehandhaafd.
Bij het NK gemengde viertallen hebben Joris, Betty, Agnes en Wubbo het zilver in de wacht
gesleept in de A-finale. Het team met Yke en Laura werd 4e, en de teams met o.a. Roland,
Doris & Merel, en Stef, Emma & Flip eindigden in de A-finale in de achterhoede.
Jeugd
Bij het NK paren voor aspiranten is Juliet (met Fleur Beekman) 4e geworden met 54.3% en
Tobias (met Dieter Goudzwaard) 7e met 51.1%. Bij de junioren deden alleen Niels & Faan
mee; zij werden 12e met 44.6%.
Update (n.a.v. de ALV): Bij het NK viertallen in november is team Altijd Lastig met o.a.
Merel en Janneke in de gelederen Nederlands kampioen geworden!
Internationale successen
Hoewel een medaille op het EK in Oostende er niet inzat, hebben Laura & Merel met het
vrouwenteam middels een 6e plaats wel een ticket voor het WK (eind 2019 in China) veilig
gesteld.
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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. Op de portal van het Witte Huis
(http://www.nbbclubsites.nl/club/1003/uitslagen) staan de uitslagen van o.a. het White House
Juniors Toernooi. De site met de landelijke uitslagen (o.a. het Witte Huis Topcircuit met een
1e plaats voor Joris in de finale!) is gewijzigd in https://www.bridge.nl/uitslagen-bridgebond.

3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen
Dit seizoen doen we met drie teams mee aan de viertallencompetitie van het district en er is
een nieuw team US Uil 1 team gevormd (bestaande uit Roland, Doris, Stef, Emma, Laura en
Merel) waarvoor een wildcard voor de 2e Divisie is aangevraagd en gehonoreerd. Het
voormalig eerste team is gepromoveerd naar de Hoofdklasse en gaat ongewijzigd door als US
Uil 2. Voor het voormalig tweede team, dat net niet kampioen is geworden, hebben we een
wildcard voor de Hoofdklasse aangevraagd en ook deze hebben we gekregen. Zij worden
team 3. Het oude team 3 gaat ongewijzigd verder als team 4 in de 1e klasse. Aanvankelijk
hadden we ook een vijfde team ingeschreven in de 1e klasse, maar vanwege personele
problemen hebben we dit terug moeten trekken.
US Uil 1 (2e Divisie)
US Uil 2 (Hoofdklasse)
US Uil 3 (Hoofdklasse)
US Uil 4 (1e klasse)

Roland Verdonk, Doris van Delft, Laura Dekkers,
Merel Bruijnsteen, Emma de Ruiter, Stef Meijer
Pieter van Boven, Vincent Koelemij, Jan de Kleijn,
Sjoerd Schreuder, Rick Schouw, Mark Uiterwijk Winkel
Judith Breteler, Martijn Oppers, Hans van der Weide,
Paul de Beer
Jaap Taal, Annelies Andrea, Dick de Gilder, André Smit

Verder gaan we ons weer inschrijven voor de HK-beker en kijken of in de buurt van het
succes van twee jaar geleden kunnen komen, en zal ook dit seizoen onze clubavond door een
aantal teams van Ruit en Himbuv als thuisbasis gebruikt gaan worden.
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4. Cursus en opleiding

4.1 Beginnerscursus
In tegenstelling tot vorig seizoen (waarin er maar één cursus met twee cursisten was), zijn we
dit seizoen afgetrapt met maar liefst 16 cursisten (een record!). Een voorjaarscursus is er niet
meer geweest, maar we hebben nog wel op de intreeweek van de UVA acte de présence
gegeven. Omdat de markt vol was, hebben we ons op de sportdag gepresenteerd (dat vanwege
het slechte weer naar binnen was verplaatst) met een infobord met foto’s, spiekbriefjes met de
kaartvolgorde en de spelregels, en tafeltjes om geïnteresseerden zelf te laten (mini)bridgen.
Uiteindelijk heeft dit enkele deelnemers aan de najaarscursus van dit seizoen heeft
opgeleverd, dus het is voor herhaling vatbaar. Een pluim gaat uit naar Mascha en Merel voor
de organisatie en het voorwerk, en Merel, Yke, Eddo en Faan die op de dag zelf alles in goede
banen hebben geleid!

4.2 Vervolgcursus
Voor de ex-cursisten en andere geïnteresseerden wordt er voorafgaand aan de clubavond heel
regelmatig een (zeer gewaardeerd) “bijspijkerhalfuurtje” gegeven door (met name) Yke. Voor
de deelnemers zijn ook beknopte aantekeningen beschikbaar.

5. Financieel jaarverslag
Het financiële jaarverslag wordt 5 februari uitgedeeld en toegelicht door de penningmeester
tijdens de jaarlijkse ALV.
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