Jongeren Bridgevereniging US Uil

JAARVERSLAG
2019 - 2020

Voorwoord
Ouderkerk aan de Amstel, 27 oktober 2020.
Beste leden en vrienden,
Bij aanvang van het seizoen zag de wereld er nog heel normaal uit. De bridgecompetities gingen
gewoon van start en onze teams deden het uitstekend. Team 1 werd de runner up in de 2e divisie
en team 2 de runner up in de Hoofdklasse, waarmee promotie naar de 2e divisie werd
afgedwongen. Dit jaar zouden we dus met maar liefst twee US Uil teams aan de landelelijk
competitie deelnemen. Ook de Hoofdklassebeker verliep succesvol, met eenvoudige
overwinningen in de eerste en twee ronde. En toen was daar opeens corona en was alles anders.
Niemand had kunnen bevroeden dat dit seizoen zo’n bizarre wending zou krijgen.
Na de aankondiging van de intelligentie lockdown moest het Witte Huis de deuren sluiten
en zijn we direct op zoek gegaan naar digitale alternatieven. In het prille begin mochten we op
dinsdag aansluiten bij DS’16 op BBO, maar begin april konden we al proefdraaien op
StepBridge en vervolgens hebben we daar wekelijks een digitale clubavond georganiseerd
(waarbij enkele leden van DS’16 regelmatig aansloten). Tezamen met de sociale interactie op
Discord ging dit eigenlijk best aardig.
Desalniettemin gaven veel leden toch de voorkeur aan een fysieke clubavond. Na een
versoepeling van de regels begin juli zijn we dan ook direct de mogelijkheden gaan bekijken. Op
woensdag 8 juli hadden we toestemming om onder strikte voorwaarden een proefavond in het
Witte Huis te organiseren, en daarna zijn we als een van de eerste clubs weer wekelijks fysiek
gaan kaarten op de dinsdag. Aanvankelijk wilden we op woensdag de digitale clubavond in
leven houden, maar daar was niet genoeg belangstelling voor. Hoewel er geen mogelijkheid was
om erg feestelijk uit te pakken, zijn de zomermaanden wat betreft bridge toch heel goed
verlopen! Helaas werden de maatregelen na de zomer weer aangescherpt. In eerste instantie
hebben we de aanvang van de clubavond een uur naar voren gehaald en het aantal spellen iets
beperkt om voor 22:00 te kunnen afsluiten, maar sinds vorige week zijn we (helaas) weer
volledig digitaal.
Gegeven de ruim 10.000 gemelde besmettingen per dag ziet het er niet naar uit dat we in
2020 nog een keer fysiek bij elkaar kunnen komen. Ook de ALV van vanavond zal dus
noodgedwongen online plaatsvinden. Gegeven de onstuimige weersomstandigheden die worden
voorspeld, is dit misschien niet eens zo’n grote straf. Direct na de ALV is er weer een clubavond
op StepBridge. Met een schuin oog kun je dan kijken naar Ajax, die uitgerekend vandaag mag
aantreden in het stadion van Bergamo waar ruim een half jaar geleden het beruchte superspread
event (“de wedstrijd die nooit had mogen doorgaan”) plaatsvond!
Ten slotte is in deze tijd een woord van dank op zijn plaats voor Max en Herman, de
verhuurders van het Witte Huis. Al tijdens de eerste lockdown hebben zij op eigen initiatief
besloten om de verenigingen van het Witte Huis een substantieel deel van de huur voor 2020
kwijt te schelden. Hiermee kunnen we als club in ieder geval financieel gezien de coronacrisis
gezond doorkomen. Hopelijk geldt dit laatste ook voor al onze leden en vrienden!
Met de hartelijke groet namens het hele bestuur van US Uil,
Richard Casius (secretaris)
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1. Bestuurszaken

1.1 Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling was afgelopen seizoen gelijk aan die van vorig seizoen:
Yke Smit, voorzitter
Richard Casius, secretaris en vicevoorzitter
Mascha Honsbeek, penningmeester
Roland Verdonk, wedstrijdleider
Merel Bruijnsteen, algemeen bestuurslid en vicewedstrijdleider
Versterking/verjonging is altijd wenselijk, dus ben je jong en heb je interesse, laat het ons
weten!

1.2 Ledenvergaderingen
Het afgelopen seizoen heeft er één jaarlijkse ledenvergadering plaatsgehad op 3 december
2019. De notulen van deze ALV zijn na te lezen op de website (www.usuil.nl, onder het kopje
bestuur).

1.3 Verloop ledenbestand
Na een flinke daling in het seizoen 2018-2019 trapten we dit seizoen af met het krappe aantal
van 68 betalende leden en vrienden. Gelukkig heeft de daling zich niet voortgezet. Ondanks
de coronacrisis en het daarmee samenhangende feit dat er geen cursisten lid zijn geworden, is
het aantal licht gestegen naar 72.

1.4 Begroting
De coronamaatregelen zorgen zowel voor wat extra kosten als voor wat minder uitgaven,
maar vooral voor een daling van de inkomsten, omdat we geen externe wedstrijden meer
hebben en er minder gasten langskomen. Door een genereus gebaar van de verhuurders van
het Witte Huis (kwijtschelding huur voor een deel van dit jaar, wat voor een deel op de
begroting van dit seizoen terecht komt) en door het toekennen van de jeugdsubsidie hebben
we afgelopen seizoen een winst behaald van € 1700,-. Dit is een mooie buffer voor het geval
we nog lange tijd met corona te maken hebben (we begroten voor aankomend seizoen wat
meer geld om indien nodig andere vormen van jeugdcursussen te kunnen faciliteren), maar het
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kan bijvoorbeeld ook deels besteed worden aan een lustrumactiviteit, mocht dit alsnog
georganiseerd kunnen worden. Ook voor aankomend seizoen is de begroting sluitend als
gevolg van de huurkwijtschelding, en zelfs wederom positief als er ondanks de corona toch
een jeugdsubsidie wordt toegekend. De contributie hoeft dus niet verhoogd te worden! Het
grootste risico van het lang aanhouden van de coronamaatregelen zit ‘m in het niet kunnen
organiseren van cursussen, waardoor er geen aanwas van jeugdige spelers meer is en we
zullen gaan krimpen en/of vergrijzen. We bekijken momenteel wat de alternatieven zijn.

1.5 Communicatie en website
Voor vragen, aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen in personele gegevens is
info@usuil.nl het aangewezen adres. Zolang de coronamaatregelen aanhouden zal er in de
periodes dat er fysiek mag worden gebridged, een verplichte inschrijving zijn voor de
clubavond. Dit kan uitsluitend via jbvusuil@gmail.nl (en alleen voor de eerstvolgende
clubavond). Om de last op de diverse bestuursleden wat te verdelen, is het eerste
aanspreekpunt voor coronamaatregelen vanaf nu de voorzitter (voorzitter@usuil.nl). Verder
zijn ook de volgende e-mailadressen beschikbaar:
cursus@usuil.nl
secretaris@usuil.nl
penningmeester@usuil.nl
wedstrijdleider@usuil.nl
webmaster@usuil.nl

Op de website (www.usuil.nl) kun je o.a. het laatste nieuws en de uitslagen lezen. Het adres
van de clubpagina op de NBB-site is onlangs veranderd in https://1011.bridge.nl/ als gevolg
van een geheel vernieuwde NBB-site. Daarmee zijn o.a. ook de linkjes naar de
uitslagenpagina’s veranderd. Deze zijn inmiddels aangepast op onze website.
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2. Clubactiviteiten
2.1 Clubavonden
Over de opkomst op de dinsdagavond kunnen vanwege de coronacrisis niet heel veel zeggen.
Op het moment dat de lockdown werd ingesteld half maart, hadden 51 mensen één of meer
meesterpunten behaald, terwijl we vorig seizoen op 49 zijn blijven steken. Net als vorig jaar
speelden enkele Ruit- en Humbuv teams bij ons hun competitiewedstrijden. Na de lockdown
zijn we overgegaan op een digitale clubavond via StepBridge, tezamen met leden van
bridgeclub DS’16. Aanvankelijk was de opkomst goed, mede door de toevoeging van de
Discord server (met dank aan Stef!), maar deze nam geleidelijk aan af. Op het moment dat het
met inachtneming van een strikt protocol weer mogelijk was om fysiek te gaan bridgen, zijn
we hiermee begin juli als een van de eerste clubs van start gegaan. De digitale clubavond was
daarna eigenlijk direct ter ziele. De clubavonden stonden direct in het teken van de
zomerdrives, ditmaal in een ander format dan we gewend zijn (zie 2.3). Omdat de competities
vanwege corona stilliggen, zullen Ruit en Himbuv voorlopig geen wedstrijden bij ons spelen.
Uiteraard gaan dit ten koste van de inkomsten (zie 1.4).
2.2 Parencompetitie
I.v.m. corona is het interne parenkampioenschap dit seizoen komen te vervallen.

2.3 Zomerdrives
Gedurende de juli en augustus (en ook de eerste weken van het nieuwe seizoen) hebben we
zomerdrives gespeeld. In verband met coronamaatrgelen was er een limiet aan het maximaal
aantal toelaatbare paren. Al snel bleek dat onze leden zich relatief veilig voelden met het
uitgestippelde protocol (e.g. grote tafels met 1.5 meter afstand tussen de spelers,
desinfecterende middelen op alle tafels, meenemen biedingbox naar volgende tafel, zo weinig
mogelijk loopbewegingen (oost-west paren lopen met de klok mee), één persoon bedient de
BridgeMate), want het was al snel een volle bak. Aanvankelijk was het idee om iedereen
zowel op de fysieke clubavond als op de digitale clubavond punten te laten verdienen om een
ladder te beklimmen, maar de digitale opkomst liep zo hard terug dat deze is komen te
vervallen (in het geval van een nieuwe lockdown kunnen we deze wel weer snel nieuw leven
in blazen). Het concept van de ladder is wel gebleven. Iedereen die meedoet aan een
zomerdrive verdient punten (de nummers laatst krijgen één punt voor de moeite, en voor elke
hogere plek wordt een punt extra toegekend, zodat de winnaars evenveel punten krijgen als er
paren meedoen). De twee mensen die vooraf aan de clubavond de hoogste plaatsen op de
ladder innemen, mogen een prijsje uitzoeken en hun score wordt daarna gereset naar 0.
Zodoende krijgt iedereen die vaak meedoet een kans om bovenaan te geraken. Als de
coronamaatregelen het toelaten, verdienen de winnaars van de clubavonden bovendien een
ticket voor een nader te bepalen finale.
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2.4 Speciale drives
Sintdrive
Aansluitend op de ALV hebben we 3 december de Sinterklaasdrive georganiseerd. Op de helft
van de tafels waren er afwijkende spellen, op de andere helft werd er normaal gebridged. De
gecombineerde uitslag (normale spellen en bijzondere spelvarianten tezamen) leverde de
volgende uitslag op:
1.

Vincent Koelemij & Pieter van Boven

49 (24 spellen)

2.

Sicco Kooiker & Lothar Kuijper

34 (24 spellen)

3.

Roland Verdonk & Mascha Honsbeek

14 (20 spellen)

Nieuwjaarsdrive
Het nieuwe kalenderjaar zijn we op 7 januari begonnen met een Nieuwjaarsdrive. Dit keer
gewoon weer normale spellen omdat we de Sintdrive in december niet hebben overgeslagen.
Wie had toen kunnen vermoeden dat dit de laatste feestelijke drive van het seizoen, of
misschien wel van het hele jaar, zou worden? In deze laatste drive eindigden Richard & Yvon
nipt voor Laura & Betty:
1.

Richard Casius & Yvon Fris

33 (20 spellen / 1.7)

2.

Laura Dekkers & Betty Speelman

37 (24 spellen / 1.5)

3.

Hans van der Weide & Jan Willem van Spijker

22 (19 spellen / 1.2)

Paas Patton
I.v.m. corona is de Paas Patton dit seizoen komen te vervallen.
2.5 Ruitenboer
De voorronde op de club werd gewonnen door Hans & Paul (65.4%), en tezamen met Richard
& Yvon (3e met 60.5%) verdienden zij een ticket voor de halve finale. Vanwege de corona
ging deze echter niet door. Zondag 20 september werd er een alternatief op StepBridge
georganiseerd, maar daar hebben beide paren niet aan deelgenomen. Wel traden Dick en
André op als waardige vervangers. Met plek 28e (54%) plaatsten ze zich voor de landelijke
finale, die op 11 oktober (wederom op StepBridge) werd gehouden. Daar konden ze helaas
geen potten breken en eindigden ze iets onder het midden (105e met 48%).
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3. Bekerwedstrijden en externe competities/kampioenschappen
3.1 Bekerwedstrijden
Dit seizoen hebben we ons alleen voor de Hoofdklassebeker ingeschreven. De eerste ronde
bleek het vrij lastig om genoeg paren naar BC Bricas in Castricum te laten afreizen, maar
uiteindelijk is het gelukt en keerden Richard & Mascha, Annelies & Jaap, Jan & Sjoerd, Sicco
& Vincent, Jan Willem & Hans, en Martijn & Dick zegevierend huiswaarts. De tweede ronde
mochten we thuis tegen BC Oog in Al aantreden, dit keer met Mascha & Richard, Jeroen &
Joost, André & Dick, Jan & Vincent, Sjoerd & Jörgen, en Lothar & Sicco in de gelederen.
Nimmer werd het echt spannend, en met een verschil van zo’n 35 IMP werd de 3e ronde
bereikt. Helaas werd corona de spelbreker; de NBB was uiteindelijk genoodzaakt het vervolg
van het toernooi af te blazen.

3.2 Externe competities/kampioenschappen
Paren
Vanwege de coronamaatregelen zijn de open parencompetities (meesterklasse, 1e divisie, 2e
divisie) dit jaar niet doorgegaan.
Bij de damesparen (Bondsklasse A) hebben Merel & Doris het brons behaald.
Aan de NK gemengde paren deden o.a. Yke & Merel, Emma & Roland, Doris (met Aarnout
Helmich), René Stienen (met Elly Schippers), en Flip Boer (met Martine Verbeek) mee. Yke
en Merel wonnen de halve finale, en ook de anders US Uilers eindigden bij de eerste 50 en
mochten zodoende aan de finale meedoen. De beste geklasseerde US Uilers werden Yke &
Merel (4e plaats, 57.3%).
Na een jaartje genoegen te hebben moeten nemen met het zilver, heeft Joris (met Berend van
de Bos) het Witte Huis Topcircuit weer op zijn palmares mogen bijschrijven!
Viertallen
In de viertallencompetitie waren drie US Uil teams actief. Team 1 (Gerrit, Roland, Merel, en
Laura) hebben dit jaar met veel invallers uit het tweede team gespeeld. Na een eindsprint
eindigden het op de 2e plaats in groep 4 van de tweede divisie. Team 2 (Jan, Sjoerd, Vincent,
Pieter, Doris, en Sicco) deden lang mee om het kampioenschap in de Hoofdklasse maar
moesten dit op de laatste dag toch aan de concurrenten van Ruit laten. Evenmin werd met een
ruime voorsprong op de nummer drie promotie naar de 2e divisie afgedwongen. Chapeau!
Team 3 (Hans, Jan Willem, Judith en Martijn) eindigde in de Hoofdklasse netjes in de
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middenmoot. Team 4 (Jaap, Annelies, Dick, André) trokken zich vlak voor aanvang van de
competitie terug wegens o.a. een langdurig verblijf in het buitenland van een van hen.
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 is Joris met team
BC ’t Onstein 2 tweede geworden; na een fotofinish won ’t Onstein 1 de finale met 152.01 –
152.00. Wubbo & Agnes (BC Oog in Al 1) wisten zich te handhaven, maar Yke (BC de
Lombard 1) en Meike (Het Witte Huis 2) lukten dit helaas niet.
In de 1e divisie eindigden Edwin en Flip (Hok 3) op de 5e plaats, en ook Emma (De Lombard
3) wist zich met een 10e plaats te handhaven. HOK 2, met Coen in de gelederen, is helaas
gedegradeerd.
In groep 4 van 2e divisie hebben René Stienen (Pegasus Amstelland 2) en Stef en Eddo (Hok
4) zich gehandhaafd. Betty en Yvette (HOK 5) eindigden helaas onder de streep.
Bij het NK gemengde viertallen heeft Laura (team Charlie’s Angels) - net als vorig jaar - het
zilver gewonnen, net voor René Stienen (team Janssens). Doris, Yke, en Merel (team Dom
Geboren) eindigden in de middenmoot, en Roland & Emma (team Van der Toorn) speelden
een achterhoedegevecht.
Jeugd
Bij het NK Jeugdviertallen wist Juliet Berwald zich met team Girlpower helaas niet te
kwalificeren voor de finaleronde.
3.3 Overige prestaties
Voor de overige prestaties van onze leden in den lande verwijzen we naar de diverse websites.
De meeste adressen zijn gewijzigd als gevolg van een vernieuwde website van de NBB. De
portal van het district, met o.a. de uitslagen in de diverse districtscompetities, vind je nu op
https://1.bridge.nl/district-uitslagen. De uitslagenpagina van de bond zelf (met de landelijke
uitslagen) is ook verhuisd. Op https://www.bridge.nl vind je bovenin een menu met uitslagen,
met daarin onder andere “Uitslagen Bridgebond”.
Verder is nog vermeldenswaardig dat Yke Smit en Anton Hiemstra tijdens de Europese
Winterspelen in Monaco (Zimmerman Cup) de kwartfinale van de viertallen hebben bereikt
met team Agriport en vierde zijn geworden bij de FMB cup.
3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen
Vooralsnog liggen alle competities waaraan US Uil meedoet stil. De kans is redelijk groot dat
daar dit seizoen geen verandering meer in komt.
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4. Cursus en opleiding

4.1 Beginnerscursus
Het afgelopen seizoen hebben we in het najaar een beginnerscursus georganiseerd met vijf
deelnemers, maar helaas hebben we hier geen nieuwe leden aan overgehouden. De
voorjaarscursus heeft helemaal geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de
coronamaatregelen.
4.2 Vervolgcursus
Voor de ex-cursisten en andere geïnteresseerden wordt er voorafgaand aan de clubavond heel
regelmatig een (zeer gewaardeerde) vervolgles gegeven door (met name) Yke waarin
verschillende thema’s worden behandeld. Voor de deelnemers zijn beknopte aantekeningen
beschikbaar. Dank gaat ook uit naar Eddo en Stef die zo nu en dan de lessen van Yke
overnemen.

5. Financieel jaarverslag
Het financiële jaarverslag wordt 27 op de jaarlijkse ALV gepresenteerd en toegelicht door de
penningmeester.
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