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Voorwoord 

            

Ouderkerk aan de Amstel, 22 november 2022. 

 

Beste leden en vrienden, 

 

Hoewel het afgelopen seizoen al vlot werd onderbroken door de derde lockdownperiode, 

overheerst toch een positief gevoel. We hebben een PaasPatton, een PinksterBAM, en een 

volledig programma met zomerdrives incl. aansluitende finale kunnen organiseren. Bij 

aanvang van het nieuwe seizoen is er sinds lange tijd weer een fysieke beginnerscursus gestart, 

vorige week hebben we twee jaar na dato ons 70-jarige lustrum kunnen vieren op het Science 

Park, en vanavond is er voor het eerst in drie jaar weer een ALV in het Witte Huis. De 

vooruitzichten voor aankomende winter zien er eveneens rooskleurig uit.  

 

Met de club gaat het ook goed. Hoewel misschien leuk voor een Sinterklaasdrive, hoeven we 

niet op ons knieën om ‘Sórry meneer Van Nieuwkerk’ te zeggen na een verprutst contract, we 

hebben geen begrotingstekort van 7.5 miljard euro als gevolg van de inflatie en hoge 

energieprijzen, en het is geen probleem als je met een felgekleurd shirt of een OneLove-band 

op de clubavond komt. Je wordt zelfs niet gemarteld als je als vrouw je haar een keer laat 

wapperen. Het lijkt net een grap als je het zo op een rijtje zet, maar dit zijn de onderwerpen 

waar het in alle nieuwsprogramma’s over gaat momenteel. Misschien is het daarom wel zo 

gezellig druk op de clubavond de laatste maanden, even weg van alle ellende en misstanden. 

 

Je moet vandaag de dag ook een persoonlijke afweging maken of het al dan niet moreel 

verantwoord is om naar een voetbalwedstrijd te kijken, en zo ja, mag dat dan alleen thuis op de 

bank, of ook op een groot scherm in het café? Ik zal het maar alvast bekennen, ik kon de 

verleiding niet weerstaan en heb Nederland gisteren met 2-0 van Senegal zien winnen (thuis op 

de bank). Als het tonen van een voetbalwedstrijd op een groot scherm zo beladen is, dan is het 

misschien een goed idee om structureel over te schakelen naar bridge op een groot scherm. 

Tijdens het afgelopen EK had Maria al een proefballonnetje opgelaten door met het idee te 

komen om met z’n allen Nederland-Zwitserland bij de open teams te kijken. Hoewel team 

Nederland - met Joris in de gelederen – die wedstrijd het onderspit moest delven, werd het een 

paar dagen later toch voor het eerst in de geschiedenis gekroond tot Europees kampioen. 

Enkele maanden daarvoor was al zilver behaald op het WK, een ongekend succesjaar! 

Overigens lees je later in verslag dat er nog een lid van US Uil aan beide toernooien deelnam. 

Weliswaar geen eremetaal, maar ook de Olympische gedachte telt. 

 

Dat laatste gaat natuurlijk niet op voor Louis en zijn Oranjeleeuwen; ondanks alle toestanden 

zien we die graag in de voetsporen van ons open team treden. Hoewel niet heel waarschijnlijk, 

is een finale Nederland-Zwitserland theoretisch mogelijk. Hoe het ook moge aflopen, bij US 

Uil gaan we er sowieso een mooi seizoen van maken! 

 

Richard Casius (secretaris) 
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1. Algemeen 

 

1.1 Bestuurssamenstelling 

 

In de ALV van 2021 heeft Yke de voorzittershamers overgedragen aan Merel. Yke gaat zich (nog 

meer) op jeugdzaken richten. Sicco is het bestuur komen versterken: 

 

Merel Bruijnsteen, voorzitter en vicewedstrijdleider 

Richard Casius, secretaris en vicevoorzitter 

Mascha Honsbeek, penningmeester 

Roland Verdonk, wedstrijdleider 

Yke Smit, jeugdzaken 

Sicco Kooiker, algemeen bestuurslid (m.n. jeugdzaken) 

 

Statutair wordt er geen termijn gesteld aan bestuursleden, maar mocht je interesse hebben om 

mee te besturen, dan is dit altijd bespreekbaar. Voor een gemotiveerd jeugdlid maken we 

altijd graag plaats. 
 

1.2 Ledenvergaderingen 

 

Het afgelopen seizoen heeft er één jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgehad, en wel 

op 7 december 2021. Vanwege de toen geldende lockdown i.v.m. een oplaaiend coronavirus 

was de ALV digitaal (via ZOOM). De notulen hiervan zijn na te lezen op de website 

(www.usuil.nl, onder het kopje bestuur). 
 

1.3 Verloop ledenbestand 

 

Nadat we vorig seizoen een record van 81 betalende leden/vrienden hadden behaald, zou een 

lichte daling niet verrassend geweest zijn, zeker gezien het gegeven dat er nog geen fysieke 

beginnerscursus kon worden gegeven. Hoewel er enkele opzeggingen waren, zijn er toch ook 

weer wat leden/vrienden bijgekomen en zijn we met 79 leden/vrienden mooi stabiel gebleven. 

Dit seizoen zijn we voornemens twee beginnerscursussen te organiseren in het Witte Huis. Op 

het moment van schrijven is de najaarscursus al in volle gang, met een mooie bezetting!   
 

1.4 Begroting 

 

Zoals verwacht is er dit jaar wat meer geld uitgegeven dan er binnenkwam, maar het 

nettoresultaat is wel ietsje gunstiger dan begroot. Gegeven de afgelopen twee goede boekjaren 

en de goed gevulde kas, hebben we besloten om de contributie gelijk te houden en ook voor 

volgend seizoen een klein verlies te accepteren. Op deze manier druppelt een deel van het 

overschot indirect terug naar de leden. Een gedetailleerd financieel verslag wordt separaat 

aangeboden en op de ALV toegelicht door de penningmeester.  

http://www.usuil.nl/
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1.5 Communicatie en website 

 

Het afgelopen half jaar bleken de e-mailadressen info@usuil.nl en secretaris@usuil.nl niet 

correct te werken en is o.a. het adres dat gebruikt wordt voor de inschrijvingen voor de 

clubavond als back-up gebruikt.  Sinds kort is het probleem verholpen en werken de adressen 

weer als vanouds. 

 

Voor vragen, aanmeldingen, opzeggingen en wijzigingen in personele gegevens is 

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 

 

Hoewel er weer fysiek gebridged kan worden zonder beperkende coronamaatregelen, heeft 

voorinschrijving voor de clubavond nog steeds de voorkeur. Hiervoor gebruik je (uitsluitend) 

jbvusuil@gmail.com. Tot 19:45 kan er ook in de zaal aangemeld worden. 

 

Het adres van onze clubpagina op de NBB-site is https://1011.bridge.nl, maar de meeste 

informatie vind je op onze eigen website: www.usuil.nl. 

 

We hopen dat we het hele seizoen in het Witte Huis kunnen blijven bridgen, maar mocht het 

onverwijld toch tot een digitale clubavond op StepBridge komen, dan maken we gebruik van 

een Discord server om met elkaar te praten. Je kunt je aanmelden via de link 

https://discord.com/invite/VVKF52m. 

 

 

mailto:info@usuil.nl
mailto:secretaris@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
mailto:jbvusuil@gmail.com
https://1011.bridge.nl/
http://www.usuil.nl/
https://discord.com/invite/VVKF52m
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2. Clubactiviteiten 

 

2.1 Clubavonden 

 

Nadat we de zomerse laddercompetitie afgelopen seizoen wat langer hebben laten doorlopen 

vanwege een verlate start, zijn we in oktober met de reguliere clubavonden begonnen. Helaas 

was dat geen lang leven beschoren. Na vijf weken werd een nieuwe lockdown aangekondigd, 

zodat we vanaf half november weer veroordeeld waren tot online bridge. En eerlijk is eerlijk, 

de laatste avonden hadden we zelf relatief veel besmettingen op de clubavond. Hadden we 

aanvankelijk nog goede hoop dat het slechts voor een paar weken zou zijn, achteraf zou 

blijken dat we pas in februari weer in het Witte Huis terecht konden. De sinterklaas- en 

nieuwjaarsdrive konden andermaal niet doorgaan. We moesten het doen met een online 

nieuwjaarsdrankje op een vrijdagavond (wat nog best gezellig was in een tijd dat je verder 

weinig omhanden had).  

 

In februari mocht de bar weer tot 22:00 open. Met de nodige maatregelen (mondkapjes, QR-

code, grote tafels, iets vervroegde aanvangstijd) konden we weer fysieke clubavonden van vijf 

rondes organiseren. Daarna is alles geleidelijk weer redelijk normaal geworden. De 

openingstijden werden verruimd, de maatregelen steeds verder versoepeld, tot uiteindelijk 

iedereen weer welkom was zonder beperkende maatregelen. Bij aanvang van het nieuwe 

seizoen was corona inmiddels redelijk op de achtergrond geraakt en een nieuwe lockdown 

lijkt ver weg. 

 

Al met al hebben we in het voorjaar o.a. zowel een PaasPatton en een PinksterBAM kunnen 

organiseren, en hebben we in de zomer een normale laddercompetitie kunnen draaien met als 

afsluiting een finale waaraan iedereen mocht meedoen. Zodoende kunnen we hieronder enkele 

mensen weer eeuwige roem verschaffen met wat uitslagen!  

 

2.2 Ruitenboer 

 

De voorronde van Ruitenboer op de clubavond was niet heel druk bezocht met 13 paren 

(waarvan ongeveer de helft speelgerechtigd zou zijn voor de halve finale). Het veld zat erg 

dicht op elkaar; de winst ging uiteindelijk naar Judith & Martijn: 

 
Judith Breteler & Martijn Oppers   55.00 % 

Yke Smit & Sicco Kooiker    54.25 % 

Dominique Custers & Matteo van Cleef 54.21 % 

 

Dominique & Matteo en Goan & Paula hebben ons vertegenwoordigd tijdens de halve finale, 

die online plaatsvond. Eerstgenoemde eindigden met 43.8% in de achterhoede, terwijl 

laatstgenoemden zich met 56.0% overtuigend plaatsten voor de (fysieke) finale in Den 

Hommel, maar die hebben ze aan zich voorbij laten gaan. 

https://ts-apps.bridge.nl/ords/f?p=300:3230:2856727307895::::P0_PAR_ID,P0_LPZ_ID,P0_PAR_NAMEN,P0_RANG,P0_LPZ_TOPINTEGRALEGROEP:5112445,1178276,Judith%20Breteler%20%26%20Martijn%20Oppers,1,1&cs=3tjeQBgmje9oHQtJ5UFEV5UB_aHY8CckTEm6B0ZdhYJHtyiMpnD1WKyTQ8RWyx9rQyo1AnLMjAb7__FUWr4mLtQ
https://ts-apps.bridge.nl/ords/f?p=300:3230:2856727307895::::P0_PAR_ID,P0_LPZ_ID,P0_PAR_NAMEN,P0_RANG,P0_LPZ_TOPINTEGRALEGROEP:5112450,1178276,Yke%20Smit%20%26%20Sicco%20Kooiker,2,1&cs=3sPfLwWndi5KnGlQO3iAg4p4EAeHVdqhn9n1Vy5IsedlYvwUyzg7Rveq7NQb_5X-VfcRpMyOVsH4m5Ncoa9FknQ
https://ts-apps.bridge.nl/ords/f?p=300:3230:2856727307895::::P0_PAR_ID,P0_LPZ_ID,P0_PAR_NAMEN,P0_RANG,P0_LPZ_TOPINTEGRALEGROEP:5112448,1178276,Dominique%20Custers%20%26%20Matteo%20van%20Cleef,3,1&cs=36JiDDlcQjkPcHfOC81_56-BNHK58dtJSjiAwuD5FZF9f9e4MGyS3Xb4oYQnvfsPZhRJfr1c9wF_d9T9eAEDjAg
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2.3 PaasPatton 

 

Dit jaar mochten we weer de inmiddels traditionele PaasPatton organiseren. Met twaalf 

viertallen was ook de opkomst traditioneel hoog. Het team met Betty & Doris zag er als 

vanouds prachtig uit, en had wederom een prachtige naam: Twee Paashazen, een Paasei en 

een Wortel (Betty, Doris, Els, Meike), maar vervolgens werd er toch met een traditie 

gebroken: geheel nuchter had het team een droomstart, maar vervolgens kwam de drank 

vermoedelijk in de vrouw en stortte het als een kaartenhuis is, geheel tegengesteld aan twee 

jaar geleden. Wellicht te lang droog gestaan tijden de lockdowns… Sorry Partner (Harald, 

Harald, Maria en Marjo) deed het net andersom. Na een stroeve start tegen Roland Babes 

(Roland, Mascha, Merel, Janneke) herpakte het zich om op een keurige tweede plek te 

eindigen, welke wel gedeeld moest worden met Monty Patton (Joost, Jeroen, Goan, 

Wybrand), dat over de gehele avond mooi constant presteerde. De Winnaars van vorig jaar 

(Richard, Yvon, Dana, Cecilia) kende een valse start tegen Kinky Boys (Vincent, Pieter, Stef, 

Rolf) en moest daarna alle zeilen bijzetten om zich uit de onderste regionen te manoeuvreren. 

De eerste plek ging onbedreigd naar Peter, die weer wat Rockets had ingehuurd voor zijn 

team Esprit (Peter, Pieter, Emile, Adriaan). Met drie ruime overwinningen en een klein 

verlies, eindigden Peter en zijn Rockets ruim aan kop. Geen enkel team presteerde het om alle 

wedstrijden te winnen. Andersom was er ook geen team dat alle wedstrijden verloor. Zowel 

Fluffy Bunny (Sicco, Malou, Cecilia, Hephzibah) als Giro 555 (Stefan, Paulus, Anton, Ardy) 

verloor hun eerste drie wedstrijden, maar zij deelden in hun laatste onderlinge wedstrijd 

keurig de punten. Het was helaas dus geen gulle avond voor Giro 555. Glad bovenaan (Jan, 

Sjoerd, Judith, Paula) had op het laatst een 19-5 overwinning nodig tegen Last minute (Jack, 

Matteo, Ellie, Jacqueline) om “slechts” precies in het midden te eindigen, ex aequo met de 

Paaskuikens (Yke, Robbie, Eva, Martine). Al met al een zeer geslaagde avond met een 

duidelijke winnaar: 

 

1. Esprit    69 

2. Sorry Partner   58 

Monty Patton   58 

 

2.4 PinksterBAM 

 

Direct na het Pinksterweekend hebben we nóg een viertallenwedstrijd georganiseerd. Dit keer 

geen Patton, maar board-a-match (BAM). De telling is lekker simpel: als je bij het uitslaan 

van een spel een positieve score hebt krijg je 2 punten, bij een gelijke score 1 punt, en bij een 

negatieve score 0 punten. Met tien viertallen was het niet zo druk als bij de PaasPatton, maar 

toch nog altijd een mooie opkomst voor een clubavond. Met drie winstpartijen en een 

gelijkspel waren de gems (Emma, Frans, Gerrit, Martine) met 34 punten onaantastbaar. 

Daarachter kwam er een omvangrijke middenmoot, aangevoerd door GoCo (Joost, Jeroen, 

Goan, Wybrand) met 28 punten en afgesloten met Esprit (Peter, Pieter, Michel, Chris), dat op 
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22 punten bleef steken. Door een enorme zeperd tegen de gems (1-11) was een goede 

klassering voor Peter met zijn nieuwe huurlingen als snel buiten bereik. Twee teams 

eindigden met 24 punten precies in het midden, en wel Haar op de tanden (Betty, Connie, 

Maria, Marjo) en Wild Rocks (Roland, Mascha, Yvon, Richard). Met een standaarddeviatie 

van resp. 2.16 en 2 had laatstgenoemde nog net iets meer weg van het midden. Of je dat 

regelmatig of middelmatig moet noemen, geen idee! SchoppenUil (Jan, Sjoerd, Anton, Ardy) 

viel net buiten de top drie. De derde plaats was namelijk weggelegd voor het kersverse 

getrouwde stel Merel & Doris met aanhang Sicco & Sander. Het was niet zozeer de derde 

plaats die opzien baarde, als wel de allermooiste Pinksternaam ooit: Uitstorting van de 

huwelijkse geest. Onderin was het behoorlijk spannend. Team Last minute (Sander, Tobias, 

Cecilia, Malou) deed zijn naam eer aan. Aanvankelijk alleen aan het eerste gedeelte door na 

drie wedstrijden stijf onderaan te staan, maar door een nipte overwinning in de laatste ronde 

ook aan hun volledige naam: op het allerlaatste spel werd een punt veiliggesteld om de laatste 

plaats te mogen delen met – ook leuk gevonden! - team mide (Hans, Paula, Judith, Martijn). 

Team Matteo (Matteo & Dominique, Jack & broer Cees) bleef een enkel puntje los van de 

hekkensluiters. Om die mooie Pinksternaam nog een keer te mogen opschrijven, de volledige 

top drie op een rijtje: 

 

1. de gems        34 

2. GoCo         28 

3. Uitstorting van de huwelijkse geest  26 

 

2.5 Zomerdrives 

 

Net als de afgelopen twee jaar, hebben we tijdens de zomerdrives het concept van de 

laddercompetitie aangehouden. Elke week kon je punten verdienen door aanwezig te zijn (1 

punt voor de hekkensluiters, 1 punt meer voor het voorlaatste paar, etc.). Als je voorafgaand 

aan de clubavond bovenaan de ladder stond, mocht je een prijsje uitzoeken en werd je score 

op de ladder gereset. Vier trouwe clubbezoekers hebben de grens van 100 ladderpunten 

bereikt: Roland (125), Mascha (102), Maria (100) en Marjo (100). Dit is beduidend minder 

dan de 11 van vorig jaar, maar dat komt voornamelijk omdat er toen wat meer avonden waren 

die meetelden voor de laddercompetitie. 

 

Dinsdag 6 september hebben we een finale met prijzentafel georganiseerd, waaraan iedereen 

mocht meedoen. De opkomst was met 23 paren overweldigend! De finale was spannend en 

werd uiteindelijk een prooi voor Connie en Els, met enkele paren daar vlak achter: 

 
 1. Connie van Moorst & Els Witteveen 43 (24 spellen, 1.8 imp gem.) 

 2. Doris van Delft & Emma de Ruiter 38  (24 spellen, 1.6 imp gem.) 

 3. Richard Casius & Yvon Fris 30  (20 spellen, 1.5 imp gem.) 
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3. Bekerwedstrijden en externe competities / kampioenschappen 

 

3.1 Bekerwedstrijden 

 

De NBB heeft afgelopen seizoen gekozen voor bekerwedstrijden in digitale vorm, maar 

binnen de club was er niet genoeg belangstelling voor deelname. 
 

3.2 Externe competities / kampioenschappen 

 

Paren 

Aan de meesterklasse paren hebben Yke (7e plaats met 51.7%) en Meike (8e plaats met 

50.3%) meegedaan. In de uitslag van de 1e divisie paren vinden we Flip & Martine (11e met 

51.2%) en Betty & Els (27e met 45.9%) terug.  

 

Bij de NK gemengde paren was er groot succes. Alle US Uilers die zaterdag 11 maart aan de 

aftrap stonden van de halve finale (Yke, Merel, Martine, Flip, Doris, René S.) eindigden in de 

bovenste regionen, en mochten derhalve hun opwachting maken in de finale. Ook daar ging 

het bijzonder goed. De vijf eerstgenoemden eindigden allen in de top 5, maar Yke en Merel 

staken er toch wel met kop en schouders bovenuit en wonnen met maar liefst 62.3% het goud! 

 

Viertallen 

Dit jaar deden er voor US Uil twee teams mee in de 2e divisie. Zowel het 1e team (Doris, 

Emma, Roland, Merel, en Kees) als het 2e team (Pieter, Vincent, Rolf, Stef) stond na 3 

wedstrijden in het linkerrijtje, maar daarna is de competitie stilgelegd door corona. Team 3 

begon vanwege de coronamaatregelen met een iets gewijzigde opstelling (Judith, Martijn, Jan, 

Gerrit, Hans, en Paula) aan de hoofdklasse van het district, maar ook deze competitie werd 

vlak na aanvang stilgelegd. 

 

De meesterklasse en 1e divisie viertallen werden wel uitgespeeld. Hieraan deden enkele US 

Uilers mee die in de competitie voor een andere club uitkomen. In de meesterklasse is Joris 

kampioen geworden met BC ’t Onstein 2, en hebben Agnes & Wubbo zich gehandhaafd met 

BC Oog en Al 1. In de 1e divisie is Meike met Het Witte Huis 2 kampioen geworden, en werd 

Yke met BC de Lombard 1 de runner-up. Edwin, Herman en Martine eindigden met HOK 2 

ook nog in het linkerrijtje. Sicco zien we met de Lombard 4 terug aan de bovenkant van het 

rechterrijtje  

 

Jeugd 

 

Aan de NK-jeugdparen deden Tobias en Juliet mee, maar ze konden beiden helaas geen potten 

breken. Bij de jeugdviertallen, die online werden gehouden, ging het iets beter. Sicco werd 

met zijn team 3e en Tobias 4e. Op het EK jeugdviertallen in Velthoven waren Juliet en Tobias 
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actief. Juliet veroverde (met Mette Lejeune) het brons bij de meisjes (met Janneke als 

captain), en Tobias werd (met Sander Goor) 4e bij de aspiranten. Wubbo en Agnes hebben de 

junioren begeleid naar een verdienstelijke 5e plaats. 

 

3.3 Bijzondere prestaties 

 

Naast de al genoemde gouden plak bij de gemengde paren voor Yke & Merel, waren er 

afgelopen seizoen ook nog twee memorabele internationale momenten.  

 

Op het WK in het Italiaanse Salsomaggiore heeft het open team, waar Joris deel van 

uitmaakte, de zilveren medaille in de wacht gesleept. In een zinderende finale werd met 

slechts 3 imps verschil van Zwitserland verloren.  

 

Een paar maanden later vond in het Portugese Madeira de EK plaats. Opnieuw gooide het 

open team, met wederom Joris in de gelederen, hoge ogen. Met nog drie wedstrijden te gaan, 

was er een grote voorsprong op de concurrenten. Dinsdag 21 juni, voorafgaand aan de 

clubvond, keken we in het Witte Huis hoe wereldkampioen Zwitserland een gevoelige tik 

uitdeelde door met bijna 20-0 van Nederland te winnen. De laatste twee wedstrijden waren 

zenuwslopend, maar Nederland wist een kleine voorsprong te behouden en schreef zo 

geschiedenis: voor het eerst in de geschiedenis Europees Kampioen bij de open teams! 

 

Op zowel het EK als het WK was er nog een US Uil tintje. Op beide evenementen gaf René 

Stienen - lid van verdienste van US Uil - acte de présence in het gemengde team. 

 

3.4 Vooruitblik nieuwe seizoen  

 

Het lijkt erop dat corona dit seizoen geen spelbreker gaat worden voor de 

viertallencompetities. We doen met één team mee aan de viertallencompetitie van het district 

(Hoofdklasse) en met twee teams aan de landelijke competitie (2e divisie). Team 1 speelt in de 

2e divisie en is aangevuld met Janneke Sicco. In team 2 is Eddo de vervanger van Rolf, en het 

heeft versterking gekregen van Els en Gerrit. Dit leidt tot de volgende teamsamenstelling: 

 

US Uil 1 (2e Divisie)  Roland Verdonk, Sicco Kooiker, Merel Bruijnsteen, Janneke 

Wackwitz, Doris van Delft, Emma de Ruiter 

US Uil 2 (2e Divisie)    Pieter van Boven, Vincent Koelemij, Stef Meijer,  

Eddo van den Boom, Els Witteveen, Gerrit de Benis 

US Uil 3 (Hoofdklasse)   Judith Breteler, Martijn Oppers, Jan de Kleijn,  

Sjoerd Schreuder, Hans van der Weide, Paula Spil   
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4. Cursus en opleiding 

 

4.1 Beginnerscursus 

 

Ook afgelopen seizoen was het helaas niet mogelijk om een beginnerscursus in het Witte Huis 

te geven. Tijdens het eerste coronajaar is Yke samen met enkele andere clubs (Theseus uit 

Tilburg, De Lombard uit Rotterdam, Pas uit Leiden en Dombo uit Utrecht) een initiatief 

gestart om een onlinestudentencursus te organiseren. Dit was een groot succes en is afgelopen 

seizoen doorgezet. Zes maanden lang zijn er meerdere parallelle cursussen gegeven van in 

totaal 11 cursussen. Hieraan hebben meer dan 150 studenten deelgenomen. Ook is er een 

traject van vervolgcursussen opgezet die door veel mensen is gevolgd. Om dit alles te 

organiseren waren er veel leraren en tafelbegeleiders nodig. Veel leden van US Uil hebben 

hun handen uit de mouw gestoken: Merel, Stef en Yke hebben lesgegeven, en Stefan, Malou, 

Juliet, Sicco, Josefien, Carla en Jolanda hebben meegeholpen als tafelbegeleiders, waarvoor 

dank! Niet alleen hebben veel studenten bridge geleerd, als club hebben we er ook een aantal 

studenten aan overgehouden. Wil je op de hoogte blijven van jeugdactiviteiten, kijk dan op 

https://studentenbridge.nl en/of meld je aan voor de nieuwsbrief via http://eepurl.com/hEE-i5. 

 

4.2 Vervolgcursus 

 

Op de momenten dat we in het Witte Huis onze normale clubavonden konden houden, is er 

voorafgaand aan de clubavond ook weer als vanouds een vervolgcursus gegeven, en hier gaan 

we dit seizoen uiteraard mee door. De wekelijkse lessen worden verzorgd door Yke (en 

incidenteel door Sicco of Stef als Yke verhinderd is) en zijn in beginsel bedoeld voor degenen 

die de beginnerscursus gevolgd hebben (maar andere geïnteresseerden die nog wat denken te 

kunnen opsteken, zijn ook van harte welkom). Om 19:30 wordt gestart, en de les is op tijd 

klaar om aan de clubavond mee te kunnen doen.  

 

5. Financieel jaarverslag 

 

Het financieel jaarverslag wordt separaat aangeboden en tijdens de jaarlijkse ALV toegelicht 

door de penningmeester.  

 

https://studentenbridge.nl/
http://eepurl.com/hEE-i5

