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1. Woord van de voorzitter 
 
Beste Starleden, 
Het afgelopen jaar was voor mij als voorzitter een rustig jaar. Het lijkt ook wel voorbij 
gevlogen. Gaat de tijd inderdaad sneller als je ouder wordt?  
 
Ons eerste team heeft het gehele seizoen meegespeeld om de promotie naar de 
meesterklasse, maar deze uiteindelijk helaas niet gehaald. Wel behaalden we het afgelopen 
seizoen 3 kampioenschappen in de 2e divisie. Een gevolg van het trainen van de 2e 
divisieteams door Henk Willemsens? Of komt het door het invoeren van de selectieteams, 
waarvan er overigens maar 1 kampioen is geworden? Gaf dit de andere teams een extra 
motivatie om te bewijzen dat de Selectiecommissie het niet goed gezien had?   
Hans Kelder is vanwege zijn verhuizing naar Brussel uit de selectiecommissie gestapt. Hans 
bedankt voor alle werkzaamheden die je voor de club hebt verricht. Hij zal worden vervangen 
door Louk Herber. 
 
Het wordt steeds moeilijker om voldoende spelers te vinden voor de districtsviertallen 
competitie. Afgelopen seizoen waren de opstellingen pas begin oktober rond.  
  
In de landelijke competities werden diverse ereplaatsen behaald. Zo werd het topcircuit 
gewonnen door Oscar Nettl & Maarten Schollaardt, waren Machteld Giesbers & Remco 
Brüggeman het beste gemengde paar van Nederland en wonnen Agnes Snellers & Wubbo 
de Boer het kampioenschap gemengde viertallen van Nederland.  
 
Eervol voor Toine van Hoof was het ontvangen van een prijs van de International Bridge 
Press Association voor een door hem geschreven artikel. 
 
Noemenswaard is het behalen van 100.000 meesterpunten door Loek Verhees. 
 
Hulde ook aan Henk Barreveld die de bovenstaande feiten het afgelopen jaar op de website 
heeft geplaatst. 
  
Op de agenda van de ALV staat, net als vorig jaar, een wijziging van het huishoudelijk 
reglement. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de al enkele jaren 
bestaande selectiecommissie is nu officieel in dit document toegevoegd. Aan de technische 
commissie en de selectie commissie is gevraagd of zij hun bestaande aanvullende 
reglementen om willen zetten in een jaarlijks aan te passen stuk met beleid en toe te passen 
regels, dat op de ALV zal worden besproken.  
 
Ik wil afsluiten met de wens dat we een gezond, plezierig en succesvol nieuw verenigingsjaar 
tegemoet gaan. Bovenal wens ik u toe dat u ook komend jaar weer met veel plezier zult 
deelnemen aan de activiteiten van de club. 
 
Willem-Jan van Rooijen 
Voorzitter BC Star 
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2. Verslag van de secretaris 2013-2014 
 
Samenstelling bestuur: 
Voorzitter:  Willem Jan van Rooijen 
Secretaris:  Felix Ophorst 
Penningmeester: Jaap Hazewinkel 
Technische zaken: Joost Dirkson 
Ledenadministratie: Marlies Stam 
Lid:    Rian Lukassen 
 
Rooster van aftreden: 
2013 : Willem-Jan van Rooijen 
2014 : Joost Dirkson en Felix Ophorst 
2015 : Rian Lukassen en Jaap Hazewinkel 
 
Joost Dirkson heeft te kennen gegeven dat hij zich terugtrekt uit het bestuur. Er wordt 
momenteel gezocht naar een opvolger. Het bestuur stelt de ALV voor om voor het overige in 
ongewijzigde samenstelling te opereren in 2014-2015 
 
Speelgelegenheid 
In denksportcentrum Den Hommel heeft Star 4 speelzalen tot haar beschikking, in de 
zomerperiode 3. 
 
Clubcompetitie 
Zie voor personele wetenswaardigheden punt 3: ‘Overzicht seizoen 2013-2014’. De 
clubcompetitie liep van 27 augustus tot en met 3 juni (41 speelavonden), de daaraan 
voorafgaande zomercompetitie liep van 18 juni tot en met 20 augustus (10 zittingen inclusief 
de finale). De reguliere clubcompetitie bestond uit: 
- 7 zittingen interne viertallen (inclusief de finale) 
- 6 zittingen TI 
- een Butlercompetitie van 7 zittingen en een van 6 zittingen 
- een Howellcompetitie van 7 zittingen en een van 6 zittingen 
- het individueel toernooi en de Kerstdrive. 
Arbiters waren Harry Janssen, en Marieke Lejeune.  
Voorzitter van de Protestcommissie was Frans Lejeune.  
Jan Meijer en Chris Hartog dupliceerden wekelijks de spellen. Ed Franken organiseerde het 
individueel toernooi en de Feestcommissie de Kerstdrive. De zomercompetitie was gratis 
voor leden. Gasten betaalden € 2,50. 
 
Ledenbestand 
Op het moment van schrijven was het aantal leden heel licht gedaald: 227 leden per 1 juni 
2013 en 222 per 20 mei 2014. 
Ons ledenbestand ziet er zo uit: 
gewoon lid:   118  
erelid:        1  
jeugd dubbellid:      3  
dubbellid:   100  
Totaal     222 
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www.bcstar.nl 
De webmaster is Henk Barreveld, terzijde gestaan door Rudi de Mol. De door Henk 
ontworpen website functioneert perfect.  
De website is een van de bestbezochte sites van een bridgeclub in Nederland. Uit de 
webstatistieken blijkt het navolgende.  
Het aantal bezoekers per dag varieert van maand to maand; van 130 (juli) to 180-190 
(november, februari, maart) en is gemiddeld zo'n 160 per dag. Het aantal bezoekers varieert 
gedurende de week van 100 to 300. De drukste dag is woensdag, daarna dinsdag, 
donderdag, vrijdag.  
Het aantal pagina's dat gemiddeld per bezoek wordt bekeken, wisselt nogal van maand tot 
maand; tussen 3 en 10. De meest bezochte pagina's zijn uiteraard de Startpagina (de 
"voordeur"; grootte orde 5000 bezoeken per maand) en de uitslagen (2000-3000 keer).  
Daarna de clubinformatie "Over BC Star", de Nieuwspagina en de Star Magazine pagina 
(alle grootte orde 500-1000 bezoeken per maand). Veel Star Magazine artikelen worden 
meer dan 100 keer gedownload. 
De meest gebruikte browser was eind maart 2014 Internet Explorer (27%, waarvan IE10 4%, 
IE9 9% en IE8 13%), daarna Firefox (20%), Safari (meestal Mac OS-X, 18%), Chrome 
(15%). 75% van de bezoekers gebruikt een Windows computer (waarvan 12% nog Windows 
XP); 20% een Mac OS-X computer. Met Windows IE8 wordt de website niet helemaal zoals 
bedoeld weergegeven, maar door de te verwachten afname van het gebruik van Windows 
XP zal ook het gebruik van deze browser nu wel snel verminderen. 
 
De site is zeer actueel en biedt bijna altijd meermalen per week nieuwe informatie. Het 
bestuur en commissies gebruiken de website uiteraard voor mededelingen, oproepen, enz. 
Het protestcomité plaatst er haar gemotiveerde uitspraken op. Successen van Starleden op 
toernooien worden er op vermeld. Leden voeren soms discussie via de reactiemogelijkheid 
bij de frequentiestaten en de spelverdelingen. De animo hiervoor is echter het afgelopen jaar 
sterk teruggelopen, de reden daarvoor is niet bekend. 
 
Uit een op initiatief van Henk opgestelde enquête bleek o.a.: 
- De meeste indieners zeggen de website minstens eens per week te bezoeken, velen vaker. 
- Het navigeren op de website is voor de meesten geen (of geen serieus) probleem. 
- Voor zover men een tablet of smartphones gebruikt om de website te raadplegen, is dat als 
regel goed te doen. 
- Gebruik van de ledenlijst is voor de meesten goed mogelijk. Het commentaar lijkt er op te 
wijzen dat de overigen met wat extra uitleg te helpen zijn. 
- Een forum op de website wordt door een ruime meerderheid niet gemist. Voor zover men 
een forumfunctie wil hebben zou dat over gespeelde spellen en bied- en speeltechniek 
moeten gaan. 
- Een zeer ruime meerderheid kan goed uit de voeten met de Star òf de NBB uitslagen. Een 
vrij grote goep wil de Star uitslagen behouden, maar het commentaar wijst erop dat dit voor 
een belangrijk deel te maken heeft met enkele zaken die men bij de NBB uitslagen mist. 
Daartegenover wordt de onmiddellijke beschikbaarheid van de NBB uitslagen (gepubliceerd 
door de arbiter aan het eind van de avond vanuit het NBB rekenprogramma) een paar keer 
als voordeel genoemd. 
- Er is enige voorkeur om op de website met “u” te worden aangesproken in plaats van met 
“jij”. 
- Bij de 24 aanvullende opmerkingen staan een paar aardige suggesties, die al zijn 
gerealiseerd of dat in de toekomst zullen worden. 
De volledige enquête is gepubliceerd op de website. 

http://www.bcstar.nl/
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Star Magazine on line 
De redactie bestond uit Peter Bosman (hoofd- en eindredacteur), Felix Ophorst (hij is i.v.m. 
persoonlijke omstandigheden ongeveer een halfjaar niet actief geweest als redacteur en 
heeft zijn functie als eindredacteur neergelegd), Henk van Doren en Jaap Hazewinkel. De 4 
vaste redactieleden zorgden om de maand iedere week voor een verslag van de clubavond, 
Iedere tweede maand wordt verzorgd door de door de redactie op hoge prijs gestelde 
bijdragen van 7 gastauteurs: Wubbo de Boer, Koeno  Brouwer, Joost Dirkson, Dennis Kruis, 
Marc Kuijpers, Hans Verveer en Peter van der Voorden. Zij schreven 2 tot 4 maal per 
seizoen. De redactie nodigt eventuele nieuwe gastauteurs van harte uit om het team te 
versterken. Overigens zijn er ook spontane bijdragen van leden die niet tot de vaste pool 
behoren, omdat ze zich niet 'verplicht' willen voelen periodiek te schrijven. Ook die bijdragen 
worden zeer op prijs gesteld. Er verschijnt op een enkele uitzondering na wekelijks een 
verslag over de clubavond, met uitzondering van de zomerperiode.  
 
3. Overzicht van het seizoen 2013-2014 (intern)  
 
Gegeven het moment van schrijven van dit jaarverslag (3e week mei 2014) kan er 
onmogelijk een volledig overzicht worden gegeven. Bovendien zijn alle reeds bekende 
gegevens gepubliceerd op de website, Het overzicht in dit jaarverslag is daarom vervallen. 
 
4. Star Grand Cafe Tour 25 augustus 2013 

 
Zondag 25 augustus werd de 21e Star Grand Café Tour gehouden in de binnenstad van  
Utrecht. Stairway to Heaven had opnieuw haar ruimte beschikbaar gesteld, waar 184 paren 
zich lieten inschrijven. Ook dit jaar opgedeeld in 2 niveaus, hoger en lager dan 2e klasse, 
hetgeen erg gewaardeerd werd. In totaal deden 17 horecalocaties mee. 
”Grachtenatelier”, die zich op het laatste moment beschikbaar had gesteld om een afgevallen 
gelegenheid te vervangen, ontving de Lunchbeker voor de best verzorgde lunch, 2e werd 
Aperitivo en 3e King Arthur. 
Het Beste Starpaar en tevens 1e in de A-groep: Louk Herber en Aris Verburgh met 65,80%. 
Zij kregen de Ans Zijp beker uitgereikt. 
De 1e in de B-groep waren Nellier Birkhoff en Jan Bors. Zij ontvingen een weekend voor 2 
personen in Hotel Asteria te Venray. De complete uitslag staat op de Star-site, waar ook een 
leuk fotoalbum, gemaakt door Ali Meijer, te vinden is. 
De Star Grand Café Tour werd georganiseerd door Gonnie Bonfrère, Cor Hulspas, Maria 
Mens, Jan Meijer en Mariëtte Vogelaar. 
 
5. Frans zur Lage trofee 2014 
  
In 1976 wordt bij Star voor het eerst gespeeld om het persoonlijk kampioenschap. De 
winnaar krijgt de Frans zur Lage trofee. Zur Lage was een prominent Star-lid. In 1967 werd 
hij lid van verdienste en in 1975 erelid. Het deelnemersveld van deze populaire wedstrijd 
bestond ook dit jaar uit 84 personen. Het toernooi werd, zoals al vele jaren, georganiseerd 
door Ed Franken en verliep vlekkeloos. 
Uitslag van 1 april 2014 
1   Jan ten Cate          64.40% 
2   Loek Fresen           63.93% 
3   Micha Keijzers       63.81%  
4   Leon van Lingen   62.02% 
5   Rik v.d. Horst  61,90%  
6   Toine van Hoof   60.83% 
7   Lodewijk Tielens    60.24% 
8   Herman Klouwen  59,40% 
9   Rolf Schreuder      59,29%      
10 Patrick Schenkhuizen 58,81%  
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De laatste tien winaars zijn: 
2005 Johan van Gestel 
2006   Sander van Kappen 
2007 Gerard Elsendoorn 
2008 Peter van der Voorden  
2009 Toine van Hoof 
2010 Gerard Hilte en Niels de Bruin 
2011 Hans Kreuning 
2012 Chris Hartogh 
2013    Willem-Jan van Rooijen  
2014 Jan ten Cate 
 
6. Verslag van de Feestcommissie 2013-2014 

 
De feestcommissie organiseerde ook dit jaar weer de kerstdrive. Traditioneel gezien is dit 
altijd een zeer goed bezochte avond waarbij veel oud-leden of familie van leden meekomen 
om gezellig een avond te kaarten. Zo speelde Marijke Erich met haar zoon Robert, was oud-
voorzitter Peter van Doorn weer eens aanwezig, deden wedstrijdleiders Piet van Steijn (met 
zijn vrouw) en Harry Janssen (met favoriete partner Annemieke Roos) mee, deed Anneloes 
van Aarst mee (met Remco Bruggeman) en was oud-secreataris Margriet Jansze van de 
partij (met Kees Wulffelé). En niet te vergeten wereldkampioen Louk Verhees jr, die met zijn 
vader speelde. En dan is zeker nog niet iedereen genoemd!  
Iedereen had zich netjes uitgedost en de feestcommissie had gezorgd voor een mooi 
gevulde prijzentafel. Maar liefst 86 paren streden om de winst en eeuwige roem. Hans 
Kreuning verzorgde wat goede hapjes in de voorlaatste ronde dus feitelijk ontbrak het aan 
niets. Winnaars werden dit jaar Henk Willemsens met gelegenheidspartner Marianne 
Daemen, met het bizarre percentage van bijna 74%.  
Voor boekjaar 2014-2015 is het zaak om een nieuwe feestcommissie te vinden om deze 
mooie STAR traditie die getuige de geweldige opkomst in een behoefte voorziet, door te 
zetten. Jetske van Hees en Adriaan Vos stoppen met hun werk voor de feestcommissie.  
 
 
7. Verslag van de Technische commissie 2013-2014 

De Technische Commissie is afgelopen jaar tweemaal bijeen geweest voor een vergadering, 
nagenoeg voltallig en met een vertegenwoordiger van het bestuur.  
 
Interne competities 

De TC is tevreden over het verloop van de competitieavonden.  
De nieuwe bridgemates werken prima. De TC heeft een nieuwe laptop en zal deze naar 
verwachting op 17 juni in gebruik nemen.  
De TC streeft ernaar om de competitieavonden op tijd te laten starten. Na de gebruikelijk 
mededelingen start de clubavond meestal op tijd (tussen 19.45 en 19.50 uur), zodat de 
clubavond rond 23.35 uur afgelopen is.  
De TC is erg tevreden over de inzet van de arbiters Harry Jansen en Marieke Lejeune. 
In samenspraak met de arbiters is afgelopen jaar strenger toegezien op te langzaam spelen 
en de arbiters waarschuwen waar nodig (of geven een strafscore).    
 
Afgelopen maanden zijn er behoorlijk wat wisselingen in de samenstelling partnerships 
geweest. Mochten leden nog hulp wensen bij het vinden van een nieuwe bridgepartner, 
kunnen zij zich wenden tot Jan Meijer of Stef Leeuwenburgh.    
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Externe viertallen 
Met maar liefst 4 gepromoveerde teams is het een mooi jaar geweest voor STAR. 
 
Eerste Divisie: STAR 1 heeft zich gehandhaafd (5e plek). 
Tweede Divisie: STAR 3, 7 en 8 zijn kampioen geworden en gepromoveerd naar de Eerste 
Divisie. Vier teams hebben zich gehandhaafd en één team is gedegradeerd.  
Hoofdklasse: Een team heeft zich gehandhaafd en een team is gedegradeerd 
Eerste klasse: STAR 13 is gepromoveerd naar de Hoofdklasse, een team heeft zich 
gehandhaafd.   
Tweede klasse: Een team heeft zich gehandhaafd. 
 
Voor seizoen 2014-2015: Eerste Divisie: 4 teams, Tweede Divisie: 5 teams, Hoofdklasse: 3 
teams en 1e klasse: 2 team en 2e klasse: 1 team.     
 
De inventarisatie voor de viertallen voor komend seizoen is gestart door de 
Selectiecommissie (Eerste en Tweede Divisie) en Stef Leeuwenburgh (Hoofdklasse en 
lager). 
 
Competitiereglement 
Het competitiereglement is geheel herzien en verbeterd. Naast de nodige tekstuele 
verbeteringen en een herschikking van artikelnummers, is de voorgestelde nieuwe 
scorecorrectie verwerkt. 
Door het toevoegen van een artikel bij de Interne Viertallen heeft de TC aangegeven over 
hoe de kampioen van de viertallen wordt bepaald.    
 
Zomercompetitie 

Aangezien STAR komend jaar over 4 Eerste Divisie teams beschikt, wil de TC (in 
samenspraak met de selectiecommissie) deze zomer gaan experimenten met een aparte 
Eerste Divisie lijn. Voorheen was er de mogelijkheid voor deze spelers om een 
viertallenwedstrijd te organiseren. Door het aanbieden van een aparte lijn wordt er voorzien 
in een behoefte van een deel van de leden. Paren komen hiervoor in aanmerking indien 
beide spelers lid zijn van STAR en in het seizoen 2014-2015 uit zullen komen in de Eerste 
Divisie (of Meesterklasse) of in het seizoen 2013-2014 gespeeld hebben in de Eerste Divisie 
of Meesterklasse. Paren die een zomeravond mee willen spelen in deze lijn dienen zich 
uiterlijk maandag 20.00 uur voorafgaand aan de speelavond te hebben aangemeld bij de TC. 
De TC biedt de Tweede Divisie spelers nog steeds de mogelijkheid om een 
viertallenwedstrijd te organiseren.      
  
Bonusregeling en Star uitslagenservice 
Voor het nieuwe speelseizoen stelt de TC voor:  

1. Te stoppen met de Star uitslagenservice en de mogelijkheid tot het geven van 
commentaar bij de spellen. Alleen de NBB-uitslagenservice zal gebruikt worden. 

2. Te stoppen met het bonussysteem en dat te vervangen door een scorecorrectie per 
avond.  

 
De TC realiseert zich dat dit ingrijpende veranderingen zijn, deze veranderingen zijn 
noodzakelijk.  
 
Door het vertrek van Rudi de Mol is het lastig om de uitslagenservice en spelcommentaar 
van Star te blijven gebruiken. De software is geschreven door Rudi, de TC heeft te weinig 
kennis om dit structureel te gebruiken en te onderhouden.  
De NBB-uitslagenservice wordt door de NBB onderhouden en geeft de TC de mogelijkheid 
om snel en eenvoudig scoreveranderingen door te voeren en te versturen naar de website.  
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Voor het commentaar bij de spellen wordt een alternatief geboden middels het op 21 mei 
geopende forum “Spelcommentaar” op de website.  
 
Uit de enquête over de website (eind 2013) is gebleken dat er onder leden verwarring is over 
de verschillen tussen de Star uitslagenservice en de NBB-uitslagenservice. Dit komt vooral 
door de bonus, die pas wordt verrekend aan het einde van de competitie. Daardoor was het 
voor aanvang van de laatste speelavond niet altijd duidelijk hoe je er precies voorstond.  
De NBB-uitslagenservice kan deze bonus niet aan, het bonussysteem zal herzien moeten 
worden. 
De TC heeft gezocht naar alternatieven en stelt het volgende systeem voor: 
Indien je één of meerdere avonden niet kunt en je hebt je voor 14.00 uur dezelfde dag 
afgemeld, krijg je een vervangende score van eigen gemiddelde -3% of -10 IMP per 
avond.    
Voorheen kreeg een paar dat alle avonden van een competitie speelde, een bonus van 1% 
of 3 IMP per competitie. Indien een paar éénmaal afwezig was (met tijdige afmelding) kreeg 
het paar een bonus van 0,5% of 2 IMP. Bij twee of meer (tijdige) afmeldingen kreeg men 
geen bonus.  
Een bonus als je komt klinkt natuurlijk leuker dan straf voor afmelden, maar het voorgestelde 
systeem komt nagenoeg op hetzelfde neer.  
Door middel van onderstaand voorbeeld hopen we duidelijkheid te verschaffen: 
 
Paar V komt altijd, Paar X kan één speelavond niet, Paar Y twee avonden niet en paar Z kan 
driemaal niet spelen. Alle paren melden zich tijdig af voor de speelavond. 
Alle paren eindigen de competitie met een gemiddelde van precies 50% of 0 IMP.  
Hieronder zie je het gemiddelde dat de paren aan het einde van de competitie krijgen: 
 

Paar Butler – oud Butler – nieuw 
(7 avonden) 

Howell – oud Howell – nieuw  
(6 avonden) 

Howell – nieuw 
(7 avonden) 

V 0 + 3 = 3 IMP 0 IMP 50%+1%=51% 50% 50% 

X 0 + 2 = 2 IMP -1,4 IMP  50%+0,5%=50,5% 49,5% 49,57% 

Y 0 IMP -2,9 IMP 50% 49 % 49,14% 

Z 0 IMP -4,3 IMP 50% 48,5% 48,71% 

 
Het onderlinge verschil bij de Butler en Howell tussen paar V, X en Y is erg klein.  
Alleen paar Z gaat er in de nieuwe telling duidelijk op achteruit, de TC vindt het ook niet 
wenselijk dat een paar 3 avonden van een competitie niet meespeelt. 
 
2 rekenvoorbeelden:  
Howell (6 avonden): Paar X haalt 5 avonden een score van 50%, voor de afmelding krijgen 
ze een vervangende score van 47%. De gemiddelde score is dan 297% / 6 = 49,5%. Het 
verschil met zowel paar V als paar Y is met 0,5% hetzelfde gebleven. 
Butler (7 avonden): Paar Y haalt 5 avonden een score van 0 IMP. Voor de twee afmeldingen 
krijgen ze een vervangende score van -10 IMP. De gemiddelde score is dan – 20 / 7 = -2,9 
IMP. Het verschil met paar X is iets kleiner geworden, paar V heeft nu 2,9 IMP meer (was 3 
IMP).   
 
Samenstelling en taken 2014-2015 
Marc Kuijpers:  voorzitter, reglementen, materiaal 
Stef Leeuwenburgh:  secretaris, hoofdklassebeker, viertallenleider district  
Henk Barreveld  beheerder website, materiaalbeheer, computerwerk 
Jan Meijer   leider clubcompetitie, zomercompetitie, dupliceren 
Reggie Schouten  ruitenboer, arbiter bekerwedstrijden, verzorging stencils 
Peter Hendriks  organisatie clubavond, clubbekers 
 
Rudi de Mol stopt, zijn taken worden intern waargenomen.  
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Uitbreiding van de TC is niet noodzakelijk, maar wel gewenst.  
De TC ziet graag iemand aansluiten met (veel) kennis van computerzaken. 
 
Rooster aftreden 
Rooster van aftreden TC-leden: 
- Marc Kuijpers: 2016 
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: 2015 
- Rudi de Mol: niet herkiesbaar; Stef Leeuwenburgh, Peter Hendriks: aftredend en 
herkiesbaar.  
 
8. Verslag van de Selectiecommissie 2013-2014 
 
Het Reglement Selectiecommissie staat op de Star website onder Clubinformatie 
>>statuten, reglementen.  

 
Samenstelling Selectiecommissie 
De voorzitter van de selectiecommissie, Hans Kelder, is in december 2013 naar Brussel 
verhuisd. Hij blijft nog wel lid van Star maar zal niet meer op de clubavonden spelen. 
Vandaar dat hij zijn functie in onze commissie heeft neergelegd. Wij zijn hem veel dank 
verschuldigd. Hij heeft er de afgelopen vijf jaar veel tijd ingestoken, had een heldere en 
duidelijke visie en het was prettig om met hem samen te werken. Hans, heel hartelijk 
bedankt. 
Sinds afgelopen januari heeft Louk Herber zijn plaats ingenomen. Louk welkom. 
Ed Franken zal voortaan als voorzitter van de selectiecommissie optreden. 
 
NBB-beker 

Het afgelopen seizoen hebben we weer drie teams ingeschreven voor deze beker. 
Star 1 verloor in de voorronde nogal teleurstellend van Langedijker BC. Star 2 (winst op SBC 
Dombo) en Star 3 (winst op BC de Vriendenkring) haalden wel de eerste ronde. Vervolgens 
verloor ons tweede team zoals verwacht van BC ’t Onstein dat op volle oorlogssterkte 
aantrad. Star 3 won verrassend van HOK 2. In de tweede ronde was BC Zeerob 1 (gespeeld 
in Zwolle) helaas te sterk zodat Star helaas geen finaleplaats wist te behalen.  
 
Externe viertallencompetitie 

In de Eerste Divisie stond Star 1 halverwege op een keurige tweede plaats met een 
gemiddelde van 14.4 VP. Daarna ging het bergafwaarts. Van de laatste negen wedstrijden 
gingen er acht ruim verloren en werd één keer gelijk gespeeld. Vandaar dat het team slechts 
op de vijfde plaats eindigde terwijl we hoopten op promotie naar de Meesterklasse. Star 1 
bestond uit vier paren en dat is in de praktijk niet erg goed bevallen. Uit de Tweede Divisie 
hebben we goed nieuws te melden. Vooraf had de selectiecommissie Star 2 (captain Aris 
Verburgh) en Star 3 (captain Peter van der Voorden) als ‘promotieteams’ aangemerkt. Star 2 
werd slechts derde maar Star 3 slaagde met vlag en wimpel en werd kampioen in Groep 5 
Rotterdam/Delft. Ook Star 7 (captain Marc Kuijpers) en Star 8 (captain Niels de Bruin) deden 
het verrassend goed. Beide teams werden kampioen in respectievelijk Groep 4 Den 
Haag/Leiden en Groep 2 Oost en promoveerden naar de Eerste Divisie. Hulde voor de drie 
gepromoveerde teams. Dit betekent dat de selectiecommissie nu de samenstelling van de 
teams in de Eerste Divisie (4 teams) en Tweede Divisie (5 teams) voor het komende seizoen 
verder kan gaan invullen. We gaan weer proberen om enkele plaatsen in een andere groep 
te krijgen. Omdat we nog maar vijf Tweede Divisie teams hebben, verwachten we dat er 
maximaal twee teams in een andere groep worden ingedeeld. Na 1 juni 2014 krijgen we van 
de NBB bericht over de indeling van de teams in de diverse groepen. 
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Opstelling externe viertallen 

Half maart jl. is de selectiecommissie begonnen met de voorbereiding van de samenstelling 
van de vier teams in de Eerste Divisie en de vijf teams in de Tweede Divisie voor de externe 
viertallencompetitie 2014-2015. Paren (en invallers), die het afgelopen seizoen in Star 1 t/m 
9 speelden, hebben een e-mail gekregen over hun ambities/wensen voor partner/nevenpaar 
met het verzoek hierop te reageren voor 21 april jl. Ook op onze website heeft deze 
informatie gestaan zodat ook overige spelers, die in aanmerking willen komen, konden 
reageren. Men kon zich per paar of per team aanmelden. Voor de Eerste Divisie gaat onze 
voorkeur uit naar teams met drie paren. Voor de Tweede Divisie kon men tevens opgeven of 
men in een andere groep wil spelen. Afgelopen seizoen speelden Star 3 in groep 5 
(Rotterdam/Delft), Star 4 in groep 7 (Zuid-west), Star 5 in groep 3 (Noord-Holland), Star 7 in 
groep 4 (Den Haag/Leiden) en Star 8 in groep 2 (Oost).  

Teams die gepromoveerd zijn hebben het recht om in het komend seizoen zelf hun plaats in 
te vullen wanneer de samenstelling dezelfde blijft. Inmiddels heeft er een ‘grote’ partnerruil 
plaatsgevonden en hebben nogal wat spelers zich met een nieuwe partner aangemeld. De 
selectiecommissie verwacht half mei de opstelling van alle negen teams aan de spelers 
bekend te maken. Daarna komt deze informatie ook op onze website. 

Training  

Voor het komend seizoen willen we ons vooral concentreren op training van de vier Eerste 
Divisieteams. Voor deze vier teams worden drie à vier trainingen gegeven. De 
selectiecommissie heeft hiervoor Marcel Winkel benaderd. Hij heeft op hoog niveau 
gespeeld en als trainer veel ervaring. We hebben bewust gekozen voor iemand binnen de 
club dat helpt bijvoorbeeld als aanspreekpunt tijdens de clubavonden. Met hem zullen we het 
programma en de data afstemmen. Gedurende de zomercompetitie zullen op een aantal 
clubavonden de paren van Eerste Divisie niveau (en hoger) in een aparte groep Butler 
spelen. 
 
Begeleiding  
Alle teams uit de Eerste en Tweede Divisie kiezen zelf een captain. Desgewenst kan de 
selectiecommissie hierbij helpen. Een captain kan een speler van een team of een non-
playing captain zijn. Een captain kan meerdere teams begeleiden.  
 
Contact 
De selectiecommissie heeft onderling zeer frequent contact via e-mail, telefoon, 
vergaderingen  en gesprekken thuis en op de clubavonden. Via de website informeren we de 
leden regelmatig. We streven naar een grote openheid naar de leden en een zo transparant 
mogelijke werkwijze. 
 
9. Verslag van het Protestcomité 2013-2014 
 
Op het moment van schrijven (31 mei 2014) was er geen verslag van de PC binnen. De 
uitspraken t.a.v. de drie protesten die afgelopen seizoen werden ingediend, zijn op de site 
gepubliceerd. Het protestcomité bestond uit Frans Lejeune (voorzitter), Chris ten Kate, en 
Maarten Schollaart. 
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10. Voorgesteld speelprogramma 2014-2015 
 
Het wordt een gunstig jaar, Kerst(avond) en oud en nieuw vallen komend jaar op niet op een 
dinsdag! De TC stelt voor om alle Howell en Butlercompetities over 7 avonden te laten lopen.  
Het seizoen zal geopend worden op dinsdag 26 augustus met een Topintegraal.   

 
17-jun Zomer 1  16-dec Howell I-1 

24-jun Zomer 2  23-dec TI-3 Kerstdrive 

1-jul Zomer 3  30-dec TI-4 Kerstvakantie  

8-jul Zomer 4  6-jan Howell I-2 

15-jul Zomer 5  13-jan Howell I-3 

22-jul Zomer 6  20-jan Howell I-4 

39-jul Zomer 7  27-jan Howell I-5 

5-aug Zomer 8  3-feb Howell I-6 

12-aug Zomer 9  10-feb Howell I-7 

19-aug Zomer Finale    

   17-feb Butler II-1 

26-aug TI-1 Openingsdrive  24-feb TI-5 Voorjaarsvakantie 

31-aug Stars Grand Café Tour 3-mrt Butler II-2  

   10-mrt Butler II-3 

2-sep Viertallen 1  17-mrt Butler II-4 

9-sep Viertallen 2  24-mrt Butler II-5 

16-sep Viertallen 3  31-mrt Butler II-6 

23-sep Viertallen 4  7-apr Persoonlijk Toernooi 

30-sep Viertallen 5  14-apr Butler II-7 

7-okt Viertallen 6    

14-okt Viertallen Finale  21-apr Howell II-1 

21-okt TI-2 Herfstvakantie  28-apr Howell II-2 

   5-mei TI-6 Meivakantie   

28-okt Butler I-1  12-mei Howell II-3 

4-nov Butler I-2  19-mei Howell II-4 

11-nov Butler I-3  26-mei Howell II-5 

18-nov Butler I-4  2-juni Howell II-6 

25-nov Butler I-5  9-juni Howell II-7 

2-dec Butler I-6    

9-dec Butler I-7  16-jun Jaarvergadering 

   23-jun Begin Zomer 
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11. Jaarrekening 2013/2014 

 

Exploitatieoverzicht BEGROTING EXPLOITATIE BEGROTING 

 2013/2014 2013/2014 2014/2015 

    

INKOMSTEN    

Contributies 23.600,00 23.055,00 23.000,00 

rente baten 400,00 544,55 450,00 

Zomercompetitie 250,00 255,00 250,00 

overige opbrengsten 250,00 496,80 400,00 

opname uit 
investeringsfonds 

0,00 0,00 0,00 

Subsidie 1.000,00 1.016,84 1.000,00 

Lustrum 0,00 0,00 0,00 

Star Grand Café Toer 300,00 368,00 1.200,00 

TOTAAL OPBRENGSTEN 25.800,00 25.736,19 26.300,00 

    

UITGAVEN    

NBB contributie 3.600,00 3.916,07 3.900,00 

zaalhuur Den Hommel 8.850,00 8.643,73 8.850,00 

viertallen (incl zaalhuur) 2.000,00 2.254,95 2.250,00 

Prijzen 1.200,00 1.688,62 1.500,00 

Clubwedstrijden 3.500,00 3.411,70 3.500,00 

Bekerwedstrijden 500,00 413,51 500,00 

Administratie 400,00 106,48 200,00 

Attenties 600,00 452,61 600,00 

Materiaal 900,00 465,90 800,00 

Meesterpunten 300,00 170,24 300,00 

Star Magazine On Line 0,00 79,50 80,00 

Zomercompetitie 250,00 255,00 250,00 

overige kosten 200,00 27,36 200,00 

extra faciliteiten 1.000,00 894,64 1.000,00 

activiteiten commissie 0,00 0,00 0,00 

Lustrum 0,00 0,00 0,00 

Star Grand Café Toer 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAAL 23.300,00 22.780,31 23.930,00 

    

VOORZIENINGEN    

donatie lustrum reserve 2.500,00 2.500,00 2.000,00 

donatie investeringsfonds 0,00 227,94 185,00 

TOTAAL KOSTEN 25.800,00 25.508,25 26.115,00 

    

EXPLOITATIESALDO 0,00 227,94 185,00 

 ------------------+ --------------------+ ------------------+ 

TOTAAL 25.800,00 25.736,19 26.300,00 
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Vermogensoverzicht 2013 & 2014 
 
Vermogensoverzicht 31 maart 

2014 
  31 maart 

2013 
 

      

VORDERINGEN      

te innen contributies 187,50   721,00  

overige vorderingen 9.424,74   5.463,22  

  9.612,24   6.184,22 

      

SCHULDEN      

vooruit ontv contributie 36,00   189,00  

overige schulden 428,16   3.089,31  

  -464,16   -3.278,31 

      

LIQUIDE MIDDELEN      

giro (vermogenrek, rc) 24.136,51   25.968,77  

Kas 0,00   0,00  

  24.136,51   25.968,77 

  -------------
+ 

  -------------
+ 

BRUTO VERMOGEN  33.284,59   28.874,68 

      

      

VOORZIENINGEN      

Star Grand Café Toer 
reserve 

5.979,03   4.525,00  

lustrum reserve 7.695,50   5.195,50  

speelkaarten reserve 1.000,00   1.000,00  

investeringsfonds 2.072,42   1.844,48  

extra faciliteiten 
reserve 

0,00   0,00  

  -
16.746,95 

  -
12.564,98 

  -------------
+ 

  -------------
+ 

NETTO VERMOGEN  16.537,64   16.309,70 
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Toelichting jaarrekening 2013/2014. 

 
1.  Exploitatie overzicht. 
 
1.1 Opbrengsten 

Aan de inkomstenkant ziet het er allemaal redelijk conform begroting uit. Extra 
inkomsten werden onder meer gegenereerd door het dupliceren van spellen voor de 
Seniorencompetitie van het district. 

 
1.2 Uitgaven 

Diverse posten zijn wat hoger uitgevallen, andere weer wat lager. Met name de 
administratie bleef ruim binnen budget en ook het totaal dat werd uitgegeven aan 
attenties bleef beperkt, ondanks een tamelijk grote hoeveelheid aan promoverende 
teams. Ook bleef de post materialen binnen de perken ondanks de aanschaf van een 
nieuwe printer. 
'Extra faciliteiten' zijn met name besteed aan de clinic van Henk Willemsens voor de 
2e Divisie teams en een financiële steun aan de clinic van Marcel Winkel. 

 
1.3 Reserveringen 

Er is alleen € 2.500,- gereserveerd voor het volgende lustrum en verder is de helft 
van het batig saldo toegevoegd aan het investeringsfonds. 

 
2.  Vermogensoverzicht. 
 
2.1 Star Grand Cafe Tour 
 Dit toernooi draaide een batig saldo van € 1.454,03. Dat bedrag staat op de rekening 
van de SGCT en daar stond al € 5.316,-. Het batig saldo is ook toegevoegd aan de 
SGCT reserve.  
 
2.2 Vorderingen. 

Dit betreft het saldo van de SGCT-rekening en de reeds betaalde zaalhuur voor het 
tweede kwartaal. Die vordering viel uiteraard op 1 april alweer vrij. 

 
2.3 Schulden. 

Het betreft met name kosten voor arbitrage en zaalhuur van Hoofdklasse viertallen. 
Posten zijn inmiddels voldaan. 

 
2.4 Liquide middelen. 

Het saldo van de giro was op 31-03-2014 als volgt opgebouwd: 
 

Kapitaalrekening    € 23.685,01 

Rekening Courant   €      451,50 

Er was geen geld in kas. 
 
2.5 Reserves. 

Het investeringsfonds is licht gegroeid. Overige veranderingen zijn hierboven al 
genoemd. 

 
 


