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1. Woord van de voorzitter 
 
Beste Starleden, 
 
Bij het terugkijken naar wat er in het afgelopen jaar is gebeurd blader ik altijd weer door de 
nieuwsberichten op onze website. Ofwel mijn geheugen wordt minder, vooral vervelend voor 
mijn partner Gerard, ofwel er gebeurt zoveel dat je het niet allemaal meer kunt onthouden. 
 
Al bladerend kwam ik deze nieuwsberichten tegen : 

- 29 september : STAR leden bij WK Chennai 
Alex van Reenen is captain en Hans Kelder coach van het Nederlandse 
Vrouwenteam bij het wereldkampioenschap bridge voor landenteams 2015 in 
Chennai (India). 
 

- 20 oktober : Team Snellers wint Cavendish 
Agnes Snellers en Wubbo de Boer hebben samen met Berend van den Bos en Joris 
van Lankveld (wereldkampioenen jeugd 2012) het viertallentoernooi van 
de  Cavendish Monaco gewonnen. 
 

- 26 november : Afscheid Jules van Ogtrop 
 

Een bijzonder lid heeft door gezondheidsproblemen zijn lidmaatschap 
van Star moeten opzeggen. 
 
Jules van Ogtrop, recent 96 jaar geworden, bezocht tot en met 19 mei 
nog wekelijks de clubavond. 
 

 
- 10 november : Harry Janssen afwezig 

Na een dubbele longontsteking en verblijf op de intensive care gaat het nu gelukkig 
weer goed met hem. 
 

- 10 januari : STAR 1 kampioen!  
We hebben weer een meesterklasse team. 
 

- 12 februari : Bridgemate app is beschikbaar.  
Gebruikt u hem al? 
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- 13 april : een bericht over het overlijden van Laura Velthuizen 
 

Op 10 april overleed Laura Velthuizen. Velen van ons zullen niet 
hebben  geweten dat Laura al bijna 30 jaar lid was van onze club. 
 
Mogelijk ook tot haar eigen verrassing heeft ze het tot Eerste Divisie 
niveau en Damesbondsklasse A geschopt. Het bleken niveaus die ze 
aankon.  
Niet dat ze daar prat op ging, ze was eerder bescheiden en kritisch 
over haar eigen mogelijkheden. 
 

- 22 mei : Finale hoofdklasse beker 
 
 
We hebben de beker!! 
 
Ons Hoofdklasseteam heeft overtuigend de finale 
gewonnen.  
 
 

 
Het bladeren door de nieuwsberichten kan ik u aanraden. 
 
In 2017 vieren we het 75 jarig bestaan van onze club. Dat betekent dat de lustrumcommissie 
aan de slag gaat. Verwacht dat u zeer spoedig meer van hen zult horen. 
 
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 2015-2016 
 
Samenstelling bestuur:    rooster van aftreden: 
Voorzitter:  Willem Jan van Rooijen 2016 
Secretaris:  Felix Ophorst   2017 
Penningmeester: Jaap Hazewinkel  2015 
Technische zaken: Huub Schols   2017 
Lid:   Marlies Stam   2015 
 
Helaas heeft Huub Schols begin dit jaar aan het bestuur te kennen gegeven zijn 
lidmaatschap van BC Star op te gaan zeggen. Marc Kuijpers is bereid gevonden zijn plaats 
in het bestuur in te nemen. Aan dit besluit om de voorzitter van de TC in het bestuur op te 
nemen is overleg met de TC voorafgegaan.  
 
Het bestuur stelt de ALV voor om in deze samenstelling te opereren in 2016-2017 
Voorzitter:  Willem Jan van Rooijen 2019 
Secretaris:  Felix Ophorst   2017 
Penningmeester: Jaap Hazewinkel  2018 
Technische zaken: Marc Kuijpers   2017 
Lid:   Marlies Stam   2018 
 
Speelgelegenheid 

 
In denksportcentrum Den Hommel heeft Star 4 speelzalen tot haar beschikking, in de 
zomerperiode 3. 
 
Clubcompetitie 
 
De clubcompetitie liep van 1 september 2014 tot en met 14 juni 2015 (42 speelavonden), de 
daaraan voorafgaande zomercompetitie liep van 23 juni tot en met 25 augustus (10 zittingen 
inclusief de finale). De reguliere clubcompetitie bestond uit: 
- 7 zittingen interne viertallen (inclusief de finale) 
- 6 zittingen TI 
- twee Butlercompetities van 7 zittingen  
- twee Howellcompetities van 7 zittingen  
- het individueel toernooi en de Kerstdrive. 
Arbiters waren Harry Janssen en Marieke Lejeune.  
Voorzitter van de Protestcommissie was Frans Lejeune.  
Jan Meijer en Marc Kuijpers dupliceerden wekelijks de spellen. Ed Franken organiseerde het 
individueel toernooi en de Feestcommissie organiseerde de Kerstdrive. De zomercompetitie 
was gratis voor leden. Gasten betaalden € 2,50. 
 
Ledenbestand 
 
Per 1 april 2016 was aantal leden 220 t.o.v. 222 in mei 2015. 
Er valt op dat er relatief veel opzeggers en dus ook nieuwe aanmeldingen zijn geweest. 
 
Ons ledenbestand ziet er zo uit: 
Gewoon lid 120 
Erelid 1 
Jeugd dubbellid 6 
Dubbellid 96 
 
Totaal 220 
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Website (www.bcstar.nl) 
 
De website wordt beheerd door Henk Barreveld. Daarnaast is Jaap Hazewinkel actief voor 
het plaatsen van bijdragen in Star Magazine Online. Berichten of suggesties voor 
mededelingen worden vaak door leden aangeleverd: TC, selectiecommissie, bestuur, 
districtscompetitieleider, Star Grand Café Tour. 
 
De informatie op de website wordt zeer frequent aangepast. De informatie over clubuitslagen 
en Star Magazine Online artikelen wordt wekelijks bijgewerkt en de informatie over de 
externe viertallencompetities enkele keren per jaar. Het aantal nieuwe berichten schommelt 
al jaren rond de 200 per jaar. 
Het aantal bezoekers van de website per dag is gemiddeld in de grootte-order van 150-200. 
De drukste dag is woensdag, daarna dinsdag en donderdag. De meest geraadpleegde 
pagina’s zijn de Clubuitslagen, Star Magazine en Nieuws. Star Magazine artikelen worden 
gemiddeld 60-70 keer gedownload. 
Het aantal volgers op ons Twitter-account @BridgeclubStar, waar men korte berichten krijgt 
als er nieuws op de Star website verschijnt, is het afgelopen jaar gestegen van 59 naar 105. 
Overigens, meer dan de helft hiervan zijn buitenlandse accounts… 
 
Aan het begin van het verenigingsjaar is de website vernieuwd: 

 De vormgeving is vereenvoudigd. Er is overgeschakeld op een moderne, “platte” stijl. 
 Het Star-logo is teruggebracht naar zijn originele en officiële vorm: een witte 

vijfpuntige ster op een blauw veld. 
 De bruikbaarheid op smartphones en tablets is verder verbeterd: goed leesbare tekst 

die zich aanpast aan het gebruikte medium, bedieningsknoppen van voldoende 
omvang. Tabellen die onvermijdelijk breder zijn dan het scherm, zijn nu met 
“scrolling” ook goed te gebruiken. 

 Op de startpagina staan nu koppelingen rechtstreeks naar de meest geraadpleegde 
informatie: de laatste uitslag of stand en het laatste Star Magazine artikel. Deze zijn 
dus nu vanaf de voorpagina “met één klik” te bereiken. 

 Op de pagina “Over BC Star” is –eindelijk!– een stukje tekst over de geschiedenis 
van Star toegevoegd, gebaseerd op Ed Franken’s boek (2010) “De Geschiedenis 
van Bridgeclub Star”. 

 Informatie op andere websites zoals de UitslagenService NBB en de NBB Clubsites 
(ledenlijst), wordt niet meer getoond “ingebed” in een Star website pagina. Dat spaart 
ruimte op uw scherm en werkt technisch beter. 

 Hetzelfde geldt voor informatie die wordt gepresenteerd in de vorm van pdf files: Star 
Magazine artikelen, verslagen van vergaderingen etc. Deze bestanden worden nu 
rechtstreeks door uw webbrowser opgehaald en, afhankelijk van uw instellingen, door 
de browser getoond of opgeslagen in een “download” map. 

In de loop van het jaar zijn nog wat kleinere verbeteringen toegevoegd. 

Er wordt gewerkt aan een, vooralsnog experimentele, faciliteit om op de website een 
laagdrempelige mogelijkheid te bieden tot het geven van reacties op nieuwsmeldingen. De 
commentaar-functie is standaard beschikbaar in WordPress, de software waarop de Star 
website is gebouwd, en kan daarom eenvoudig worden geactiveerd. Er zijn echter wat 
aanvullende maatregelen gewenst om het beheer zo eenvoudig mogelijk te houden. Het is 
de bedoeling dat deze voorziening nog voor het einde van dit seizoen operationeel zal zijn. 

Voor de clubuitslagen, uitgezonderd het Persoonlijk Toernooi, wordt nu al twee jaar de 
UitslagenService NBB gebruikt. Deze webservice is goed te gebruiken, maar “deep linking” 
(website-koppelingen naar detail-informatie) werkt niet goed. Hierdoor zijn er meer 

http://www.bcstar.nl/
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“muisklikken” nodig om een resultaat te vinden dan gevoelsmatig nodig lijkt. Het probleem is 
bij de NBB bekend. 
Dit jaar zijn kort na elkaar twee “apps” uitgekomen die een alternatief bieden voor het 
bekijken van de uitslagen via smartphone of tablet, anders dan via een webbrowser: van de 
UitslagenService NBB en van Bridgemate. Bij de BridgeMate app zijn er nog wat 
tekortkomingen. 
 
Voor de hosting van de website maken we nu ruim een jaar (sinds 1 januari 2015) gebruik 
van de diensten van internetserviceprovider SiteGround. Dit functioneert zeer bevredigend: 
lage kosten (€120 per jaar) , hoge betrouwbaarheid (99.98% uptime), goede responsetijden, 
gemakkelijke onderhoudbaarheid, goede technische ondersteuning. 
 
Star Magazine online 
 

De redactie bestond uit Peter Bosman (hoofd- en eindredacteur), Felix Ophorst, 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 werd in principe verzorgd door de 
door de redactie op hoge prijs gestelde bijdragen van gastauteurs: Koeno Brouwer, Jan 
Staal, Hans Verveer en Aris Verburgh. Zij schreven 2 tot 4 maal per seizoen. Overigens zijn 
er ook spontane bijdragen van leden die niet tot de 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, behalve in 
de zomer.  
 
3. Star Grand Cafe Tour 30 augustus 2015 

 
De SGCT 2015 ,op zondag 30 augustus, was met 160 paren weer een groot succes, mede 
door het uitzonderlijk mooie weer. Dat laatste is wel vaker het geval, zodat je bijna gaat 
denken dat wij er invloed op hebben. Ook de muziek van Henk Huisman op de piano en 
Frans van der Sluis op de drums tijdens de inschrijving, en ook na afloop, was als vanouds 
gezellig. 
 
Marcel Winkel en Marcel van Hooijdonk wonnen, als “Beste Star-paar” met 62,86% in de A-
groep, de Ans Zijp Wisselbeker 
Onderstaand de uitslagen van de 2 groepen 
 

A-groep(> 2e klasse) 

1. Marcel Winkel – Marcel van Hooijdonk  62.86%  
2. Jan van den Berghe - Yvonne Vugt   62,19% 
3. Ronald Hagoort - Gert Jan Dekkers   62.08% 

 
B-groep(≤ 2e klasse) 

1. Lies Gooszen - Guus van Boven   69.18%  
2. Trees van Doorn - Marijke van de Schatte Olivier 63.53% 
3. Jacky van de Berkt - Leida Hofland    61.51% 

 
De Prijs voor de “Beste Lunch” ging dit jaar wederom naar Restaurant Mahanakorn, maar nu 
gedeeld met Indiaas Restaurant India Port, gevolgd door Restaurant Raak en restaurant 
Se7en op respectievelijk 2e en 3e plaats. 
 
Star’s Grand Café Tour werd georganiseerd door Gonnie Bonfrère, Cor Hulspas, Marieke en 
Frans Lejeune, Maria Mens, Jan Meijer en Mariëtte Vogelaar. 
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4. Frans zur Lage trofee 2016 
 
Op 5 april jl. werd voor de 41ste keer gespeeld om het persoonlijk kampioenschap van Star. 
De winnaar krijgt de Frans zur Lage trofee. Frans zur Lage was een prominent Star-lid. In 
1967 werd hij lid van verdienste en in 1975 erelid. Het deelnemersveld van “de leukste 
wedstrijd van het jaar” bestond ook dit jaar weer uit 84 personen. Spelers uit de C- en D 
groep hebben op deze avond de kans op te spelen en te “leren” van spelers uit de hogere 
groepen. 
 
Uitslag van 5 april 2016 

1. Toine van Hoof  66.79% 
2. Gerard Fokke  65.40% 
3. Jeroen van Zwieteren 63.93% 
4. Joost Herweijer  61.90% 
5. Hendrik Bijker  61.79% 
6. Adriaan Vos  61.31% 
7. Mark Dekkers  61.19% 
8. Niels de Bruin  60.83% 
9. Klaas de Bruin  60.60% 
10. Kees Haks  60.48% 

  
De laatste elf winnaars zijn:  
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 
2015 Rob van den Bergh 
2016 Toine van Hoof 
 
5. Verslag van de Feestcommissie 2015-2016 
 
De feestcommissie bestaande uit Tineke van Heck en Hans Habben Jansen organiseerden 
opnieuw een kerstdrive met diner. Natuurlijk in uitstekende samenwerking met Hans 
Kreuning en zijn team. 
Peter van den Broek & Harrie Ottink wonnen met een score van 64,58%. 
 
6. Verslag van de Technische commissie 2015-2016 

 
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 clubavonden starten op tijd (tussen 19.45 en 19.50 uur) en eindigen rond 23.35 uur.  
De TC is erg tevreden over de inzet van de arbiters Harry Jansen en Marieke Lejeune, Frank 
Versloot is als reserve arbiter beschikbaar. Door ziekte is Harry enige tijd uitgeschakeld 
geweest, we zijn blij dat Harry sinds januari weer op de clubavond aanwezig is om te 
arbitreren.  
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Alle competities bevatten 7 speelavonden. De interne viertallen en Butler II werden enorm 
goed bezocht, in de laatste competitie (Howell II) zijn er traditiegetrouw veel paren die de 
gehele competitie hebben overgeslagen.  
De TC wil voor komend jaar de laatste competitie een SWISS-butler organiseren. Dit wordt 
een aparte competitie, waarbij je per avond kunt promoveren en of degraderen. De 
eindstand heeft geen invloed op promotie/degradatie naar de Howell en/of Butlercompetities. 
Bij deze competitie is het mogelijk om vaker af te melden, je kunt ook twee of drie avonden 
meedoen. Een hele competitie afmelden is niet nodig, de TC hoopt hiermee dat er meer 
paren op de clubavond aanwezig zijn.   
 
De TC heeft enige tijd de Bridgemate-app geprobeerd, dit werkt helaas niet naar 
tevredenheid. De opties zijn beperkt (bijvoorbeeld geen butlerscores mogelijk) en de 
verwerking vertraagt de scoreverwerking van de Bridgemates aan tafel. We bekijken nog of 
we doorgaan met de Bridgemate-app 
 
De invallersregeling is begin van het speelseizoen gewijzigd, een invaller van buiten de club 
mag maximaal twee avonden per competitie deelnemen. Om deze regel goed toe te kunnen 
passen, is het belangrijk dat invallers tijdig worden aangemeld.  
 
Hoofdklassebeker 
STAR heeft dit jaar de hoofdklassebeker op een overtuigende manier gewonnen. In de finale 
was het team onder leiding van Stef Leeuwenburgh heer en meester. 
 
Externe viertallen 
Eerste Divisie: STAR 1 is gepromoveerd naar de meesterklasse en 2 is gedegradeerd. 
Tweede Divisie: STAR 3 is gepromoveerd, STAR 4, 6 en 7 hebben zich gehandhaafd en 
STAR 5 is gedegradeerd.  
Hoofdklasse: STAR 8 is na een finalewedstrijd gepromoveerd. STAR 9, 10 en 11 hebben 
zich gehandhaafd. 
Eerste klasse: STAR 13 is gepromoveerd, STAR 12 heeft zich gehandhaafd en STAR 14 is 
gedegradeerd. 
 
Voor seizoen 2016-2017: Meesterklasse: 1 team, Eerste Divisie: 1 team, Tweede Divisie: 5 
teams, Hoofdklasse: 5 teams, 1e klasse: 1 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). Paren die externe viertallen (Hoofdklasse of lager) willen spelen, kunnen zich 
aanmelden bij Stef. 
 
Competitiereglement 
Er zijn een paar tekstuele en inhoudelijke aanpassingen, zo is er toegevoegd dat een paar 
ook kan bestaan uit een driemanschap.  
 
Zomercompetitie 
Van 28 juni t/m 23 augustus zijn de zomerdrives. Er is dit jaar geen finale, er zijn prijzen in 
natura per avond. In augustus zal er gespeeld worden in een A groep (voor Tweede divisie 
en hoger) en een B groep (voor Hoofdklasse en lager) gespeeld worden.   
Het is niet mogelijk om tijdens de zomerdrives een aparte viertallenwedstrijd te organiseren. 
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Samenstelling en taken 2016-2017 
Marc Kuijpers:  voorzitter, reglementen, materiaalbeheer 
Stef Leeuwenburgh:  secretaris, hoofdklassebeker, viertallenleider district  
Henk Barreveld  beheerder website, computerwerk 
Jan Meijer   leider clubcompetitie, zomercompetitie, dupliceren 
Reggie Schouten  arbiter bekerwedstrijden, kopieerwerk 
Peter Hendriks  organisatie clubavond, clubbekers 
 
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 (her te benoemen) 
- Stef Leeuwenburgh, Peter Hendriks:   2017  
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten:  2018 
 
7. Verslag van de Selectiecommissie 2015-2016 

 
Het Reglement Selectiecommissie staat op de Star website onder Clubinformatie 
>>statuten, reglementen.  
 
Samenstelling Selectiecommissie 
De selectiecommissie bestaat uit Jan Meijer, Louk Herber en Ed Franken waarbij 
laatstgenoemde als voorzitter fungeert 
 
Training  
Voorafgaand aan de externe competitie zijn drie trainingen (op 28 augustus en 4 en 11 
september 2015) gehouden o.l.v. Henk Willemsens. Iedere avond werd besteed aan een 
apart thema: Afspel, Tegenspel en Bieden 
De trainer selecteerde 20 spellen, die aan tafel af-, tegengespeeld dan wel geboden 
moesten worden. Na afloop was er een bespreking hoe het een en ander zich aan de tafels 
had afgespeeld. Tenslotte was er een uitwisseling van gedachten/ideeën aan de hand van 
de uitgereikte spelverdelingen, al voorzien van commentaar/ tips/suggesties door Henk. Het 
ter beschikking gestelde materiaal werd bovendien na elke avond per e-mail toegestuurd. 
Na afloop van de trainingen is een enquête gehouden. Aantal deelnemers: 21 spelers 
Ontvangen formulieren: 12. De training werd vrijwel unaniem met een goed (soms: zeer 
positief) beoordeeld, slechts één speler oordeelde met een voldoende (miste continuïteit en 
had graag huiswerk meegekregen). 
Dat zelfde positieve oordeel gold de kwaliteit van het op de avond gebruikte - en nadien 
toegestuurde- materiaal. De sfeer werd als goed en open beoordeeld. 
 
De selectiecommissie onderzoekt of er voldoende belangstelling is om, voorafgaande aan 
het komende seizoen, weer enkele specifieke trainingen te houden voor de paren die 
Tweede Divisie gaan spelen. Gedurende de zomercompetitie kunnen op de clubavonden 2, 
9, 16 en 23 augustus de paren van de Meesterklasse, Eerste en Tweede Divisie niveau  in 
een aparte groep Butler spelen. 
 
Externe viertallencompetitie 2015-2016 
Met een gemiddelde van ruim 13 VP per wedstrijd – en dat over 23 wedstrijden! – eindigt 
Star 1 Henk Willemsens – Marcel Swidde, Kees Jan Willemsens – Martin Bootsma en 
Hendrik Bijker – Dennis Kruis als tweede in de Eerste Divisie en promoveert daarmee naar 
de Meesterklasse. Star behoort gewoon een team te hebben in de hoogste klasse van 
Nederland en dat hebben ze waargemaakt. 
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Een overtuigende prestatie van een team dat de hele competitie hoog staat en het laatste 
weekend als tweede begint. De zaterdag verloopt op rolletjes, maar de spanning keert na 
een zware nederlaag in de een na laatste ronde weer helemaal terug. Maar de heren rechten 
de ruggen en sluiten de competitie met een dikke 20-0 overwinning af. Heren, heel hartelijk 
gefeliciteerd met de promotie.  
 
Star 2 (captain Verburgh) vergaat het minder. Zij eindigen met een gemiddelde van 8,81 VP 
als 19de en zijn daarmee een van de 11 degradanten. 
 
In de Tweede Divisie Groep 6 (Midden) wordt Star 3 glorieus kampioen met een gemiddelde 
van 14,46 VP en promoveert naar de Eerste Divisie. Een hartelijke felicitatie voor Star 3: 
Alex van Reenen (captain), Rik Doodkorte, Ronald Hagoort, Hans Kelder, Peter van de 
Linde en Jos Uijterwaal. Mooi gedaan en keurig voldaan aan de verwachtingen. In Groep 3 
(Noord-Holland) wordt Star 4 (captain Meijer) keurig derde (gem. 11,69 VP). Minder goed 
nieuws uit Groep 4 (Den Haag/Leiden). Hier wordt Star 5 (captain Kuijpers) elfde met een 
gemiddelde van 8,54 VP en degradeert daarmee naar de Hoofdklasse.  
In Groep 6 eindigt Star 6 (captain Franken) als achtste (gem. 10,31 VP) en Star 7 (captain 
Leeuwenburgh) als zesde met een gemiddelde van 10,54 VP. 
 
Star 8 (Ferdinand Verwijs – Peter Hendriks en Marc Mentink – Frans Lejeune) eindigt als 
eerste in de Hoofdklasse B. Voor promotie naar de Tweede Divisie spelen ze nog twee 
beslissingswedstrijden tegen de nummer één van de Hoofdklasse A, BCO 5. Star 8 maakt  
het wel spannend maar wint uiteindelijk met 110-106 en promoveert naar de Tweede Divisie. 
Van harte gefeliciteerd met deze promotie. 
 
Al met al een redelijk seizoen met drie promoties en twee degradaties. Komend seizoen 
heeft Star een team in de Meesterklasse, een team in de Eerste Divisie en vijf teams in de 
Tweede Divisie.  
Voor alle resultaten van onze teams (en de Butlerscores) in de Eerste en Tweede Divisie, zie 
de websitepagina Externe Viertallen 2015-2016, met koppelingen naar de uitslagenpagina’s 
bij de NBB. 
 
NBB-beker 
Het afgelopen seizoen hebben we met twee teams ingeschreven voor deze beker. In de 
eerste ronde wint Star 1 met 226-144 van BC De Lombard. Star 2 speelt tegen BC Nijmegen 
en verliest met 148-189. De wedstrijd van Star 1 in de tweede ronde tegen ’t Onstein gaat 
verloren met 172-120. Vanaf het begin neemt ’t Onstein een voorsprong en als ze na drie 
rondes  zo’n 60 imps voorstaan dreigt een pak slaag. Maar de onzen winnen ronde 4 en 5 en 
komen daarmee terug tot een achterstand van 40 imps die de laatste ronde nog iets 
toeneemt.  
 
Opstelling externe viertallencompetitie 2016-2017 

De selectiecommissie is druk bezig geweest met de invulling van de eerste zeven teams 
voor het komende seizoen 2016-2017. Paren (en invallers), die het afgelopen seizoen in Star 
1 t/m 7 speelden, hebben een e-mail gekregen om hun ambities kenbaar te maken voor 
partner/nevenpaar voor het komende seizoen.  
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.  
Ook dit jaar hebben weer diverse wisselingen in partnerships plaatsgevonden en hebben 
enkele spelers zich met een nieuwe partner aangemeld. Voor de Meesterklasse en Eerste 
Divisie gaat onze voorkeur uit naar teams met drie paren. De selectiecommissie verwacht in 
de loop van juni de opstelling van alle zeven teams aan de spelers bekend te maken. Daarna 
komt deze informatie ook op onze website. 
 
  

http://www.bcstar.nl/externe-competitie/externe-viertallen-2015-2016/
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Indeling van de teams 
Voor de Tweede Divisie kan men tevens opgeven of men in een andere groep wil spelen. 
Afgelopen seizoen speelden bijvoorbeeld Star 5 in groep 4 (Den Haag/Leiden) en Star 4 in 
groep 3 (Noord-Holland). Afhankelijk van de wensen van de teams vragen we eventueel aan 
de NBB een of twee Starteams in te delen in een andere groep. Na 1 juni ontvangen we 
bericht over de indeling van de teams in de diverse groepen en rond 1 juli bericht over de 
speeldata. 
 
Begeleiding  
Alle teams uit de Meesterklasse, 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 regelmatig 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. 
 
8. Verslag van het Protestcomité 2015-2016 
 
In de afgelopen periode waren Frans Lejeune (voorzitter), Martin Bootsma, Niels de Bruin en 
Reggie Schouten lid van het protestcomité van Star. 
We hebben vier protesten behandeld in deze periode, drie werden toegewezen en eentje 
werd wel afgewezen, maar was redelijk genoeg om het protestgeld te retourneren.  
Het protestcomité is er blij mee dat in tegenstelling tot eerdere seizoenen in de interne 
competities geen onzinnige en/of kansloze protesten meer zijn ingediend. 
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9. Voorgesteld speelprogramma 2016-2017 
 
Het wordt een gunstig jaar, Kerst(avond) en oud en nieuw vallen komend jaar wederom 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 30 augustus met een Topintegraal.   

 
   3-jan Butler I-1 

28-jun Zomer 1  10-jan Butler I-2 

23-aug Zomer 9  17-jan Butler I-3 

28-aug Star Grand Café Tour  24-jan Butler I-4 

   31-jan Butler I-5 

30-aug TI-1 Openingsdrive  7-feb Butler I-6 

6-sep Viertallen 1  14-feb Butler I-7 

13-sep Viertallen 2  21-feb Howell II-1 

20-sep Viertallen 3  28-feb TI-5 Voorjaarsvakantie 

27-sep Viertallen 4  7-mrt Howell II-2 

4-okt Viertallen 5  14-mrt Howell II-3 

11-okt Viertallen 6  21-mrt Howell II-4 

18-okt TI-2 Herfstvakantie  28-apr Howell II-5 

25-okt Viertallen Finale  4-apr Persoonlijk Toernooi 

   11-apr Howell II-6 

1-nov Howell I-1  18-apr Howell II-7 

8-nov Howell I-2  25-apr TI-6 Meivakantie  

15-nov Howell I-3  2-mei SWISS Butler 1 

22-nov Howell I-4  9-mei SWISS Butler 2 

29-nov Howell I-5  16-mei SWISS Butler 3 

6-dec Howell I-6  23-mei SWISS Butler 4 

13-dec Howell I-7  30-mei SWISS Butler 5 

   6-jun SWISS Butler 6 

20-dec TI-3 Kerstdrive  13-jun SWISS Butler 7 

27-dec TI-4 Oudjaar  20-jun Jaarvergadering 
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10. Jaarrekening 2015-2016 en budget  
 

JAARREKENING 2015 / 2016

Exploitatieoverzicht BEGROTING EXPLOITATIE BEGROTING

2015/2016 2015/2016 2016/2017

INKOMSTEN

contributies 25.280,00 24530,50 24.500,00

rente baten 400,00 306,78 300,00

zomercompetitie 0,00 35,00 0,00

overige opbrengsten 100,00 0,00 100,00

SGCT Batig saldo 0,00 268,68 0,00

Star Grand Café Toer afdracht 350,00 308,00 350,00

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

TOTAAL OPBRENGSTEN 26.130,00 25448,96 25.250,00

UITGAVEN

NBB contributie 3.900,00 3799,46 3.800,00

zaalhuur Den Hommel 9.000,00 8924,21 9.000,00

viertallen (incl zaalhuur) 1.900,00 1864,04 1.900,00

prijzen 100,00 53,76 100,00

clubwedstrijden 3.800,00 3642,10 3.800,00

bekerwedstrijden 500,00 368,26 500,00

Bestuurskosten 200,00 272,95 300,00

attenties 400,00 392,05 400,00

materiaal 800,00 507,72 800,00

meesterpunten 350,00 272,05 350,00

STAR Website 80,00 107,35 100,00

zomercompetitie 0,00 0,00 0,00

overige kosten 100,00 0,00 100,00

Trainingen 1.000,00 664,26 1.000,00

activiteiten commissie 2.000,00 1440,00 2.000,00

lustrum 0,00 0,00 0,00

Star Grand Café Toer 0,00 0,00 0,00

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

SUBTOTAAL 24.130,00 22.308,21 24.150,00

VOORZIENINGEN

Delta SCGT reserve 0,00 268,68 0,00

donatie lustrum reserve 2.000,00 2.000,00 1.100,00

donatie investeringsfonds 0,00 0,00 0,00

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

TOTAAL KOSTEN 26.130,00 24.576,89 25.250,00

EXPLOITATIESALDO 0,00 872,07 0,00

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

TOTAAL 26.130,00 25.448,96 25.250,00
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Contributie, gerelateerde debiteuren en crediteuren 

 
In totaal bedroeg de geheven contributie € 24.530,50. Alle contributie van het boekjaar 2014-
2015 die in dat boekjaar niet geïnd was (€ 143,50) is voldaan gedurende dit boekjaar.  
Helaas waren er aan het eind van dit boekjaar ook weer een aantal debiteuren. 
 
De som van deze debiteurenpost bedraagt € 319,-. Hiervan zijn de belangrijkste posten (2x € 
120,-) in april 2016 voldaan. 
Er waren ook een aantal mensen die over het seizoen teveel contributie betaalden, of die 
hun nieuwe contributie voor het eind van het boekjaar (gedeeltelijk) hadden voldaan. 
De som van deze crediteurenpost bedraagt € 139,50. 

Overige inkomsten 

 
De rentebaten is een eenmalige bijschrijving van € 306,78 op de vermogensrekening. 
 
De zomercompetitie inkomsten en uitgaven waren dit keer niet geheel in balans terwijl dat 
wel de bedoeling was. Toch is € 35,- niet in de finale prijzenpot beland. 

Vermogensoverzicht

VORDERINGEN

te innen contributies € 319,00 € 143,50

overige vorderingen € 164,14 € 2.610,19

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

€ 483,14 € 2.753,69

SCHULDEN

vooruit ontv contributie € 139,50 € 349,00

overige schulden € 65,00 € 0,00

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

€ -204,50 € -349,00

LIQUIDE MIDDELEN

Rekening Courant € 3.955,80 € 664,46

Vermogens rekening € 27.206,78 € 25.500,00

Rekeningen SGCT € 5.571,60 € 5.302,92

kas € 0,00 € 0,00

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

€ 36.734,18 € 31.467,38

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

BRUTO VERMOGEN € 37.012,82 € 33.872,07

VOORZIENINGEN

Star Grand Café Toer reserve € 4.807,49 € 4.538,81

lustrum reserve € 11.695,50 € 9.695,50

investeringsfonds € 3.072,42 € 3.072,42

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

-€ 19.575,41 -€ 17.306,73

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

NETTO VERMOGEN € 17.437,41 € 16.565,34

31 maart 2016 31 maart 2015

e e
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De SGCT had een opbrengst van € 1,- per speler, waarbij er 308 deelnemers waren. 
Daarnaast had de SGCT een batig saldo, wat is toegevoegd aan de SGCT reserve. 
 
UITGAVEN 
 
De prijzentafel betreft alleen de prijzentafel voor het individuele toernooi en het graveren van 
de bijbehorende trofee. 
 
De clubwedstrijden betreffen de kosten van de wekelijkse arbitrage;  
 
De bestuurskosten zijn met name de kosten van het bancaire verkeer.  
 
De attenties betreffen het een en ander aan ‘lief en leed’ alsmede een aantal huldigingen 
gerelateerd aan geleverde prestaties in de diverse competities. 
 
Kosten website betreffen enkel alleen de hosting kosten dit jaar.  
 
De trainingen zijn verzorgd door Henk Willemsens en vielen ruimschoots binnen het budget. 
 
De activiteiten commissie kosten betreffen enkel de bijdrage van de club aan het 
gecombineerde kerst-diner en kerstdrive. Deze kosten vielen lager uit dan begroot en dat is 
de voornaamste reden voor het batig saldo 
 
TOELICHTING BALANS 
 
De overige vorderingen betreft een betaling door mij voor zaalhuur, welke tegelijk 
automatisch afgeschreven werd door de NBB. De dubbele betaling is gecrediteerd op het 
STAR account bij de NBB. 
 
De overige schuld betreft één avond arbitrage die ik niet had uitgekeerd. 
 
De SGCT reserve is toegenomen met het batig saldo van de SGCT en de lustrumreserve 
voor het 75-jarig lustrum in 2017 is verder uitgebreid: daar moet een mooi feest van kunnen 
worden gemaakt! 
 


