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1. Woord van de voorzitter 
 
Beste Starleden, 
 
Het afgelopen seizoen werd voor mij toch bovenal gedomineerd door ons 75-jarig 
lustrumfeest. Conny ten Cate en haar lustrumteam hebben voor een fantastische feestdag in 
het spoorwegmuseum gezorgd. Ik heb niets anders dan loftuitingen gehoord over deze dag. 
Lustrumcommissie heel hartelijk dank!!! 
 
Traditie getrouw blik ik in het woord van de voorzitter terug op het afgelopen jaar. 
Min of meer ongemerkt zijn er enkele ‘Technische’ wijzigingen doorgevoerd : 

 We zijn als STAR overgestapt op de continue WP schaal voor het bepalen van de 
viertallen uitslag. Het kan nu dus 10,28 – 9,72 worden. 

 Een systeemkaart is verplicht gesteld. Anders dient u Biedermeijer blauw te spelen.  

 We registreren nu al een jaar lang de start in de bridgemates. Uit een door de TC 
gehouden enquête blijkt dat 60% hiermee zeer tevreden is en 18% het wel wil doen 
voor anderen. 

 
Afgelopen jaar zijn er 2 oud leden overleden : 
 

Hannie van Drie op 24 november: 
 
Hannie is vele jaren lid geweest van 
Star. In 2010 werd ze door Paul 
Erich benoemd tot Lid van het Jaar, 
voor de moedige wijze waarop zij, 
een zeer trouw Star-lid, met haar 
gezondheidsproblemen was 

omgegaan. 
 

Bert Daemen 
op 1 maart:  
 
Hij werd 56 
jaar. 
 

In het jaarverslag van de secretaris staan enkele grafieken m.b.t. de opbouw van ons 
ledenbestand, te weten de verdeling man/vrouw en de leeftijdsopbouw. Daaruit blijkt dat 
onze gemiddelde leeftijd 61 jaar is geworden. Wordt bridge nu toch echt een ‘oudere 
mensen’ sport? 
 
We deden het dit jaar minder in de competitie tegen de ‘jeugd’. Echter goed nieuws van het 
seniorenfront, waar sterk gepresteerd werd op de NK senioren. Frank Veger en Peter van 
der Voorden wonnen de paren titel. Jan Meijer – Jan Tulp en Aris Bremer – Louk Herber 
wonnen de viertallen.  
 
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 2016-2017 
 
Samenstelling bestuur:    rooster van aftreden: 
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 30 augustus 2016 tot en met 20 juni 2017 (44 speelavonden), de 
daaraan voorafgaande zomercompetitie liep van 28 juni tot en met 23 augustus (9 zittingen). 
De reguliere clubcompetitie bestond uit: 
- 7 zittingen interne viertallen (inclusief de finale) 
- 6 zittingen TI 
- een Butlercompetities van 7 zittingen 
- een Swiss Butler van 8 zittingen  
- twee Howellcompetities van 7 zittingen  
- het individueel toernooi en de Kerstdrive (tevens TI). 
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 

Met het aanmelden van twee oud leden, Diederick van Huijstee en Patrick Schenkhuizen, is 
het aantal leden 219. We zagen 15 leden vertrekken, o.a.Maria Mens en Tiny Scholtens die 
actief waren met het organiseren van de SGCT, na 20 jaar lidmaatschap. We namen 
afscheid van Hannie van Drie, die in het najaar overleed. Half mei 2017 was aantal leden 
219 t.o.v. 222 per half mei 2016.  
 
We zijn nog steeds de club met de meeste spelers op een speelavond.  
 
Wel worden we steeds ouder: 
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Leeftijdsopbouw op 1 april 2017 (Gemiddelde leeftijd 60,8 jaar). 

De verdeling man/vrouw is: 
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Ons ledenbestand ziet er zo uit: 
gewoon lid:   119 
erelid:        1 
jeugd dubbellid:      3 
gewoon jeugdlid      1 
dubbellid:     95 
Totaal     219 
 
www.bcstar.nl 
De website wordt beheerd door Henk Barreveld. Daarnaast is Jaap Hazewinkel actief voor 

het plaatsen van bijdragen in Star Magazine Online. Voor het 75e lustrum van Star werd een 

aparte websitepagina ingericht waarvan de inhoud volledig is beheerd door de 

lustrumcommissie (Conny ten Cate).Berichten of suggesties voor mededelingen worden 

vaak door leden aangeleverd: TC, selectiecommissie, bestuur, districtscompetitieleider, Star 

Magazine redactie, Star Grand Café Tour. De informatie op de website wordt zeer frequent 

aangepast. De informatie over clubuitslagen wordt wekelijks bijgewerkt. Hetzelfde geldt voor 

Star Magazine Online artikelen, met uitzondering van de zomervakantie. Ook wordt 

regelmatig door de competitieleiders gerapporteerd over de externe viertallencompetities en 

is er een regelmatige ‘update’ van de stand voor de clubbekers. Het aantal nieuwe berichten 

schommelt al jaren rond de 200 per jaar. 

Het computerprogramma AWSTATS, dat op de website gebruiksstatistieken bijhoudt, toont 

een aantal bezoekers van gemiddeld 200 per dag. Hiervan moet, naar schatting, de helft 

worden afgetrokken voor niet-menselijke bezoekers; bijvoorbeeld zoekmachines die lijsten 

van websitepagina’s bijhouden. De drukste dag is woensdag, de laatste tijd gevolgd door 

vrijdag en zaterdag. De meest geraadpleegde pagina’s zijn de Clubuitslagen, Star Magazine 

en Nieuws. Star Magazine artikelen worden gemiddeld 30-70 keer gedownload. Het meest 

gedownloade artikel van de laatste tijd was “De laatste butleravond” van Koeno Brouwer (16 

februari, 104 downloads). 

In verhouding tot de belangstelling voor de nieuwsberichten op de website, is het aantal 

registraties voor automatische e-mailberichten bij nieuws beperkt; niet meer dan 14 

aanmeldingen. 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 105 naar 139. Verreweg de meesten zijn overigens geen Star-lid en er zijn ook nogal 

wat buitenlandse volgers (World Bridge Federation, Bridge Bas-Normand, …). Sinds begin 

juni 2016 is de commentaar-functie bij nieuwsberichten op de website beschikbaar; er wordt 

(nog) niet veel gebruik van gemaakt. 

Voor de clubuitslagen bij de NBB Uitslagenservice wordt ‘deeplinken’ (bijvoorbeeld het 

gebruik van website-koppelingen naar uitslagen per avond) nog steeds niet ondersteund. 

Hierdoor moet er helaas meer gezocht worden en zijn er meer ‘muisklikken’ vereist om 

informatie te bereiken dan gevoelsmatig nodig lijkt. Het probleem is bij de NBB bekend. 

De website functioneert technisch naar behoren; er zijn het afgelopen jaar geen problemen 

geweest. De website is uiteraard beveiligd en er wordt een paar keer per week automatisch 

een back-up gemaakt, die extern wordt bewaard. Om de beveiliging nog verder te verbeteren 

wordt gekeken naar het gebruik van het https-protocol in plaats van http voor de 

communicatie met website-browsers; een ontwikkeling die wereldwijd plaatsvindt. Voor 

websitebezoekers zou dit overigens geen gevolgen moeten hebben. De website is 

ondergebracht bij internetserviceprovider SiteGround. Dit heeft wederom zeer bevredigend 

gefunctioneerd: lage kosten (€120 per jaar), hoge betrouwbaarheid (100% uptime), goede 

responsetijden, gemakkelijke onderhoudbaarheid, en goede technische ondersteuning. 

http://www.bcstar.nl/
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Star Magazine on line 
De redactie bestond uit Peter Bosman (hoofdredacteur), Felix Ophorst, Henk van Doren en 
Jaap Hazewinkel. Henk was het grootste deel van het jaar afwezig, hij maakte een 
wereldreis. De 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, Aris Verbrugh, en 
Hans Verveer. Zij schreven 2 tot 4 maal per seizoen. Er zijn 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 28 augustus 2016 

 
Voor de 24e keer was deze gezellige drive met 170 paren door de binnenstad van Utrecht 
weer een groot succes. De organisatie moest bij aanvang wel even snel handelen, 
aangezien een locatie (Florent) om 11.00 uur nog dicht was.  De deelnemers die daar 
moesten starten, konden collegiaal worden opgevangen door het nabij gelegen Stairway to 
Heaven, dat direct bereid was 6 extra tafels ter beschikking te stellen. Echter de 24 extra 
lunches bleek een probleem, er was onvoldoende en te laat. In een gesprek nadien met hen 
is dat zeer soepel opgelost, de extra lunches hoefden we niet te betalen (we hadden aan de 
betreffende paren ook het lunchbedrag, verdisconteerd in het inschrijfgeld, teruggestort). 
Ook Florent heeft het onder excuses en overhandigen van een kadobon goedgemaakt.  
De begeleidende muziek van Henk Huisman op de piano en Frans van der Sluis op drums 
tijdens de inschrijving en na afloop werd weer zeer gewaardeerd 
 
Als “Beste Starpaar” ontvingen Eric Nocker en Erik Swinkels  uit de A-groep met 61,94% de 
Ans Zijp Wisselbeker. 
1e in de A-groep werd echter Nellie Birkhoff en Jan Bors met  62.49% 
2e . Eric Nocker Erik Swinkels     61.94% 
3e   Patrick Goor – Kees Jan Heusden    60.28% 
 
Uitslag in de B-groep (2e klasse en <) 
1 Dick Kingma en Cees de Vries   65.18 
2 Dini Sas en Jan Rozema       61.56 
3 Rita van Rooy en Ria van Dommelen     61.43 
 
De prijs voor de Beste Lunch ging dit jaar naar Restaurant Mahanakorn 
 
4. Frans zur Lage trofee 2017 

  
Op 4 april jl. werd voor de 42ste 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 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. Het zogenaamde Poolse schema 
houdt in dat je 21 spellen speelt met 21 verschillende spelers, 7 ronden van drie spellen. Dit 
schema zit niet in het rekenprogramma van de NBB maar wel in het computerprogramma 
van Cor Hulspas. Zoals al vele jaren werd de avond georganiseerd en verzorgd door Ed 
Franken. 
 
Uitslag van 4 april 2017 
1   Hendrik Jan te Winkel   66.35% 
2   Martin Bootsma                 65.39% 
3   Nils Verhoeve                    64.63% 
4  Ton Mook                           59.44% 
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5   Cor Hulspas                       58.30% 
6   Toine van Hoof                 58.25% 
7   Leon Bijnsdorp                  57.96% 
8   Jetske v. Hees                    57.65% 
9   Erik Swinkels                     57.58% 
10  Jos Wijnmalen                  57.46% 
  
De laatste tien winaars zijn: 
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 
2017  Hendrik Jan te Winkel 
 
5. Verslag van de Feestcommissie 2016-2017 
 
De feestcommissie heeft dit jaar niet apart van de Lustrumcommissie activiteiten ontplooid. 
De Kerstdrive werd ‘aangekleed’ door Marlies Stam, Jetske van Hees en Willem Jan van 
Rooijen. Momenteel is het bestuur op zoek naar nieuwe leden voor de feestcommissie. 
 
6. Verslag van de Technische commissie 2016-2017 
 
De Technische Commissie is afgelopen jaar tweemaal bijeen geweest voor een vergadering. 
 
Interne competities 
De TC is tevreden over het verloop van de competitieavonden. De opkomst tijdens de 
interne competitieavonden is hoog. 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, afgelopen jaar 
is zijn inzet niet nodig gebleken. 
 
SWISS Butler 

Op het moment van schrijven loopt de SWISS Butler competitie nog. De TC zal deze 
competitie evalueren tijdens de eerstvolgende vergadering, input van de leden is daarbij zeer 
gewenst! Tijdens de evaluatie zal besloten worden of we komend seizoen doorgaan met 
deze competitie. 
 
Invoeren uitkomst in Bridgemates  
Uit de enquête in januari is gebleken dat een er behoefte is aan het invoeren van de 
uitkomsten. De TC zal hiermee doorgaan en verzoekt iedereen dan ook om de juiste 
uitkomst in te voeren! 
 
Hoofdklassebeker 
Star heeft net als vorig jaar de finale gehaald en is 4e geworden. 
 
Externe viertallen 
Star 1 (Meesterklasse) en Star 2 (Eerste Divisie) zijn helaas gedegradeerd. 
Tweede Divisie: Star 6 is gepromoveerd, de overige teams hebben zich gehandhaafd.  
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Hoofdklasse: Star 8 is na een finalewedstrijd gepromoveerd. Star 9, 10 en 11 hebben zich 
gehandhaafd, Star 12 is gedegradeerd. Star 13 (Eerste Klasse) en Star 14 (Tweede Klasse) 
hebben zich gehandhaafd.  
 
Paren die externe viertallen (Hoofdklasse of lager) willen spelen, kunnen zich aanmelden bij 
Stef Leeuwenburgh. 
 
Zomerdrives 
Van 4 juli t/m 22 augustus zijn de zomerdrives. Er is komend jaar wederom geen finale, er 
zijn prijzen in natura per avond. In de gehele zomerperiode kunnen paren van Tweede 
divisie niveau en hoger spelen in een aparte groep. Het is niet mogelijk om tijdens de 
zomerdrives een aparte viertallenwedstrijd te organiseren. 
 
Competitiereglement 

Alleen artikel 11 (zomercompetitie) is aangepast. Het luidt nu als volgt: 
‘De zomerserie bestaat uit 8 of 9 ronden. De uitslag wordt berekend volgens de 
Butlermethode. Er is een aparte lijn voor paren die tweede divisie of hoger spelen.‘ 
 
Samenstelling en taken 2017-2018 
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 
Ton Mook  organisatie clubavond 
 
Rooster aftreden TC-leden: 
- Stef Leeuwenburgh, Peter Hendriks: 2017  
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: 2018 
- Marc Kuijpers, Ton Mook: 2019 
 
Stef en Peter willen doorgaan met hun werkzaamheden voor de TC. Dirk Jan Vonk is bereid 
gevonden om toe te treden tot de TC. 
 
7. Verslag van de Selectiecommissie 2016-2017 
 
Het Reglement Selectiecommissie staat op de Star website onder Clubinformatie 
>>statuten, reglementen.  
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 gehouden voor de  spelers van 
Star 1 t/m Star 7 o.l.v. Henk Willemsens. Deze vonden plaats op vrijdag 26 augustus, vrijdag 
9 september en vrijdag 23 september 2016 in NDC Den Hommel. De onderwerpen van de 
drie trainingen waren: biedtraining,  afspeltraining en tegenspeltraining. De trainingen werden 
van goed tot zeer positief beoordeeld. De selectiecommissie heeft het bestuur voorgesteld 
om voorafgaande aan het komende seizoen geen trainingen te houden.  
 
Externe viertallencompetitie 2016-2017 

In de Meesterklasse eindigde Star 1 (captain H. Willemsens) als laatste in de round robin. 
Ook in de degradatiepoule kon het team zich niet meer verbeteren en eindigde als een na 
laatste waardoor ons vlaggenschip degradeerde naar de Eerste Divisie. Na een 
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teleurstellend seizoen eindigde Star 2 met een gemiddelde van 8.11 VP op de twee na 
laatste plaats in de Eerste Divisie. Ook dit team degradeerde helaas.  
Alle vijf de Tweede Divisieteams speelden in de groep Midden (Utrecht). Star 6 deed het 
uitstekend en mede door een sterke laatste dag promoveerden Stef Leeuwenburgh, Herman 
Klouwen, René van Dijk en Nils Verhoeve naar de Eerste Divisie (gemiddelde 12,17 VP). 
Heren, proficiat met deze mooie promotie. De overige 4 teams eindigden op de plaatsen 5 
t/m 8. Inmiddels is Star 8 (Machteld Giesbers – Marc Kuijpers, Micha Keijzer (captain) – 
Thomas Geertse, Janus Ruighaver – Dirk Jan Vonk) via een beslissingswedstrijd 
gepromoveerd naar de Tweede Divisie. Prima gedaan en proficiat met deze promotie. Voor 
alle resultaten van onze teams (en de Butlerscores) in de Meesterklasse, Eerste en Tweede 
Divisie, zie de NBB websitepagina Externe Viertallen 2016-2017, met koppelingen naar de 
uitslagenpagina’s. 
Al met al een teleurstellend seizoen met als enige lichtpuntjes de promotie van Star 6 en 8.  
 
NBB-beker 
Het afgelopen seizoen hebben we met twee teams ingeschreven voor deze beker. In Star 1 
speelden voornamelijk spelers uit de Meesterklasse en Eerste Divisie en in Star 2 spelers uit 
de Tweede Divisie. In de eerste ronde had  Star 1 een bye en won Star 2 van BC 
Leidschenhage met 211-166. In de tweede ronde won Star 1 met 187-140 van BGS 
Gehaktmolen met 187-140. Star 2 versloeg nogal verrassend het sterker geachte 
Langedijker BC met 178-158. In de derde ronde verloor Star 1 enigszins teleurstellend nipt 
met 150-139 van BC de Vriendenkring. Star 2 leek kansloos tegen De Lombard met louter 
meesterklassers. Toch stond ons tweede team, dat bestond uit een bonte verzameling 
tweede divisiespelers, met nog één ronde te gaan 1 imp voor. Helaas werd de laatste ronde 
nipt verloren en werd de eindstand 121-130.  
 
Opstelling externe viertallencompetitie 2017-2018 
Paren die het afgelopen seizoen in Star 1 t/m 7 speelden en die in aanmerking willen komen 
voor de externe viertallencompetitie 2017-2018 in de Eerste- of Tweede Divisie konden zich 
aanmelden bij de selectiecommissie. Ook op onze website heeft deze informatie gestaan 
zodat ook overige spelers 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. Een team dat gepromoveerd is, 
heeft het recht om in het komend seizoen in dezelfde samenstelling te spelen. Voor de 
Tweede Divisie kon men tevens opgeven of men in een andere geografische groep wil 
spelen. De selectiecommissie heeft vanaf april met een aantal paren gesproken over hun 
plannen voor het komende seizoen en is druk bezig geweest met de invulling van de eerste 
acht teams voor het  seizoen 2017-2018.  
Voor de Eerste Divisie gaat onze voorkeur uit naar teams met drie paren. De 
selectiecommissie verwacht in de loop van juni de opstelling van alle acht teams aan de 
spelers bekend te maken. Daarna komt deze informatie ook op onze website. 
 
Indeling van de teams 
Afgelopen seizoen speelden  alle Tweede Divisie teams van Star in de Groep Midden 
(Utrecht). Voor het komend seizoen heeft de selectiecommissie  een plaats aangevraagd in 
Groep 2 Oost, Groep 4 Holland-Noord (Amsterdam) en Groep 6 Zuidwest. In de loop van juni 
ontvangen we bericht van de NBB over de indeling van de teams in de diverse groepen en in 
juli bericht over de speeldata. 
 
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.  
 

http://www.bcstar.nl/externe-competitie/externe-viertallen-2015-2016/
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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 2016-2017 
 
De samenstelling van het protestcomité is dit jaar onveranderd gebleven: Frans Lejeune 
(voorzitter), Martin Bootsma, Niels de Bruin en Reggie Schouten. 
Het aantal protesten blijft dalen en dat is een goed teken: de wedstrijdleiders doen blijkbaar 
hun werk goed en slagen er in ieder geval in om onzinnige protesten te voorkomen. Er waren 
dit jaar maar twee protesten waarvan eentje is afgewezen en eentje is toegekend.  
 
9. Verslag Lustrumcommissie 
 
Nadat Jaap Hazewinkel mij, Conny ten Cate, in mei/juni 2016 had gevraagd en ik had 
toegezegd voorzitter te willen worden van de lustrumcommissie, ben ik de eerste tijd bezig 
geweest met het zoeken naar leden. Gelukkig toch 5 mensen bereid gevonden, te weten 
Yvonne Silbernberg, Gerda Adriaanssens, Arie Buijs, Jan Bors en Jaap Hazewinkel. Later is 
Jan Meijer erbij gekomen en deze versterking is van groot nut gebleken. Begin september 
zijn we voor het eerst bijeen gekomen. Al snel waren we het eens dat de lustrumviering uit 
meerdere festiviteiten zou moeten bestaan. Ook wilden we andere / bevriende clubs laten 
delen in de feestvreugde. Uiteindelijk leidde dat tot de warming-up, een soort 
“Oudejaarsavond”, tijdens de TI 28 februari samen met de andere clubs en het grote feest 26 
maart op een droomlocatie waaraan ook introducés konden meedoen, met een bridge-drive 
en een pub-quiz die gepaard ging met een walking dinner. Later werd ook nog de 
stadswandeling toegevoegd. De kick-off is verzorgd door de feestcommissie middels een 
met lustrum parafernalia doordrenkte kerstdrive. 
Voor de warming-up werden 13 clubs uitgenodigd een paar af te vaardigen, hetgeen 
uiteindelijk door 8 clubs is gedaan. De organisatie hiervan viel reuze mee. Wat uitnodigingen, 
wat prijzen, beetje versiering en een feestelijk hapje en drankje.  
Voor het grote feest was het passen en meten waarbij de begroting enerzijds en de wens 
voor een mooie locatie anderzijds met elkaar in overeenstemming moesten worden 
gebracht. Het budget was in eerste instantie € 10.000,- wat best veel lijkt. De eerste 
schattingen waren dat er zo’n 150 deelnemers voor het grote feest zouden zijn, maar toch 
besloten we een enquête te houden onder de leden. Van degenen die antwoordden gaf 
ongeveer 90% aan deel te willen nemen. Oeps, dat kunnen er dan wel 200 worden. Het 
bijeffect van de enquête was dat men alvast op de hoogte was van het aanstaande feest.  
Inmiddels waren we op zoek naar een locatie voor 150 à 200 personen, in Utrecht voor de 
fietsers, met goede bereikbaarheid met openbaar vervoer én goede parkeergelegenheid. 
Met een budget van € 10.000,- is de keuze dan zeer beperkt. Zeker als je iedereen 
koffie/thee, hapje, drankje en diner wil aanbieden (aankleding en prijzen kwamen ook nog). 
Na heel veel locatiebezoeken door Conny, Gerda, Yvonne en later ook Jan Meijer bleven 
uiteindelijk over: Het Vechthuis, Number4, het Academiegebouw en het Spoorwegmuseum, 
waarvan de eerste 2 eigenlijk niet waren wat we ons ervan voorstelden en de laatste 2 in 
feite te duur.  
Door het jaarlijkse evenementenbudget aan te wenden voor het lustrum en door sponsoring 
konden we toch voor een duurdere optie gaan, mits we de leden konden vragen een kleine 
eigen bijdrage te leveren en de introducés de kostprijs te laten betalen. Omdat aan het 
Academiegebouw een aantal praktische bezwaren kleefden en omdat we bij het 
Spoorwegmuseum een korting konden bedingen, is in december uiteindelijk het laatste 
gekozen als locatie. De uitnodigingen konden in het nieuwe jaar de deur uit!  
Het aanmelden verliep traag. De uitnodiging werd niet goed gelezen, waarschijnlijk bevatte 
deze teveel informatie en had korter en krachtiger gemoeten. Het vermoeden begon te 
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bestaan dat veel leden niet wisten wat Patton inhoudt. Ook het samenstellen van een viertal 
werd als een probleem gezien. Na nog meer extra inzet heeft Jan Meijer ervoor gezorgd dat 
er toch 40 teams meededen. Een prima aantal. Voor de pub-quiz zijn er nog 20 mensen 
bijgekomen. Al met al precies goed.  
De ambitie om zelf een pubquiz te verzorgen werd ingeruild voor een professionele pubquiz 
tegen een schappelijk tarief. Bob Vogel was een prima keus. De accordeonist die voor en 
tijdens het bridgetoernooi voor wat sfeer moest zorgen kwam niet zo goed uit de verf. 
Jammer dat het mooie lied van Toine van Hoof niet is overgekomen. Een bonus was de 
stadswandeling die werd geleid door Anton Rosmuller. Uit de reactie bleek dat de 
deelnemers deze vroege start zeer gewaardeerd hebben.  
Tijdens de prijsuitreiking bleek dat we een fout hadden gemaakt m.b.t. het aantal benodigde 
prijzen. Het aantal prijzen had verdubbeld moeten worden, doordat we in een later stadium 
hebben besloten Patton te gaan spelen en dus prijzen voor viertallen nodig hadden. Ook 
waren er 2 nummers 1. Dit is op een later moment alsnog goedgemaakt met de winnaars.  
Als dank voor de organisatie heeft de commissie de festiviteiten nabesproken tijdens een 
rijsttafel op de Spandershoeve in Hilversum.  
 
10. Speelkalender 2017-2918 

 
De TC stelt voor om alle Howell en Butlercompetities over 7 avonden te katen lopen. Het 
seizoen wordt geopend op dinsdag 29 augustus met een Topintegraal. 
 
4 juli  Zomer 1   9 januari  Butler I-1 
22 augustus Zomer 8   16 januari Butler I-2 
27 augustus Star Grand Café Tour 23 januari Butler I-3 
      30 januari Butler I-4 
      6 februari  Butler I-5 
29 augustus TI-1 openingsdrive  13 februari Butler I-6 
5 september Viertallen 1   20 februari Butler 1-7 
12 september Viertallen 2   27 februari TI 5 Voorjaarsvakantie 

19 september Viertallen 3 
26 september Viertallen 4   6 maart Howell II-1 
3 oktober Viertallen 5   13 maart Howell II-2 
10 oktober Viertallen 6   20 maart Howell II-3 
17 oktober TI-2 Herfstvakantie  27 maart Howell II-4 
24 oktober Viertallen Finale  3 april  Persoonlijk Toernooi 
      10 april Howell II-5 
31 oktober Howell I-1   17 april Howell II-6 
7 november Howell I-2   24 april Howell II-7 
14 november Howell I-3 
21 november Howell I-4   1 mei  TI-6 Meivakantie 
28 november Howell I-5   8 mei  SWISS Butler 1 
5 december Howell I-6   15 mei  SWISS Butler 2 
12 december Howell I-7   22 mei  SWISS Butler 3 
      29 mei  SWISS Butler 4 
19 december TI-3 Kerstdrive   5 juni  SWISS Butler 5 
26 december geen bridge   12 juni  SWISS Butler 6 
2 januari TI-4 Nieuwjaarsdrive 19 juni  SWISS Butler 7 
 
      26 juni  Jaarvergadering 
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11. Jaarrekening 2016/2017 en budget 2017-2018  
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Diverse posten 

Zomercompetitie 

Dit jaar hebben we de standaard entreegelden geheven en compleet separaat hebben we 
prijzen (flessen wijn) aangeschaft voor winnaars. De inkomsten vielen tegen. De bedoeling is 
dat deze competitie de club geen geld kost, dus is het zaak volgend seizoen minder flessen 
uit te reiken of goedkopere flessen. Het negatief saldo bedraagt € 173,19, al bijna het gehele  
verlies van de jaarrekening. 
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Materiaal 

Naast de normale uitgaven op dit vlak hebben we eerst een flinke set spellen aangeschaft bij 
Jannersten (voor € 2.500,-). Hier heb ik uit het investeringsfonds € 2.072,42 vrijgemaakt, 
zodat we nog € 1.000,- in dat fonds hebben zitten. Daarnaast hebben we als lustrum-donatie 
veel spellen met het Star-logo gekregen van de sponsor “Sublime FM”. Ik heb deze als 
materiaal-post op de balans opgevoerd en deze zal in de komende jaren worden 
afgeschreven. De € 1,500,- die door deze balanspost is opgevoerd kwam uiteraard ten 
goede aan het lustrumfeest. 

Contributie NBB & Meesterpunten 

De NBB heeft wijzigingen doorgevoerd in de afdracht en in de kosten voor de 
Meesterpunten. Wat dat betekent voor onze begroting moet ik even afwachten, maar de 
impact van deze wijziging voor deze Winst- en Verliesrekening is relatief gering. 

SGCT 

De Star Grand CafeTour kende een klein negatief saldo (€ 92,51), voornamelijk door een 
probleem met één lokatie die niet gebruikt kon worden en vervolgens problemen in de 
lunchvoorziening in een andere lokatie doordat de hoeveelheid daar onvoldoende was. 
Komend jaar verwacht de SGCT vanwege het lustrum een kleine € 2.000,- in te teren op 
haar reserves door het een en ander feestelijk aan te kleden. 

Lustrum 

De post “Activiteitencommissie” en de post “Donatie lustrumreserve” zijn ten laste gegaan 
van de lopende rekening, confirm begroting. Op de Winst- en Verliesrekening staan verder 
geen posten die betrekking hebben op het lustrum. De lustrumafrekening voor de 
kascommissie geeft aan dat we € 1.278,52 minder hebben uitgegeven dan beschikbaar. Dat 
is neergezet als de nieuwe lustrumreserve. Er is aan het lustrum in totaal bijna € 20,000,- 
uitgegeven. 
 
Contributie, gerelateerde debiteuren en crediteuren 
In totaal bedroeg de geheven contributie € 24.763,50. Alle contributie van het voorgaande 
jaar die nog niet was geïnd (€ 319,-) is voldaan gedurende dit boekjaar. Helaas waren er aan 
het eind nog wel een aantal debiteuren. De som van deze debiteurenpost bedraagt € 748,-. 
Dat is ruim meer dan in voorgaande jaren.  Uw penningmeester heeft het te druk gehad met 
het lustrum en zijn werk om erin te slagen dit binnen het bedrag van vorig jaar te houden. In 
de € 748,- zie ik overigens wel een aantal mogelijk oninbare gevallen. 
Er waren ook 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 € 200,- en is inmiddels verrekend met de nieuwe contributie. 

Crediteuren 

De post crediteuren is aanzienlijk, met name doordat ik de zaalhuur pas heb voldaan in april 
en Harry zijn rekening ook pas in april indiende.  

Debiteuren 

Er zijn geen overige vorderingen. 
 
UITGAVEN 
De volgende posten behoeven een toelichting: 
 

- De viertallenkosten zijn ongeveer gelijk over de divisies verdeeld. 
- De prijzentafel betreft alleen de prijzentafel voor het individuele toernooi en het 

graveren van de bijbehorende trofee. 
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- De clubwedstrijden betreffen de kosten van de wekelijkse arbitrage en de kosten van 
drankjes voor de TC vergadering; nieuw is hier dat we betalen voor de kopieerkosten 
van de spelverdelingen. Terecht natuurlijk, maar wel een kostenpost die we in het 
verleden niet hadden. 

- De bestuurskosten zijn met name de kosten van het bancaire verkeer, plus de 
drankjes die zijn aangeboden aan de aanwezigen op de ALV.  

- De attenties betreft voornamelijk wijn voor kampioenen.  
- Kosten website betreffen uitsluitend de hostingkosten dit jaar.  
- De trainingen zijn verzorgd door Henk Willemsens en overschreden het budget in 

lichte mate. We hadden nog een discussie met de uitbater wegens een hoge 
rekening voor gebruik van de beamer. Deze rekening is teruggebracht. Afgesproken 
is dat er komend jaar een koffie-arrangement zal zijn (als er training gegeven wordt), 
waardoor de beamer gratis zal zijn. We kunnen dan een kleine bijdrage vragen van 
de deelnemers voor dit arrangement, wat weer goed zal zijn voor de opkomst. 

- De post overige kosten was onvoorzien; Star heeft een aantal jaren geleden 
toegezegd om mee te betalen aan een Utrechts inititiatief om bridge op scholen te 
promoten. We zijn gevraagd alsnog bij te dragen conform onze toezegging.  

 
Toelichting Begroting 

 
Aan de inkomstenkant zijn er geen verrassingen.  
De post contributie is al bijna gehaald (€ 24.410,-).  
 
Aan de uitgavenkant wel een aantal opmerkingen: 

 De post NBB-contributie is verhoogd maar de post “meesterpunten” is op nul gezet. 

 De post “viertallen” is verhoogd n.a.v. het resultaat in het vorige boekjaar. 

 De kosten voor de website zullen zeker hoger uitvallen dan € 100,- en deze post is 
dus verhoogd. 

 De post “training” staat nog op € 1000,- hoewel er nog geen zekere invulling aan 
deze activiteit is gekoppeld 

 De post “Activiteitencommissie” staat op € 1000,-. Dit is lager dan in voorgaande 
jaren. Vooralsnog staat of valt dit ook met een personele invulling van deze 
commissie.  

 In de voorgaande jaren werd € 2000,- gereserveerd voor het volgende lustrum 
(behalve vorig jaar). Dat was uiteraard voor een bijzonder lustrum (75 jaar). We zien 
nu ruimte om € 1.500,- te reserveren voor het volgende lustrum. 

 
 


