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1. Woord van de voorzitter 
 
Dit is mijn 7e en laatste ‘woord van de voorzitter’. We hebben met elkaar al die jaren een 

bloeiende club in stand gehouden. Iets dat alleen kan met de inspanning van veel leden. 

Het is prettig om te constateren dat BC Star grote aantrekkingskracht heeft op de betere 

spelers uit de regio en soms zelfs daar buiten.  

 

In de ALV wordt een voorstel van het bestuur behandeld om de Selectiecommissie op te 

heffen en alle externe competitie teams door de TC te laten indelen. Wil hier uitdrukkelijk 

dank uitspreken aan de leden die het werk in de SC de afgelopen jaren met veel inzet 

hebben uitgevoerd. De kwaliteit van hun werk staat boven elke twijfel. Motivatie om SC 

op te heffen vindt u in de stukken voor de ALV. 

 

Na elke minuut stilte bij het overlijden van een lid of oud-lid realiseer ik mij weer het 

belang van plezier beleven aan wat je doet en (nog) kunt doen. In het afgelopen jaar 

hebben we 4 (oud-)leden moeten herdenken: 

  

Trees van Doorn-Blom op 8 augustus :  

Trees was sinds september 2016 lid bij ons en speelde afgelopen jaar 

enkele competities met Dick van der Wolf.  

Zie ook https://bcstar.nl/trees-van-doorn-overleden/ . 

 

 

 

 

 

Peter Bosman op 24 maart: 

Peter heeft veel voor Star betekent. Hij was meer dan 30 jaar lid van 

de club en altijd actief betrokken. Hij was lid van de succesvolle 

Lustrum commissie in 2007 en speelde jaren competitie. We zullen 

hem vooral herinneren als de man van de bridge artikelen. 

Lid van verdienste is hij niet geworden, maar dat zou niet onterecht 

zijn geweest. 

Zie ook https://bcstar.nl/peter-bosman-overleden/ . 

 

Op 24 januari Pieter Steinz :  

Ik herinner me Pieter als een uitzonderlijk en aimabel mens. Een 

glaasje cola was altijd binnen handbereik en een sigaar vaak in de 

mond. 

De laatste jaren was het naar de club rijden lastig. Vandaar dat we 

hem niet meer zo vaak zagen. Wel deed hij altijd nog met veel plezier 

mee aan ‘bijzondere’ wedstrijden , zoals de kerstdrive of de 

individueel.  

Zie ook https://bcstar.nl/bij-het-overlijden-van-pieter-steinz/ . 

 

 

Op 19 februari oud lid Jules van Ogtrop : 

Een clubicoon die tot en met 19 mei 2015 nog wekelijks de clubavond 

bezocht. Hij promoveerde in 1973 met Star naar de Meesterklasse. 

Met zijn favoriete partner Loekie Vehmeijer werd hij in 1976 

Nederlands kampioen gemengde paren. Hij won met haar ook vier 

keer de Waddington beker (nu bekend onder de naam NBB-beker). 

Hij was vaste auteur in Star Magazine en schreef 5 bridgeboeken 

https://bcstar.nl/het-eeuwige-leven-jules-van-ogtrop-1919-2018/  

 

Het is mijn gewoonte om nog eens door alle nieuws berichten op de website te scrollen. 

Daaruit heb ik nog een aantal ‘hoogtepunten’ gehaald. 

https://bcstar.nl/trees-van-doorn-overleden/
https://bcstar.nl/peter-bosman-overleden/
https://bcstar.nl/bij-het-overlijden-van-pieter-steinz/
https://bcstar.nl/het-eeuwige-leven-jules-van-ogtrop-1919-2018/
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Henk Willemsens heeft een samenvatting met voorbeelden van zijn drie recente 

trainingsavonden voor Star Hoofd- en Eerste Klasse teams ter publicatie beschikbaar 

gesteld. Zoals hij zelf schrijft, leek het een aardig idee om middels deze samenvatting 

meer spelers in staat te stellen hier hun voordeel mee te doen : https://bcstar.nl/star-

magazine-online-200/ . 

 

Zoals uit het onderstaande verslag van Rob Rijnders blijkt hebben de deelnemers met 

heel veel plezier deelgenomen en de inbreng van Henk erg gewaardeerd.  

Verslag : https://bcstar.nl/training-henk-willemsens/  

 

Ook komend jaar zal er weer een training worden georganiseerd door de TC. 

 

Voor de 3e keer op rij is de finale van de Hoofdklasse beker bereikt. Komt dat door de 

training?  

Een niveau hoger zorgde de non playing captain van het 1e team er voor dat Star in de 

NBB beker won van het Witte Huis. Hij trok schoppen Aas toen er geloot moest worden 

omdat er een gelijke eindstand was bereikt. Het 1e team versloeg vervolgens in de halve 

finale het verassend goed presterende 2e team en bereikte dus ook de finale. 

 

Door een enorme inzet van Marlies Stam is er dit jaar toch een feestelijke kerstdrive 

gehouden. Dit ondanks het feit dat er geen feestcommissie kon worden samengesteld. 

Zou mooi zijn als het volgend jaar door een aantal leden wordt opgepakt. 

 

De club draait al jaren op het goede werk van de TC. Met een laatste succes nummer de 

TurboButler. Het zal verwacht ik voor steeds meer leden wenselijk zijn dat je gemakkelijk 

een keer kunt overslaan.  

 

Ons vlaggenschip kwam helaas niet verder dan de ondankbare 4e plaats in de eerste 

divisie. Leuk initiatief om hun belevenissen en resultaten te kunnen volgen in hun ‘web 

blog’. 

 

Noemenswaard zijn de resultaten van enkele van onze leden in niet Star verband.    

Machteld Giesbers en Janine van Ipenburg werden Nederlands kampioenschap Vrouwen 

Paren. Simon de Wijs veroverde de titel in de meesterklasse viertallen met ’t Onstein 1. 

En succes was er voor Agnes Snellers en Wubbo de Boer in de USA 

(https://bcstar.nl/snellers-wins-na-swiss/) en met de promotie naar de meesterklasse 

met BCO. In dat team speelt ook Rob van den Bergh mee. 

 

Ik wil afsluiten met de wens dat we een gezond, plezierig en succesvol nieuw 

verenigingsjaar tegemoet gaan. Met een aantal nieuwe bestuursleden en een nieuwe 

voorzitter. 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 
 

https://bcstar.nl/star-magazine-online-200/
https://bcstar.nl/star-magazine-online-200/
https://bcstar.nl/training-henk-willemsens/
https://bcstar.nl/snellers-wins-na-swiss/
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2. Verslag van de secretaris 2017-2018 
 
Samenstelling bestuur:    rooster van aftreden: 
Voorzitter:  Willem Jan van Rooijen 2019 
Secretaris:  Felix Ophorst   2020 
Penningmeester: Jaap Hazewinkel  2018 
Technische zaken: Marc Kuijpers   2020 
Lid:   Marlies Stam   2018 
 
Marlies is tussentijds afgetreden. Zij gaf daarvoor diverse redenen aan met als belangrijkste 
dat zij teveel werd ‘opgeslokt’ door allerlei klussen. Het bestuur is haar veel dank 
verschuldigd voor de vele jaren dat zij actief is geweest. Als vervangster in het bestuur 
stellen wij voor om Anneke Douma te benoemen. 
Willem Jan wenst af te treden, hij is 7 jaar voorzitter geweest en vindt het tijd om er een punt 
achter te zetten. Het bestuur draagt Jaap voor als nieuwe voorzitter. Als nieuwe 
penningmeester stelt het bestuur Henk van Doren voor. 
Als de ALV instemt met deze voordrachten heeft het bestuur vanaf juni 2018 de volgende 
samenstelling:      rooster van aftreden: 
Voorzitter:      Jaap Hazewinkel 2019 
Penningmeester:     Henk van Doren 2021 
Secretaris:      Felix Ophorst  2020 
Technische zaken    Marc Kuijpers  2020 
Lid, o.a. belast met ledenadministratie Anneke Douma 2021 
 
Speelgelegenheid 
In denksportcentrum Den Hommel heeft Star 4 speelzalen tot haar beschikking, in de 
zomerperiode 3. 
 
Clubcompetitie 
De clubcompetitie liep van 29 augustus 2017 tot en met 19 juni 2018 (43 speelavonden), de 
daaraan voorafgaande zomercompetitie liep van 4 juli tot en met 22 augustus (8 zittingen). 
De reguliere clubcompetitie bestond uit: 
- 7 zittingen interne viertallen (inclusief de finale) 
- 6 zittingen TI 
- een Butlercompetities van 7 zittingen 
- een Turbobutler van 7 zittingen  
- twee Howellcompetities van 7 zittingen  
- het individueel toernooi en de Kerstdrive (tevens TI). 
Arbiters waren Harry Janssen en Marieke Lejeune.  
Voorzitter van het Protestcommittee was Frans Lejeune.  
Jan Meijer, Dirk Jan Vonk en Ton Mook dupliceerden wekelijks de spellen. Jan Meijer 
organiseerde het individueel toernooi. De zomercompetitie was gratis voor leden. Gasten 
betaalden € 2,50. 
 
Ledenbestand 
Half mei 2017 waren er 219 leden. We moesten afscheid nemen van Trees van Doorn, 
Pieter Steinz en Peter Bosman. Half april 2018 was het aantal leden gestegen tot 224:  
 
Jeugdlid, lid van 5 clubs      1 
NBB-erelid        1 
Gewoon lid, lid van 4 clubs      8 
Idem, lid van 3 clubs     19 
Idem, lid van 2 clubs     83 
Idem, uitsluitend lid van Star  112 
Totaal     224 
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De gemiddelde leeftijd steeg licht verder tot ongeveer 61 jaar, de verhouding man/vrouw 
veranderde niet.  
 
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 door velen aangeleverd: TC, selectiecommissie, bestuur, Star 
Magazine redactie, Star Grand Café Tour, protestcomité, individuele leden. 
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 viertallen- en bekercompetities en is er een regelmatige 
‘update’ van de stand voor de clubbekers. Gemiddeld wordt er vier keer per week een nieuw 
bericht gepubliceerd. 
Het computerprogramma AWSTATS, dat op de website gebruiksstatistieken bijhoudt, toont 
onveranderd een aantal bezoekers van zo'n 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, gevolgd door vrijdag en 
zaterdag. De meest geraadpleegde pagina’s zijn de Clubuitslagen, Star Magazine en 
Nieuws. Star Magazine artikelen worden gemiddeld 30-90 keer gedownload. De meest 
gedownloade artikelen waren de laatste tijd een paar verslagen van externe wedstrijden 
(eerste weekend Tweede Divisie paren en Star 12 tegen Vianen 4, beide door Dirk Jan 
Vonk). 
In verhouding tot de belangstelling voor de nieuwsberichten op de website, is de 
belangstelling voor het automatisch toegestuurd krijgen van e-mail bij nieuwsberichten 
onverminderd laag; er zijn nog steeds maar 14 aanmeldingen. 
Het aantal volgers op ons Twitter-account @BridgeclubStar, waar men korte berichten krijgt 
als er nieuws op de Star website verschijnt, is gestegen tot 150. Verreweg de meesten zijn 
overigens geen Star-lid en er zijn ook nogal wat buitenlandse volgers; bijvoorbeeld het 
Centro de Bridge de Lisboa en de World Bridge Federation. De commentaar-faciliteit bij 
nieuwsberichten op de website, nu twee jaar beschikbaar, wordt (nog) nauwelijks gebruikt. 
Bij de NBB Uitslagenservice is het nog steeds niet mogelijk rechtstreeks te verwijzen naar 
uitslagen per avond of per competitie. Hierdoor moet er helaas meer gezocht worden en zijn 
er meer ‘muisklikken’ vereist om informatie te bereiken dan gevoelsmatig nodig lijkt. 
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. Het afgelopen jaar heeft er veel technisch 
onderhoud aan de website plaatsgevonden, gericht op een drietal zaken: 

• Vereenvoudiging van de voorzieningen nodig voor technisch beheer. Iedereen met 

kennis van een paar zeer algemeen gebruikte 'talen' voor webapplicaties (HTML5, 

CSS3, PHP, SQL, Javascript, jQuery) zou nu op een computer zonder speciale 

software de website kunnen onderhouden – mits je logincodes en dergelijke kent 

natuurlijk. 

• Versnellen van het laden van websitepagina's, door vermindering van het aantal en 

de grootte van te laden bestanden. 

• Voorzieningen in het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG of GDPR). De 

website gebruikt nu het https-protocol (in plaats van http), met als doel een veilige 

uitwisseling van gegevens. Aan verdere voorzieningen voor het beveiligen van 

persoonlijke gegevens en het informeren van gebruikers wordt gewerkt. 

De website is ondergebracht bij internetserviceprovider SiteGround. Dit heeft ook het 
afgelopen jaar zeer bevredigend gefunctioneerd. 
 

http://www.bcstar.nl/
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Star Magazine on line 
Gedurende het boekjaar trad Peter Bosman af als hoofdredacteur. Zijn gezondheid was al 
geruime tijd tanende en de commotie over het artikel van Toine gaf voor hem de doorslag. 
Star is hem veel dank verschuldigd voor de tientallen jaren die hij op en af aan het Star 
Magazine heeft bijgedragen. De rest van de redactie (Henk van Doren, Jaap Hazewinkel en 
Felix Ophorst) vroeg Aris Verburgh om toe te treden, wat deze ook deed. De vaste 
redactieleden zorgden om de maand iedere week voor een verslag van de clubavond, Iedere 
tweede maand werd verzorgd door de door de redactie op hoge prijs gestelde bijdragen van 
gastauteurs: Koeno  Brouwer, Ton Mook, Jan Staal, Aris Verburgh, Hans Verveer, Dirk Jan 
Vonk en Simon de wijs. Inmiddels heeft Jan Staal zich afgemeld en is Aris tot de redactie 
toegetreden, Aanvulling van deze pool is natuurlijk altijd welkom. In het nieuwe seizoen 
verwachten wij o.a. dat ons kersverse lid Robin de Kater toetreedt. De vaste gastauteurs 
schreven 4 à 5 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. Bijvoorbeeld 
verslagen van externe competitiewedstrijden, bijzondere gebeurtenissen op bepaalde 
spellen, enz. Ook die bijdragen worden zeer op prijs gesteld. Er verschijnt in principe zonder 
uitzondering wekelijks een verslag over de clubavond, behalve in de zomer. 
 
3. Star Grand Cafe Tour 2017 
 
De SGCT 2017, gespeeld op zondag 27 augustus, was met ruim 160 paren weer een groot 
succes, mede door het wederom uitzonderlijk mooie weer. Ook de muziek van Henk 
Huisman op de piano en Frans van der Sluis op de drums tijdens de inschrijving en na afloop 
zorgden voor een gezellige sfeer. 
In verband met het 5e Lustrum van de SGCT werd er koffie/thee aangeboden met een 
Italiaanse lekkernij en waren er extra cadeaubonnen voor een heerlijke lunch of diner bij een 
van de deelnemende restaurants/cafés. 
Voor het eerst werden de scores uitgelezen via bridgemates. Er waren wat haperingen, maar 
uiteindelijk kwam er een mooie uitslag, die door Cor Hulspas was verzorgd. 
Marcel Winkel en Marcel van Hooijdonk wonnen, als “Beste Star-paar” voor de tweede 
achtereenvolgende keer met 69,46% in de A-groep de Ans Zijp Wisselbeker. Anita en Bert 
Nijdam wonnen in de B-groep een weekend in Hotel Asteria met 69,53%. Onderstaand de 
uitslagen van de 2 groepen: 
 
A-groep(> 2e klasse) 

1. Marcel Winkel-Marcel van Hooijdonk  69,46 %  
2. Pieternel Boone-Ricardo Westerbeek  62,35 % 
3. Annelies van de Peppel-Rob van den Bergh  61,14 % 

 
B-groep(≤ 2e klasse) 

1. Anita en Bert Nijdam      69,53 %  
2. Gert Jan Kaaij-Ewoud Loots    65,22 % 
3. Marga en Jan Terstegen    64,85 % 

 
De Prijs voor de beste lunch ging dit jaar naar restaurant India Port, gevolgd door restaurant 
Mahanakorn en restaurant Se7en op de 2e en 3e plaats. Een goede nieuwkomer was Café 
de Postillon. 
 
4. Frans zur Lage trofee 2018 
  
Op 3 april jl. werd voor de 43ste 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 
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weer uit 84 personen. 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. Dit 
jaar werd de avond bij uitzondering georganiseerd door Jan Meijer. Ed Franken was 
verhinderd in verband met persoonlijke omstandigheden. 
 
Uitslag van 3 april 2018 
1    Robin de Kater 65,36% 
2 Edwin Stoel  63,93% 
3 Wim van de Fliert 60,95% 
4 Jaap Hazewinkel 60,36% 
5 Hans Habben Jansen 59,64% 
6 Conny ten Cate 58,93% 
7 Vincent Wiering 58,45% 
8 Louk Herber  58,33% 
9/10 Erik Swinkels en 
 Aris Verburgh  57,36%  
 
De laatste tien winaars zijn: 
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 
2018 Robin de Kater 
 
5. Verslag van de Feestcommissie 2017-2018 
 
Er was dit jaar geen feestcommissie actief. De Kerstdrive werd aangekleed door Marlies 
Stam. Momenteel is het bestuur op zoek naar nieuwe leden voor de feestcommissie. 
 
6. Verslag van de Technische commissie 2017-2018  
 
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 tevreden over de inzet van de arbiters Harry 
Jansen en Marieke Lejeune.  
 
Interne Viertallencompetitie 
De TC wil de interne viertallencompetitie spannender maken door een play-off systeem in te 
voeren. De eerste vijf avonden blijven ongewijzigd (indeling volgens het Zwitsers systeem). 
De teams die na de vijfde avond op de plekken 1 t/m 8 staan, gaan een kwartfinale (14 
spellen) spelen en vervolgens een halve finale (14 spellen). Op de laatste avond worden er 4 
finales (28 spellen) gespeeld voor de plekken 1 t/m 8. De overige teams spelen de laatste 
twee avonden Swiss. 
 
Turbobutler 
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Op het moment van schrijven loopt de Turbobutler competitie nog, de opkomst lijkt 
structureel hoger dan vorig jaar. De TC wil komend jaar doorgaan met deze competitie.   
 
Hoofdklassebeker 
Star heeft net als de afgelopen twee jaren de finale gehaald.  
 
Externe viertallen 
Alle teams in de Eerste Divisie, Tweede Divisie en de Hoofdklasse hebben zich 
gehandhaafd. Star 12 is in de Eerste Klasse kampioen geworden en gepromoveerd naar de 
Hoofdklasse. Star 13 speelde ook Eerste Klasse en heeft zich gehandhaafd. 
De TC is bezig met het indelen van alle teams voor het komende seizoen. De teamindeling 
wordt in juni gepubliceerd op de website. 
 
Training externe viertallen (Hoofdklasse en Eerste Klasse) 
Afgelopen jaar zijn er voor de deelnemers aan de districtsviertallen-competitie (Hoofdklasse 
en Eerste Klasse) een drietal trainingen gegeven door Henk Willemsens. De onderwerpen 
waren slembieden, afspel en tegenspel. De avonden waren leerzaam en werden goed 
bezocht. De TC wil voor komend jaar weer drie trainingsavonden organiseren. 
 
Zomercompetitie 
Van 3 juli t/m 21 augustus zijn de zomerdrives. Er wordt Topintegraal butler gespeeld, per 
avond zijn er prijzen in natura. Er is geen aparte Eerste en Tweede Divisie-lijn. In 
tegenstelling tot andere jaren is het wel mogelijk om tijdens de zomerdrives aparte 
viertallenwedstrijden te organiseren. 
 
Competitiereglement 
Artikel 5 en 6 (Interne Viertallen) en artikel 11 (Zomercompetitie) zijn aangepast.  
 
Samenstelling en taken 2017-2018 
Stef Leeuwenburgh stopt na 7 jaar met zijn werkzaamheden voor de TC, Stef heeft veel 
gedaan voor de club als viertallenleider (districtsteams) en als captain van het team voor de  
Hoofdklassebeker.  
 
Marc Kuijpers (voorzitter) Reglementen, materiaalbeheer, vertegenwoordiger bestuur 
Henk Barreveld  Beheerder website, computerwerk 
Peter Hendriks  Organisatie clubavonden, clubbekers 
Jan Meijer   Leider clubcompetitie, zomercompetitie, dupliceren 
Ton Mook   Secretaris, organisatie clubavonden, dupliceren 
Reggie Schouten  Arbiter bekerwedstrijden, verzorging printwerk 
Dirk Jan Vonk   Viertallenleider, organisatie clubavonden, dupliceren 
 
Rooster aftreden TC-leden: 
- Henk Barreveld, Jan Meijer, Reggie Schouten: 2018 
- Marc Kuijpers, Ton Mook: 2019 
- Peter Hendriks, Dirk Jan Vonk: 2020  
Henk Barreveld, Jan Meijer en Reggie Schouten willen doorgaan met hun werkzaamheden 
voor de TC. Jan Meijer zit inmiddels 52 jaar in de TC!  
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7. Verslag van de Selectiecommissie 2017-2018 
 
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. 
 
NBB-beker 
Het afgelopen seizoen hebben we weer met twee teams ingeschreven voor deze beker. In 
het eerste NBB-team speelden spelers uit Star 1, 2 en 3. In het tweede NBB-team werden 
spelers uit de Tweede Divisie opgesteld. In de eerste ronde won  Star 1 de uitwedstrijd tegen 
BC Leeuwarden met 116-212 en won Star 2 met 145-120 van BOC Kennemerland. In de 
tweede ronde zorgde Star 1 voor een daverende verrassing door de gedoodverfde finalist 
Het Witte Huis na een bloedstollende wedstrijd te verslaan. 
Vanaf ronde 1 had Star een kleine voorsprong. Toen de einduitslag werd opgemaakt hadden 
beide teams een 132-132 uitgerekend. Volgens het reglement moest nu gekeken worden 
naar het team met de meeste winnende viertallen: ook dat was gelijk. Vervolgens moest er 
geloot worden door een kaart te trekken. Onze captain, Louk Herber,  trok Schoppen aas en 
zo ging ons team naar de volgende ronde. Ook Star 2 won van een op papier veel sterker 
team. BC Crash werd in Leiden met 151-180 verslagen. In de derde ronde lootten beide Star 
teams tegen elkaar. Deze broedermoord eindigde met een 205-140 overwinning voor Star 1.  
De finale met vier teams vond plaats op zaterdag 26 mei. De overige deelnemers waren B.C. 
De Lombard 1, B.C. ’t Onstein 1 en B.C. De Zeerob. ’t Onstein met uitsluitend internationals 
en oud-internationals won de finale met overmacht. Star eindigde op de derde plaats. 
 
Externe viertallencompetitie 2017-2018 
Eerste Divisie. 
In het vierde en laatste weekend is het Star 1 (H. Willemsens cs) niet gelukt om het gat naar 
de top drie te dichten. Ze zijn blijven steken op de vierde plaats. Elk speelweekend is het 
team een paar plekken opgeschoven, dus met gevoel voor pathos zou je kunnen stellen dat 
de competitie net één weekend tekort duurde. In werkelijkheid was het gat naar de nummer 
drie met ruim 20 vp’s te groot om van een echte kans te spreken. Star 2 (Leeuwenburgh cs) 
behaalde een uitstekende 12de plaats (van 24 teams), met een score iets onder het 
gemiddelde.  
 
Tweede Divisie 
Star 3 stond bijna de hele competitie aan kop in groep 2 Oost. In de een na laatste wedstrijd 
leed het team een onverwacht zware nederlaag waardoor ze uiteindelijk 5 VIP’s tekort 
kwamen voor promotie. Een fikse tegenvaller. Star 8 (de Bruin cs) bereikte in deze groep 
een degelijke zevende plaats. 
Star 4 (Meijer cs) behaalde een licht teleurstellende 6de plaats, weliswaar ruim boven het 
gemiddelde, in groep 4 Holland –Noord. 
In groep 3 Midden werd Star 5 (van Reenen cs) zesde en Star 7 (Keijzers cs) zevende, 
beide teams eveneens ruim boven het gemiddelde. Vooral voor het gepromoveerde team 
van Mischa Keijzers een prima prestatie. Ondanks een grote nederlaag in de laatste 
wedstrijd redde Star 6 (Verwijs cs) het vege lijf. Ze werden negende, net boven de streep.  
 
 
Training 
Dit seizoen is er geen training geweest voor de eerste acht teams. 
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Selectiecommissie ter ziele 
In december 2008 heeft het bestuur besloten om een selectiecommissie in te stellen. Tijdens 
de Algemene Leden Vergadering van 16 juni 2009 worden Paul Erich, Jan Meijer en Hans 
Kelder benoemd en geïnstalleerd. Later dat jaar neemt Ed Franken de plaats in van Paul 
Erich. In 2013 wordt Louk Herber benoemd in de selectiecommissie en neemt de plaats in 
van Hans Kelder.  
In  de notulen van de bestuursvergadering van 20 februari 2017 staat vermeld dat het 
bestuur niet 100% gelukkig is met de door de SC gemaakte keuzes inzake de samenstelling 
van viertallen en dat in het bestuur gesproken wordt over de schijn van zichzelf 
samenstellende viertallen. Wij herkennen ons niet in dat beeld en zijn nadien niet in de 
gelegenheid gesteld  dat beeld bij te stellen.  
Pas op 24 februari 2018 deelt het bestuur, tot onze teleurstelling, telefonisch mee dat ze op 
de ALV van 26 juni 2018 zal voorstellen de selectiecommissie op te heffen. 
 
De TC heeft Ed Franken en Louk Herber wel gevraagd ook komend jaar het reilen en zeilen 
rond de NBB-beker teams voor hun rekening te nemen. Beiden hebben kenbaar gemaakt 
dat te willen doen. 
 
Ondergetekenden hebben hun werk als lid van de SC de afgelopen jaren met veel plezier 
gedaan en wensen diegenen die onze taken overnemen alle succes toe met het uitoefenen 
daarvan. 

Ed Franken, Louk Herber, Jan Meijer  

1 juni  2018 

8. Verslag van het Protestcomité 2017-2018 
 
Het protestcomité bestond afgelopen periode uit: Frans Lejeune (voorzitter), Martin Bootsma, 
Niels de Bruin en Reggie Schouten. 
 
Afgelopen seizoen is er precies één protest ingediend en dat protest is afgewezen met 
inhouding van het protestgeld. 
 
Zoals gebruikelijk is het protest gepubliceerd op de Star-website, in dit geval vooral ter lering: 
https://bcstar.nl/wp-content/uploads/2018/02/Protest-clubavond-Star-dinsdag-2-

januari-2018.pdf  
 

https://bcstar.nl/wp-content/uploads/2018/02/Protest-clubavond-Star-dinsdag-2-januari-2018.pdf
https://bcstar.nl/wp-content/uploads/2018/02/Protest-clubavond-Star-dinsdag-2-januari-2018.pdf
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10. Jaarrekening 2017-2018 en begroting 2018-2019 
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Winst- & Verliesrekening 
 
Inkomsten 
De contributie kwam iets boven de begroting uit en dat is een goed teken. Het ledenaantal 
zorgt voor een gezonde bron van inkomsten.  

Er waren inkomsten uit de Zomercompetitie, die de uitgaven ervan ruim overstegen. Het is 
de intentie dat dit quitte draait, dus we zullen ook komende zomer een en ander beter in de 
gaten proberen te houden. 

De overige posten zijn ongeveer conform of binnen begroting, al staat de rente natuurlijk erg 
laag. 
 
Uitgaven 
De NBB-contributie is lager uitgevallen. Het is wat hoger ingeschat vanwege het feit dat de 
kosten voor de meesterpunten hier voortaan in zijn opgenomen. De NBB weet echter haar 
financiën goed te beheersen, zodat dit ook een kleine meevaller betekent. 

Er zijn wel een aantal rekeningen voor spelers die meespelen maar waarvan het NBB 
nummer niet klopt. Ik kijk hier regelmatig naar en vraag de TC om de NBB-nummers zo 
mogelijk te corrigeren. De grote hoeveelheid van dit soort gevallen wordt veroorzaakt door 
de interne viertallen, waar het aantal niet star-leden vrij groot is. 

De zaalhuur is conform begroting maar de externe viertallen zijn duurder uitgevallen. Het is 
de verwachting dat deze trend zich doorzet, al kan het ook timing zijn; het einde boekjaar per 
eind maart kan resulteren in verschoven kosten. 

De kosten voor “Clubavonden” betreffen met name de kosten van de arbiters, met daarnaast 
wat kosten gerelateerd aan onze onvolprezen TC. 

De kosten voor de bekerwedstrijden betreffen zaalhuur, arbiters en de aangeboden drankjes. 
Het grote succes van onze bekerteams leidt tot een kleine overrschrijding. Een 
luxeprobleem, zullen we maar zeggen. 

De bestuurskosten bestaan voornamelijk uit de kosten voor het zakelijke bancaire verkeer. 
De attenties beperken zich tot de flessen voor de promovendi naar de 2e Divisie. De overige 
kosten betrof afschrijving van debiteuren (niet geïnde contributie in het voorgaande 
boekjaar).  

Kosten van materiaal, de uitgaven voor de Star website, en de training vielen uit conform 
begroting. De training viel uit conform begroting: omdat deelnemers gratis koffie of thee 
kregen, is er gevraagd om een vrijwillige persoonlijke bijdrage. De meesten hebben een 
bedrag overgemaakt. Wellicht moeten we iets aan de timing doen van deze training, zodat 
de Hommel er niet speciaal voor open hoeft. 

 
De kosten van de activiteitencommissie zijn alle gemaakt in december, met name voor de 
Kerstdrive. We zijn netjes binnen de begroting gebleven. 
 

SGCT 

 
De Star Grand Café Tour vierde afgelopen jaar ook een lustrum. Vooraf heeft de organisatie 
met het bestuur afgesproken dat er extra uitgaven zouden worden gedaan om deze drive 
een feestelijk tintje te geven. Met zoveel deelnemers loopt zelfs een klein gebaar al snel in 
de papieren. Als gevolg hiervan teerde de SGCT € 2.334,86 in op haar reserve. 
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Balans, gerelateerde debiteuren en crediteuren 

 
Een deel van de contributie van het voorgaande jaar die nog niet was geïnd (€ 748,-) is 
afgeschreven als oninbaar. De rest is ontvangen. 
 
Opnieuw bedraagt de debiteurenpost meer dan het voorgaande jaar. Kennelijk volstaan 
email-reminders slechts in beperkte mate. De penningmeester zal in de telefoon moeten 
klimmen of mensen op de clubavond aanspreken. 
 
Er waren geen mensen die over het seizoen teveel contributie betaalden dit jaar. 

Crediteuren 

  
Het betreft hier kosten waarvan de boekdatum vlak na 31 maart vielen, maar die wel 
veroorzaakt werden door het boekjaar 2017-2018. Vrijwel alle posten zijn inmiddels voldaan. 

Debiteuren 

Dit bedrag staat op € 1000,-; De ING bank boekte op mijn verzoek op 30 maart 2018 dit 
bedrag af van mijn vermogensrekening, maar boekte het pas op 3 april bij op de 
betaalrekening. Deze overige vordering is dus geïnd. 
 
Begroting 
Er is weinig veranderd aan de begroting. De te innen contributie heb ik iets verhoogd; de te 
af te dragen NBB-contributie iets verlaagd en de viertallenkosten ook iets verhoogd. Er zijn 
twee zaken die op het resultaat volgend jaar van invloed kunnen zijn: 
 

• De dupliceermachine vertoont kuren. Het zou kunnen zijn dat we deze moeten 
vervangen, al proberen we het eerst met een reparatie. Zonder kunnen we niet. 

• Er is nog geen evenementencommissie voor kerstdrive en dergelijke. Dit zou kunnen 
betekenen dat we onder budget blijven op deze post. 
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11. Speelkalender 2018-2019 
 
De TC stelt voor om alle Howell en Butlercompetities over 7 avonden te laten lopen. Het 
seizoen wordt geopend op dinsdag 28 augustus met een Topintegraal. 
 
3 juli  Zomer 1   8 januari  Butler I-1 
21 augustus Zomer 8   15 januari Butler I-2 
26 augustus Star Grand Café Tour 22 januari Butler I-3 
      29 januari Butler I-4 
      5 februari  Butler I-5 
28 augustus TI-1 openingsdrive  12 februari Butler I-6 
4 september Viertallen 1   19 februari Butler 1-7 
11 september Viertallen 2   26 februari TI 5 Voorjaarsvakantie 
18 september Viertallen 3 
25 september Viertallen 4   5 maart Howell II-1 
2 oktober Viertallen 5   12 maart Howell II-2 
9 oktober Viertallen Halve Finale 19 maart Howell II-3 
16 oktober Viertallen Finale  26 maart Howell II-4 
23 oktober TI-2 Herfstvakantie  2 april  Persoonlijk Toernooi 
      9 april  Howell II-5 
30 oktober Howell I-1   16 april Howell II-6 
6 november Howell I-2   23 april Howell II-7 
13 november Howell I-3 
20 november Howell I-4   30 april TI-6 Meivakantie 
21 november Howell I-5   7 mei  Turbobutler 1 
4 december Howell I-6   14 mei  Turbobutler 2 
11 december Howell I-7   21 mei  Turbobutler 3 
      28 mei  Turbobutler 4 
18 december TI-3 Kerstdrive   4 juni  Turbobutler 5 
25 december geen bridge   11 juni  Turbobutler 6 
1 januari geen bridge   18 juni  Turbobutler 7 
2 januari TI-4 Nieuwjaarsdrive  
(woensdag)      25 juni  Jaarvergadering 
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