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Verslag van de secretaris over 2005
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement wordt hierbij verslag
uitgebracht over het bondsjaar 2005.

Samenstelling Bondsbestuur
Periodiek aftredend en herkiesbaar in functie was de penningmeester van het Bondsbestuur, de
heer A.M.J. de Bekker. Ook de vice-voorzitter van het Bondsbestuur, de heer drs. W.A. Vaders,
was aftredend en herkiesbaar. Beiden werden bij acclamatie herkozen.
Het Bondsbestuur had aan het einde van het verslagjaar de navolgende samenstelling:
De heer A.L.F Trippaers (voorzitter)*
De heer A.M.J. de Bekker (penningmeester)* AAG
De heer drs. W.A. Vaders (vice-voorzitter)*
Mevrouw Ir. H.C. Bronsgeest-Schoute
Mevrouw mr. M.W. Erich-van Mechelen
De heer M.M. Schoof
De heer H.J. Laurant
* tevens lid dagelijks bestuur
In 2006 zijn volgens rooster aftredend: de heren A.L.F. Trippaers, M.M. Schoof en H.J. Laurant.
Het Bondsbestuur kwam maandelijks in vergadering bijeen en werd daarin bijgestaan door de
secretaris, mr. drs. R.G. van der Scheer en de adjunct directeur de heer J. van der Kam.

Inleiding
In 2005 heeft onze bond zich op feestelijke wijze gepresenteerd aan de clubs, toen de
“Nederlandse Bridge Bond” het 75 jarig bestaan vierde. De verenigingen waren het middelpunt van
de activiteiten met als hoogtepunt de vele theatervoorstellingen die door het hele land werden
gehouden.
Wie beseft dat bridge nog geen eeuw bestaat, kan verbaasd zijn over wat er bij de promotie van
onze sport in de wereld, in Europa maar vooral in Nederland is bereikt. Bridge is de vierde (!)
teamsport van Nederland. Alleen voetbal, hockey en volleybal moeten we voor laten gaan.
Juist in dit jubileumjaar 2005, waarin je makkelijk op succes terug kijkt, heeft de Bond belangrijke
stappen gezet om in de toekomst zeker zo succesvol te zijn. De dienstverlening aan verenigingen
is opnieuw tegen het licht gehouden en besloten is deze ingrijpend te vernieuwen. Dit met het
oogmerk ook aan toekomstige wensen van de bestaande leden te kunnen voldoen en in te spelen
op de behoeften bij thans nog niet aangesloten bridgeclubs.
Twee belangrijke ankerpunten voor de vernieuwde dienstverlening, het NBB-Rekenprogramma en
de NBB-Portal, werden in 2005 geïntroduceerd. Deze introducties waren vanaf het begin een groot
succes. Na introductie van het NBB-Rekenprogramma in maart van dit jaar zijn er 800
uitleveringen geweest. Meer dan 70% van al onze verenigingen zijn het eerste jaar gebruiker
geworden. De gratis clubwebsite (nbbportal.nl) die half oktober van dit verslagjaar ter beschikking
kwam en waarop de clubuitslagen automatisch vanuit het NBB-rekenprogramma kunnen worden
gedownload, werd ook breed geaccepteerd. Circa 500 verenigingen werden binnen drie maanden
na de introductie gebruiker.
De massale acceptatie van beide programma’s sterkt de Bond in de gedachte dat de toegevoegde
waarde van het lidmaatschap van de Bond onverminderd aanwezig is. Er is nog veel te doen en de
komende jaren zullen er naast deze twee pijlers van verenigingsondersteuning nog vele andere
worden gebouwd.
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Ook dit jaar hebben de duizenden vrijwilligers bij de clubs en bij District en Bond weer bergen werk
verzet. Niet alleen het traditionele werk voor het verzorgen van de clubavond en het organiseren
van de competities maar ook werk voor het testen van nieuwe diensten en natuurlijk werk voor het
jubileum. Dankzij al deze vrijwilligers mag de NBB zich tot de meest innovatieve (bridge)bonden in
de wereld rekenen. Bij uitzondering wil ik hier ook de vrijwilligers van het Bondsbestuur noemen op
wie dit jubileumjaar een forse wissel is getrokken maar die zich onvermoeibaar en met zichtbaar
plezier overal in het land hebben laten zien.

Het 75-jarig jubileum
Heel veel aandacht is dit jaar uitgegaan naar de viering van het 75-jarig jubileum van de Bond. Er
zijn 25 jubileum-theatervoorstellingen gegeven, verspreid over het hele land, waarvoor aan alle
clubs kaarten ter beschikking werden gesteld. Het oogmerk dat het ‘gewone lid’ zou worden
betrokken bij de viering, werd zo ingevuld. Ook het bridgeblad pakte fantastisch uit. Maandelijks
werd historisch materiaal op een hele frisse manier belicht.
Dit jaar was het mekka van de Nederlandse sport, Papendal, de gastheer van de Bondsdagen.
Deze Bondsdagen stonden vanzelfsprekend ook in het teken van het jubileum. Want ook voor de
vrijwilligers die nu en in het verleden landelijk actief waren, werd de theatervoorstelling gehouden.
Net zoals elders in het land betekende dit een krap uurtje genieten van een causerie van
wereldkampioen Berry Westra en/of Hans Kreijns en vervolgens ruim een uur ‘stevig’ cabaret van
‘Cabaret Dubbelfout’.
De borrel na afloop bracht jong en oud bij elkaar. Vele ontmoetingen vonden plaats en een vaak
dierbaar verleden kwam weer tot leven. Vanuit dit gezichtspunt bezien volgen de jubilea van de
Bond elkaar niet snel genoeg op.
In dit historische jaar mag niet onvermeld blijven dat Bob van de Velde en Jac Fuchs hebben
besloten hun honderd strekkende meter (!) collectie bridgeliteratuur, als schenking, onder te
brengen bij de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. Continuïteit en toegankelijkheid kunnen op
deze wijze worden gegarandeerd. Samen met de bridgecollectie in de Koninklijke Bibliotheek van
Den Haag en de bridgecollectie van Gerard Hilte kan Nederland bogen op een indrukwekkend
historisch bridge-archief.

Bestuurlijk
Beleidsmatig is in 2005 hard gewerkt om, samen met NOC*NSF, een goede invulling te geven aan
het strategisch marketingplan. De Bond heeft zich beraden op de diensten die worden verleend, de
behoefte die daaraan bestaat alsmede de wensen van wèl en van niet bij de Bond aangesloten
verenigingen. Ook harde feiten kwamen op tafel over de leeftijdsopbouw van de clubs,
sterftecijfers en de gegevens over de feitelijke nieuwe aanwas bij clubs. Op grond hiervan heeft het
Bestuur in overleg met de Bondsraad en de Algemene Ledenvergadering een plan gemaakt en
speerpunten benoemd waarmee het Bondsbureau de volgende jaren druk bezig zal zijn.
Op verzoek van het Bondsbestuur, na advies van de Algemene Ledenvergadering, heeft de
voorzitter van de financiële commissie René Schulze een ‘quick scan’ –zijn eigen terminologiegedaan naar de efficiency waarmee het Bondsbureau opereert. Hij bevestigde de bestaande
indruk dat er hard en efficiënt wordt gewerkt. Als men de kostenstructuur van het Bondsbureau wil
wijzigen dan moet het Bondsbestuur tot ander beleid (het snijden in activiteiten) besluiten. Het
Bondsbestuur noch de Algemene Ledenvergadering had hier behoefte aan.
Sportbonden vervullen een maatschappelijke functie en werken ook (deels) met publiek geld
(subsidies). Voor het imago van de sport is het belangrijk dat op integere en transparante wijze
wordt gewerkt. Daarom heeft NOC*NSF het initiatief genomen een rapport te laten opstellen over
‘Goed Sportbestuur’. De commissie Loorbach heeft dit rapport inmiddels vastgesteld. De Bond
heeft besloten de inhoud van dit rapport te onderschrijven en in de komende jaren het bestuur van
de Bond zo in te richten dat aan de richtlijnen uit dit rapport wordt voldaan. Hiervoor is aan het
jaarverslag een aparte paragraaf toegevoegd.
Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2005
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De mensen binnen de Bond
Dit verslag leent zich niet om iedereen die voor de Bond actief is geweest, te noemen. Maar
natuurlijk mogen de bijzondere onderscheidingen die dit jaar zijn uitgereikt niet ontbreken. Heleen
Barendregt heeft in 2005 de Touwtrekker in ontvangst mogen nemen voor haar onvermoeibare
werk op het gebied van jeugdbridge. Gouden hartenspelden waren er voor Jan Rijnaards en Hans
Melchers. Beide spelden waren een soort ‘oeuvre-prijzen’ voor de aanhoudende inspanningen die
deze mensen voor bridge verrichten. Jan Rijnaards als initiatiefnemer van de Stichting Bridgestad
’s Hertogenbosch, bekend van de kroegendrives en de jeugdwedstrijden; Hans Melchers als
jarenlange steunpilaar van de topbridgeactiviteiten ten behoeve van het Nederlandse Team.
Tragisch waren de gebeurtenissen de afgelopen zomer rondom de familie Melchers die slachtoffer
werd van criminele activiteiten.
De Hunebedtrofee ging dit jaar naar Ron Bouwland, de ontwerper en producent van Bridgemates.
Deze ‘tafelterminals’, die in 2005 draadloos gingen functioneren, zijn de standaard geworden
binnen de bridgewedstrijdsport voor het verzamelen van de uitslaggegevens. Zowel de WBF als de
EBL heeft besloten deze tafelterminals bij al hun wedstrijden te gebruiken en ook binnen menig
Nederlandse club zijn deze kastjes niet meer weg te denken.
Tenslotte viel Cees Sint de eer ten deel om door de Algemene Ledenvergadering te worden
benoemd tot Lid van Verdienste. Niet alleen zijn werk op gebied van bridge-didactiek (Van Start tot
Finish) maar ook zijn prestaties als speler, trainer en schrijver van de ‘Vragenbus’ lagen aan dit
besluit ten grondslag.
Op het gebied van bridge-didactiek vond er dit jaar ook een belangrijke nieuwe ontwikkeling plaats.
Piet Spruit publiceerde samen met Willem van der Linden een nieuwe didactische methode
waarmee het bridgespel beter kan worden geleerd. Deze methode, waar lang aan is gewerkt, is
ook deels verwerkt in het initiatief van Startersbridge, waarmee de Bond de clubs probeert te
ondersteunen. Startersbridge moet in de toekomst een grote rol gaan spelen als
bridgekennismakingsprogramma op clubs om nieuwe clubleden te kunnen werven.
Helaas moest er dit jaar ook afscheid worden genomen van diverse bridgecoryfeeën.
Het erelid Hans de Jager die, naast tal van andere bridgeactiviteiten, vorm gaf aan het ontstaan
van de NBB-opleidingsboeken, overleed begin dit jaar op achtentachtigjarige leeftijd. Nico Tromp,
vrijwilliger PR-adviseur voor de NBB en StepBridge, overleed veel te jong in juni 2005. Ook van
Chaya Sint, vooral bekend vanwege het vele werk dat zij verrichtte voor de organisatie van
bridgedocenten, moest veel te vroeg afscheid genomen worden.
Jaap Kokkes, lid van verdienste en promotor van vooral wedstrijdbridge, en Wim Hengeveld
bekend van het Martinitoernooi, Scaba en het Caransatoernooi, gingen heen.

Internationaal Bridge en Topsport
Op het gebied van topsport is 2005 een zeer succesvol jaar geworden. Dit moet, naast het werk
van de BCT, ook zeker worden toegeschreven aan de inzet en structuur die de Stichting Topbridge
Nederland heeft gebracht. Wekelijkse trainingen in het Nationaal Denksport Centrum Den Hommel
te Utrecht en deelname aan diverse interlands wierpen hun vruchten af.
Het ‘open team’ veroverde goud bij de Europese Kampioenschappenen in Tenerife. Ook was er
goud voor het meisjesteam bij de Europese Kampioenschappen Girls.
Omdat tevens het senioren- en het vrouwenteam goed presteerden kon Nederland voor het eerst
in de geschiedenis in alle drie categorieën teams naar het WK in Estoril sturen.
In de begeleiding werd Louk Verhees jr. de nieuwe trainer voor het nationaal vrouwenteam. Chris
Niemeijer werd begeleider van de senioren. Wim Heemskerk trok zich terug als trainer van de
aspiranten en zal pas in 2006 worden opgevolgd.
Toine van Hoof en de Stichting Topbridge Nederland besloten eind 2005 uit elkaar te gaan. Eric
Laurant volgde –ad interim- Toine van Hoof als teammanager op. Eric Kirchhoff trok zich terug als
trainer waardoor Anton Maas de verantwoordelijkheid voor de training alleen ging dragen.
Tenslotte lukte het Nederland om, met dank aan de inspanningen van Harry van de Peppel en
Paul Magerman, de bridge-universiade in Rotterdam te organiseren. Eenentwintig teams streden
6
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met verve om de titel. Zonder de steun van de Erasmus Universiteit en het vele werk van het
organisatiecomité, dat onder leiding stond van Simone Wolthuis en Femmy Boelaars, zou dit niet
mogelijk geweest zijn. De bridge-universiade is belangrijk bij de initiatieven rondom het
studentenbridge, een speerpunt van beleid dat de Bond dit jaar introduceerde.

Nationaal topbridge
Nationaal kent Nederland nog één toptoernooi binnen zijn grenzen: het internationaal en sterk
bezette White House Teams Tournament. In 2005 schreven Westra-Ramondt en Paulissen-Nab
dit toernooi op hun naam.
De poging van de Bond om de Teamcup van een nieuwe impuls te voorzien, mislukte. De
Teamcup nieuwe stijl kon niet doorgegaan bij gebrek aan inschrijvingen.
De Meesterklasse Paren, met dit jaar als winnaars Carel Berendregt en Bert Paping, en de
Meesterklasse Viertallen (winnaar Modalfa) zijn de topstukken van de nationale competitie. Door
moderne ontwikkelingen zijn wedstrijden van de finale tegenwoordig te volgen op internet. Op deze
wijze kan de Bond topbridge voor alle leden toegankelijk maken. Hoewel de techniek soms nog
problemen geeft, is dit de weg die in de toekomst steeds meer zal worden bewandeld.

Sponsors
Door de organisatorische splitsing tussen topbridge en de breedtesport is ook het
sponsorlandschap aan verandering onderhevig. Calco-IT heeft zich voor meerdere jaren aan het
ONPK gecommitteerd en heeft zich bovendien van een centrale plaats in de communicatie met de
clubleden verzekerd door ook de meesterpuntenladder te ondersteunen. Bridgesoft is titelsponsor
van de bridge-biedbeker geworden. Transfer Solutions is betrokken bij de Rating en de Transfer
Race en ook Bavaria is een jarenlange steunpilaar aan wie de Bond veel dank is verschuldigd.
Tenslotte heeft de Bond met Freelift een enthousiaste en betrokken sponsor gevonden die zich via
het Ruitenboertoernooi richt op de seniorenmarketing.

De toekomst
De missie van de Bond om zijn leden, de verenigingen en de clubleden ten dienste te zijn zal niet
veranderen. De wijze waarop dit zal worden gedaan, verandert wel continu. De initiatieven rondom
het NBB-Rekenprogramma, de NBB-Portal, Startersbridge en Studentenbridge dienen verder te
worden ontwikkeld en uitgewerkt. Ook blijft de organisatie van topbridge aandacht vragen.
Tenslotte zal er komend jaar worden geëxperimenteerd met lidmaatschapsvormen om ook in de
toekomst aantrekkelijk te blijven voor alle bridgers in Nederland.
Samen met alle vrijwilligers die het kloppend hart van de Bond vormen, hopen we hieraan te
mogen werken.
R.G. van der Scheer
secretaris
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Onderscheidingen per 31-12-2005
Ereleden

Leden van verdienste

H. van Aarst
L.H. Hoedemaker
A. Kooijman
J.T. Kreijns
mw. B. Vriend

juni 1991
juni 2001
mei 2000
juni 1995
juni 1995

F. Appels
drs. T.H. de Boer
F.B. Durksz
mw. B.H. v. Dijk-Hage
J.A. Gelling
J.F. Hubeek
mr. M.B. Koetser
A. v.d. Peppel
R.A.J. Ruijg
ir. F. Schukken
C.J. Sint
mw. E. van Strien-Spiekman
F. Wolda

juni 2002
juni 1997
juni 1998
juni 2003
mei 1989
juni 2001
mei 2000
juni 2001
juni 1996
juni 1991
juni 2005
juni 1999
juni 1994

Gouden hartenspeld
F. Appels
J.C. Beljaars
F. Borm
mw. E.W.M. Creusen-Janssen
H.L. van Dalen
G. van Dantzig
L.W.M. Dekkers
P.H. van Dongen
Mw. E.M. Ducheyne-Swaan
E. Franken
C. Griffioen
I. Hemminga
W.J. Heyl

mw. I. Heyl-Bruidegom
J.J. Jacobs
mw. M. Janmaat Abee
J. de Jong
J.P. Jongeneelen
R.K. Knaack
G. van Lammeren
H.D. Melchers
J.G.M. Metselaar
Chr. Niemeijer
J.J. Nobel
mw. J. Pasman
H. van Ravesteijn

J. Rennings
P.A.F. van Rooy
B.J. Schelen
O. Sharif
mw. C.J.M. Stolk
ing. P.P. Stoopman
J. Trouwborst
F.M.J.J. Vastersavendts
mw. D.M. van Vliet-van Beek
J.H. van de Weijer
A.J. Wenteler
mw. W. van Willigen
mw. C. Zwager-van Vrede

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Hunebedtrofee
1967 H.W. Filarski
1968 Wedstrijdleiders NBB
(M.J. Vorst)
1969 F.J. Verzijl
1970 G. Elffers
1971 N.J. Neelis
1972 W.A. Goutier
1973 W. Leurs
1974 A. de Graaf
1975 C. Sint
1976 Th.J. Wijnands
1977 J. de Jager
1978 M.P. van den Heuvel
1979 R. van Tilburg
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G.L. Wiggerink
F. Vastersavendts
mw. E. van Strien
P. Koren
mw. R. van Calcar
AVRO
mw. E. van der Helm
mw. Ch. Sint
F. Schiereck
P.H. van Dongen
E.F. den Haring
J. Jongeneelen
J. Oomen
R.A.J. Ruijg

dhr. en mw. Cohen
C.J.W. Mulder
St. Bridgestad Den Bosch
Forbo Krommenie
B. Westra
B.J. Schelen
Chr. Niemeijer
W. Willemse (Bridgeweb)
E. Steinmetz (StepBridge)
Denksportcentrum Apeldoorn
Cabaret Dubbelfout
R.F. Bouwland
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Touwtrekker
1976
1978
1980
1981
1985
1989
1990
1992
1993
1995
1995

mw. M.E. Leufkens-Petit
P.J.M. Postma
Jeugdcommissie Berkel en Rodenrijs
H.J. Koot
mw. W.J. Cramer-Lefrandt
mw. G. Silvius
G. Meulenbroek
dhr. en mw. Sielhorst
C.J. v.d. Broek
A.C.M. van Bokhoven en J. Rijnaarts
R. Krol en J. Schoot Uiterkamp

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2005

dhr. en mw. François
F.H.A.G. Ivens
mw. I. Goerres en J. Colen
mw. E.C. Buisman-Odink
mw. W. v.d. Kieboom
J. Houwers
W. Sam - Jeugdcommissie Amsterdam
R. Spee
mw. A. Wagenaar
mw. H.M. Barendregt-de Wilde

Kei 2005
06-01-05
30-01-05
17-02-05
20-02-05
24-02-05
07-04-05
19-04-05
28-04-05
14-05-05
26-05-05
28-05-05
04-06-05
09-06-05
03-09-05
06-09-05
29-09-05
15-10-05
19-12-05
20-12-05
22-12-05

dhr. F.L. Koopmans
dhr. K. Groen
dhr. B.F. Assink
dhr. W.T. Koopmans
dhr. M. de Braal
dhr. E.A. Muller
dhr. B.A. Boermans
dhr. A.M.J.M. van Hulten
dhr. C.J. Verton
dhr. F.A.C. Odenkirchen
dhr. J.J. Riemens
dhr. W. Toxopeus
dhr. J.G.P. van Hees
dhr. L.A. Provily
dhr. A. van Wijk
dhr. H. Kooren
dhr. J. Bruinsma
mw. M.C. Wilmont-de Bont
mw. N.J.W. Klein-Klootwijk
dhr. L. Wijnolts

B.C. Ready
Bridgeclub ABC
B.C. Schuttersveld
B.C. Capriolen
ABN Amro B.C.
B.C. Kom Kom Maer
B.C. Twente
B.C. Contract
N.R.B.C. Harten-Troef
B.C. ’s-Gravenaas
B.C. Eemland
B.C. Sans Atout
B.C. Voorschoten
B.C. Zoutelande
Alphense B.C.
B.C. Rozenburg
B.C. Lisse †
B.C. Vlijmen
B.V. Velsen
B.C. Gisolf

mw. M.G.H.M. Verweij
dhr. L.J. Barneveld
mw. F.C. Bredius-de Raad
dhr. P. van Beek
dhr. M.J.J.M. van Hulten
mw. C.K.C. Ruesink-van Eijk
dhr. C. Brown
dhr. A.J.M. van de Klundert
mw. N. Dammers-Nederveen
mw. I.P. Fennema
dhr. J.G. Kamies
dhr. J. van den Berg
dhr. W.A. Oudshoorn
dhr. G.J.A. Lesmeister
mw. A.H.G. Boers-van het Reve
dhr. A. Kruijt
dhr. C.P. Beerens
dhr. H.W. van Hoof
dhr. J.Th.A. Rozenburg
dhr. J.T.A. Hulsen
mw. J.J.W. Reijdon-Lodders
dhr. W.H. Koopmans

Bridgesoos ’85
B.C. Delfzijl
B.C. Sams Rancune
B.C. ’80
B.C. Contract
B.K. Uden
B.C. het Buitenhof
B.C. Oudorp
B.C. De Devel
B.C. No Smoke
Kamper B.C.
Zwolse B.V.
B.C. Rozenburg
B.C. Amstelland
B.C. Fughte
B.K. Ons Genoegen
B.C. De Schakel
B.C. Berkel-Enschot
B.C. Veur ’82
B.C. Grubbenvorst
Bridgekring ’68
B.C. Helden

Stuur 2005
22-01-05
03-03-05
12-03-05
18-04-05
28-04-05
31-05-05
30-06-05
05-09-05
05-09-05
12-09-05
29-09-05
29-09-05
29-09-05
04-10-05
09-10-05
13-10-05
13-10-05
17-10-05
20-10-05
14-11-05
17-11-05
10-12-05
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Commissies en bondsbureau per 31-12-2005
Permanente commissies
Commissie van Beroep (CvB)

Protestcommissie (PK)

mr. A.O.C.A. van Schravendijk, voorzitter
mw. drs. G.J. van der Spek, secretaris
mr. P. Bender
mw. drs. P. Kaas
mw. A.J. van den Meiracker
mr. A.C. Monster
mr. M.M. Verhoeven
C. Varkevisser

P.R. Zwart, voorzitter
M. van Beijsterveldt, secretaris
C.D. Holzscherer
J.J. Jacobs
Tj. Kootstra
R. van Prooijen
R. Ramer
B. Westra
S. de Wijs

Straf- en Tuchtcommissie

Reglementencommissie (REKO)

mr. J.M.M. van Woensel, voorzitter
mr. drs. P. v.d. Linde
mr. M.N. Noorman
ir. F. Schukken
mw. A. Simons
drs. F.J. Vergoed
mr. R.G. van der Scheer, ambtelijk secretaris

mevr. mr. M.W. Erich-van Mechelen, vrz.
J.L.M. van der Velden, secretaris
C.D. Holzscherer
N. Padmos
A.V.N.M. Steur
G.P.C. Westra

Wedstrijdcommissie (WEKO)

Commissie Lerarenopleiding en
Bridge-onderwijs (LOBO)

M.M. Schoof, voorzitter
A.M.Th. Cosijn, secretaris
mw. L.H. Hoogweg-Spek
A. Kooijman
J.S. Sietsma
J.M. van Staveren
H. v. Tent
G.P.C. Westra

mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter
mw. N.A. de Boer, secretaris
B. Koster
D.D. Ottevanger
mw. J. Pasman
C.J. Sint
P.T. Spruit
H.M.S. Willemsens

Uitgeefteam BRIDGE

Commissie Jeugdbridge (CJB)

A.M.J. de Bekker, voorzitter
mw. M.J.C. Chorus, secretaris
R.G. van der Scheer

mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter
mw. M.J. de Bruïne, secretaris
mw. M. van Gelder
M.P. Groenendijk
I. Hemminga
P.J.R. Spee
E.F. Wackwitz sr.
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Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT)

Financiële Commissie

Mw. M.W. Erich-van Mechelen, voorzitter
H.L. van Dalen
E. Leufkens
H.J. Laurant
A. Mulder
mw. G.J. van der Spek
E. Franken, topsportcoördinator
F.J. Lejeune, ambtelijk secretaris

R.A.P.J. Schulze, voorzitter
A.M.J. de Bekker
D. Groenendijk
R. Jedema
M.S.M. Vermolen
C.L. Worms

Commissie Meesterpunten

Spelersraad

W.A. Vaders, voorzitter
A.M.Th. Cosijn (CAMP), secretaris
Ch.P. Maris
C. Niemeijer
mw. I.V. Pals-van Blerk
mw. B. Vriend

S. Wijma, voorzitter
H. Bertens
F. Borm
M. Heerschop
mw. M.S. Michielsen
mw. A. Simons
C.P. Verkade
F.J. Lejeune, ambtelijk secretaris
H. van Tent, adviseur

Commissie Kei/Stuur
mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter
mw. W. Kompier, ambtelijk secretaris
J. van der Kam

Tijdelijke commissies en overige
Subsidieregeling Districten

Dagelijks bestuur StepBridge

W.A. Vaders, voorzitter
L.W.M. Dekkers
A. v.d. Peppel
R.O. Kerkhoven (plv. lid)

W.A. Vaders, voorzitter
L. Creusen
J. van der Kam
E.L. Steinmetz
A.G. van Uitert

Commissie Internet Spelregels

European Bridge League

W.A. Vaders, voorzitter
F.J. Lejeune, secretaris
C.D. Holzscherer
A. Kooijman
A. van Uitert
C. Varkevisser

Mw. M.L.A. Blanken-Burgers (lid executive)

Stichtingsbestuur StepBridge

NOC*NSF

M.B. Koetser, voorzitter
E.L. Steinmetz
A.L.F. Trippaers
A.G. van Uitert
W.A. Vaders

Federatie Nederlandse Denksport
W.A. Vaders (namens de NBB)

A.M.J de Bekker
Lid werkgroep Globaal bestedingsplan
Lid werkgroep Toelating nieuwe leden
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Bondsbureau en sociaal jaarverslag
M. van Beijsterveldt
mw. A. Boer
mw. N.A. de Boer
mw. M.J. de Bruïne
mw. M.J.C. Chorus
A.M.Th. Cosijn
mw. B.H. van Dijk-Hage
J. van der Kam
mw. W.G.A.M. Kompier
F.J. Lejeune
mw. A. Lodder
mw. M. van der Pas
C.L. Reimer
A. de Ridder
R.G. van der Scheer
R.A. Schouten
S. Sietsma
mw. A. van Spengen
mw. P. Steringa
S. Wiersema
H. Yüksel

in dienst:
- wedstrijdsecretariaat
01-11-1991
- administratie
01-02-2002
- opleidingen
01-10-1997
- breedtesport/jeugd
01-11-1999
- eind- en hoofdredacteur BRIDGE/hoofd wedstrijdzaken 10-08-1998
- wedstrijdsecretariaat/meesterpunten
08-01-1990
- secretariaat
13-01-2003
- hoofd breedtesport en opleidingen/adjunct-directeur
01-05-1987
- secretariaat
24-09-1990
- automatisering
01-01-1990
- wedstrijdsecretariaat/meesterpunten
01-08-1999
- redacteur BRIDGE
01-09-1992
- ledenadministratie
01-04-2002
- hoofd administratie
14-09-1998
- secretaris Bondsbestuur/bondsdirecteur
15-07-1997
- wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst
01-07-1999
- redacteur wedstrijdtechnische cursusboeken
01-06-1997
- adm. medewerkster breedtesport/opleidingen
16-09-2001
- opmaak BRIDGE
05-02-2001
- wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst
05-06-1990
- administratie
01-07-2000

Topsport
E. Franken
C. Niemeijer
K. Tammens
A.W.M. Verhees
H.J. Laurant
A. Maas

- topsportcoördinator, tevens captain vrouwenteam
- trainer senioren
- trainer junioren
- trainer vrouwen
- manager open team (stichting topbridge.nl)
- trainer open team (stichting topbridge.nl)

Het bondsbureau heeft over 2005 een stabiele bezetting gekend. Het hoofd Algemene Zaken heeft
in goed overleg haar werk beëindigd en deze werkzaamheden zijn verspreid over de afdeling.
In 2005 hebben diverse medewerkers van het Bondsbureau last gehad van langdurige ziekten.
Deze stonden in geen van de ziektegevallen in verband met de werkzaamheden bij de Bond. Door
extra inspanning van de bureaumedewerkers is het werk intern opgevangen.
Het in de loop van 2005 ontwikkelde strategisch marketingplan voor de NBB zal in 2006 reële
aanpassingen vragen in de organisatie van het bondsbureau. De speerpunten: studentenbridge,
startersbridge, accommodatiebeleid en nieuw aanbod verenigingen zullen veel nieuw en
toegevoegd werk meebrengen. Eind 2005 is daarom besloten om 1) in de bureau-organisatie
wijzigingen aan te brengen en 2) de bureau-organisatie te versterken met nieuwe (deeltijd)
medewerkers. Aparte projectleiders zijn benoemd voor automatisering en voor startersbridge.
Voorts is een accountmanager aangetrokken.
Apart genoemd moeten worden de bijzondere inspanningen die het bondsbureau in 2005 heeft
verricht met betrekking tot de jubileumviering, het introduceren van het NBB-Rekenprogramma en
de NBB-Portal.
Het onderzoek naar de werkzaamheden van het bondsbureau door de voorzitter van de Financiële
Commissie is reeds elders genoemd.
Door de vele extra inspanningen van het bondsbureau is de aandacht voor opleidingen
achtergebleven bij de wensen.
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Verantwoording Goed Sportbestuur
Inleiding
Onder leiding van NOC*NSF heeft de commissie Loorbach een code ‘goed sportbestuur’
opgesteld. In navolging van andere ethische bestuursdiscussies die de afgelopen jaren zijn
gevoerd en die ondermeer hebben geleid tot de code Tabaksblat in het bedrijfsleven, wil ook het
sportbestuur op transparante wijze zijn georganiseerd. Dit gelet op het publiek belang dat aan
sport wordt gehecht en het gebruik van publieke middelen binnen de sport (subsidies).
De code ‘goed sportbestuur’ is door de algemene ledenvergadering van NOC*NSF op 7 juni 2005
onderschreven. De sportbonden aangesloten bij NOC*NSF hebben zich gecommitteerd aan het
naleven van deze code onder het motto: “pas toe of leg uit”.
Het Bondsbestuur van de NBB heeft afgelopen jaar de eigen organisatie getoetst aan de 13
aanbevelingen uit de code en besloten in de komende jaren de organisatie, waar nodig, in
overeenstemming te brengen met de 13 aanbevelingen uit de code of daar gemotiveerd van af te
wijken.
Alle 13 aanbevelingen uit de code Goed Sportbestuur worden hieronder vermeld waarbij tevens
een uitspraak wordt gedaan over de organisatie van de Bond. Voldoet de organisatie aan de
aanbeveling en zo niet, is er een voornemen om er aan te gaan voldoen.

1. Eenheid
Het bestuur zorgt voor eenheid binnen de organisatie door eenheid in beleid, organisatie en
structuur. Het bestuur straalt dit uit en leeft dit na. Het zorgt hiermee voor maximale transparantie
en voorspelbaarheid van de organisatie.
De NBB voldoet hieraan. Er wordt gewerkt met een meerjarenplan (contract 2008!) dat in de
algemene ledenvergadering is besproken. Jaarlijks wordt de begroting in de algemene
ledenvergadering besproken en vastgesteld. Het beleid voor topsport is gewaarborgd via de
daartoe ingestelde BCT. Voor het open team is tot een bijzondere (tijdelijke) regeling besloten, via
de Stichting Topbridge Nederland. Deze regeling is gewaarborgd via een zogenaamde
‘governance overeenkomst’. Elk jaar wordt aan de algemene ledenvergadering, die op
representatieve wijze is samengesteld, het beleid verantwoord.
2. Topsportstatuut
De organisatie stelt vanwege onder meer de grote (financiële) en specifieke belangen en
complexiteit van de topsport, een topsportstatuut op.
De NBB voldoet hieraan. Er is een meerjaren-topsportbeleidsplan en de BCT kent haar eigen
reglementering. In de toekomst ziet het Bondsbestuur ruimte om reglementering richting de
topsporter te ontwikkelen die bij verdergaande professionalisering van belang kan worden.
3. Financieel statuut
Het bestuur zorgt dat zij een goed financieel beleid en een passende administratieve organisatie
voert, vastgelegd in een financieel statuut.
De NBB voldoet hieraan. De Financiële Commissie, benoemd door de algemene ledenvergadering
en duidelijk gereglementeerd, vervult hierbij een belangrijk toezichthoudende rol, evenals de
externe accountant die vanaf boekjaar 2006 rechtstreeks door de algemene ledenvergadering
wordt benoemd.
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4. Besturingsmodel
Het bestuur stelt duidelijk vast op welke manier de organisatie bestuurd wordt. Het heroverweegt
en actualiseert met regelmaat het gehanteerde besturingsmodel.
De NBB voldoet hieraan. De uitvoerende taken worden behartigd door een professioneel
bondsbureau. Daarnaast zijn bestuurscommissies actief die op basis van duidelijke reglementering
werken.
5. Bestuursfuncties
Bij de uitoefening van een bestuursfunctie is het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plaats
zit, er voldoende vernieuwing is, de wijze van voordragen en benoemen transparant is en het
organisatiegeheugen goed is gewaarborgd.
Hoewel het bondsbestuur zeker meent dat op dit moment de juiste persoon op de juiste plaats zit,
is er op dit punt ruimte om tot meer transparantie te komen en wellicht ook nadere reglementering.
De reglementering zou zich kunnen richten op de wijze van de voordracht van nieuwe
Bondsbestuursleden, het instellen van een maximale bestuurstermijn en het opstellen van een lijst
met ‘onverenigbaarheden’ met andere functies of activiteiten van Bondsbestuursleden.
De transparantie betreft relevante ‘nevenactiviteiten’ van bestuursleden. Hieronder wordt dit inzicht
gegeven. Het Bondsbestuur is voornemens deze lijst jaarlijks te publiceren.
Nevenfuncties Bondsbestuursleden:
De heer A.L.F. Trippaers (voorzitter): voorzitter BC Soest.
De heer A.M.J. de Bekker (penningmeester): lid van van de commissie CRGB (Richtlijnen en
Globaal bestedingsplan) van NOC*NSF, lid van de commissie toelating nieuwe leden van
NOC*NSF.
De heer drs. W.A. Vaders (vice voorzitter): bestuurlid Herman Filarski Stichting.
Mevrouw Ir. H.C. Bronsgeest-Schoute: bridgedocent, wedstrijdleider o.a. bij Dekker Bridgereizen.
Mevrouw mr. M.W. Erich-Van Mechelen: geen relevante nevenfuncties.
De heer M.M. Schoof: Districtscompetitieleider en lid districtsbestuur Zeeland. Voorzitter van de
stichting ZomerAvondBridge Walcheren.
De heer H.J. Laurant: manager team oranje.
6. Gedragscode bestuur
Het bestuur stelt een gedragscode vast waaraan bestuursleden zich in hun handelen (moeten)
houden en legt deze ter goedkeuring of in ieder geval ter kennisneming voor aan de ALV.
Voor leden van het Bondsbestuur bestaat geen gedragscode. Wel zijn er regelingen met
betrekking tot reisvergoedingen, verblijf in het buitenland en onkosten. Het Bondsbestuur zal voor
de toekomst overwegen of een samenhangende regeling die aan de algemene vergadering wordt
voorgelegd, de voorkeur geniet.
7. Bestuurdersaansprakelijkheid
Het bestuur bespreekt de noodzaak of wenselijkheid om zich voor bestuurdersaansprakelijkheid te
verzekeren en legt zijn oordeel gemotiveerd aan de ALV voor.
Het Bondsbestuur van de NBB heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en acht deze
ook noodzakelijk nu de bondsbestuursfuncties complexe onbezoldigde functies zijn die naar eer en
geweten worden vervuld en omvangrijke wettelijke aansprakelijkheden met zich mee (kunnen)
brengen.
8.Transparantie
Het bestuur vergadert volgens een jaarlijks vastgesteld schema en is transparant over de agenda
en bestuursbesluiten die de ALV aangaan. Slechts in gemotiveerde uitzonderingsgevallen kunnen
er klemmende redenen van privacy of discretie zijn om niet volledig transparant te zijn.
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De NBB voldoet hieraan. Het Bondsbestuur heeft een eigen jaar-vergaderplanning met schriftelijke
agenda’s en schriftelijke verslaglegging. Voor de algemene ledenvergadering worden agenda’s en
vergaderstukken tijdig beschikbaar gesteld en er is eveneens schriftelijke verslaglegging.
9. Aftreden bestuursleden
Het bestuur bevordert dat bestuursleden tussentijds aftreden bij:
a)
frequente afwezigheid waar ze door medebestuursleden (of toezichthouders) op zijn
aangesproken;
b)
onvoldoende functioneren;
c)
structurele onenigheid van inzichten;
d)
onverenigbaarheid van belangen;
e)
indien dit anderszins door het bestuur geboden wordt geacht.
De NBB voldoet hieraan. Jaarlijks heeft de voorzitter een gesprek met ieder bestuurslid waarbij
deze punten aan de orde kunnen komen.
10. Agenda bestuur
Het bestuur overlegt en besluit tenminste eenmaal per jaar over:
a)
het algemene beleid en de strategie, de hieraan verbonden (financiële) risico’s en de
financiële stand van zaken. Hieronder vallen ook de begroting en jaarrekening;
b)
de eigen werkwijze en taakverdeling, het eigen en individuele functioneren;
c)
de relatie met de directie.
De NBB voldoet hieraan.
11. Directiestatuut
Het bestuur stelt op basis van het vastgestelde besturingsmodel een helder directieprofiel vast en
legt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie duidelijk vast in een
directiestatuut. De positie van de directeur wordt in de statuten verankerd.
De NBB voldoet hieraan. De positie van de secretaris/directeur is in de statuten verankerd en
jaarlijks vinden er functioneringsgesprekken plaats met de bestuursvoorzitter. In 2006 verwacht het
Bondsbestuur een geschreven ‘instructie aan de directie’ te kunnen vaststellen.
12. Controletaak ALV
Het bestuur zorgt ervoor dat de ALV haar controletaak naar behoren kan uitvoeren.
De NBB voldoet hieraan. Niet alleen benoemt de algemene ledenvergadering rechtstreeks de
leden voor de Financiële Commissie en de Commissie van Beroep, ook benoemt de algemene
ledenvergadering vanaf dit jaar de onafhankelijke accountant. Tenslotte stelt de algemene
ledenvergadering de begroting vast en de jaarrekening. Al deze activiteiten zijn van de nodige
waarborgen voorzien met betrekking tot tijdigheid en openbaarheid.
13. Statuten en reglementen
Het bestuur zorgt ervoor dat de organisatie in ieder geval naast de statuten de volgende
reglementen heeft: een tuchtreglement, een dopingreglement, een regeling tegen seksuele
intimidatie, een regeling tegen discriminatie/racisme en een regeling voor klachten.
De NBB kent op hoofdlijnen een afdoende reglementering op deze onderwerpen. In de toekomst
zal het Bondsbestuur nagaan of een specifieke en seperate reglementering op de gebieden van
seksuele intimidatie en of discriminatie/racisme gewenst is.
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Verslagen van de commissies
Commissie van Beroep
De samenstelling van de Commissie is in 2005 gewijzigd. De Commissie neemt afscheid van haar
voorzitter, Wil van Willigen, die deze functie op voorbeeldige wijze meer dan twee decennia lang
heeft vervuld. Als dank en bewijs voor haar verdiensten ontvangt zij van de NBB de Gouden
Hartenspeld. Ook neemt de Commissie afscheid van Boudewijn Boot, die eveneens vanaf het
begin van de jaren tachtig onafgebroken lid is geweest van de CvB. Zijn snelheid en accuratesse
zullen node worden gemist.
Als nieuwe voorzitter wordt Otto van Schravendijk benoemd, die al enkele jaren lid is van de CvB.
Peter Bender en Mathieu Verhoeven worden als nieuw lid benoemd.
De Commissie vergadert op 21 maart 2005 om de gedane uitspraken door te nemen en daarmee
een optimale eenvormigheid in de uitspraken na te streven, die steeds in kamers van drie leden
worden gedaan. Ook stelt zij enkele kleine reglementswijzigingen voor.
Er worden in 2005 vijf zaken aanhangig gemaakt. Eenmaal acht de Commissie appellant niet
ontvankelijk in een deel van zijn beroep en acht zij zich voor het overige niet bevoegd uitspraak te
doen. Twee beroepen worden ongegrond verklaard en twee beroepen gegrond. Voor de
overzichtelijkheid volgt hieronder een korte samenvatting van alle uitspraken (in de gebruikelijke
geanonimiseerde vorm).
Zaak 05.01. Wegens het niet verschijnen op het tweede competitieweekend Tweede Divisie paren
is een paar door de Straf- en Tuchtcommissie van de NBB gestraft met uitsluiting van deelname
aan alle door of namens de NBB georganiseerde competitiewedstrijden voor een tijdvak van 12
maanden. Voor een van de leden van dat paar is van die 12 maanden een periode van 6 maanden
in voorwaardelijke vorm opgelegd.
De commissie komt tot een lagere strafoplegging. Zij stelt vast dat er sprake is van nieuw
aangevoerde persoonlijke omstandigheden, één van de partners betreffende. Die omstandigheden
hebben invloed gehad op de handelwijze van het paar en moeten dus ook betrokken worden bij de
beoordeling van de handelwijze van de andere partner. Op grond daarvan komt de commissie tot
het oordeel dat de uitsluiting van deelname voor de periode van 12 maanden aan beide
betrokkenen in geheel voorwaardelijke vorm moet worden opgelegd, met een proeftijd van twee
jaar.
Zaak 05.02 en 05.04 (gevoegd). Dit beroep van twee teams is gericht tegen de beslissing van het
bestuur van een district op het protest tegen de toestemming een competitiewedstrijd na te spelen.
De aanvullende bepalingen voor de viertallencompetitie van het district op het
Competitiereglement van de Nederlandse Bridge Bond (NBB) houden onder meer in dat
uitgestelde wedstrijden die op de laatste speeldag nog niet zijn gespeeld, niet meer worden
gespeeld, dat de uitslag wordt bepaald op 15-15 en dat beide teams een straf krijgen van 10 VP's.
Zonder toepassing van deze bepaling is met toestemming van het bestuurslid technische zaken
van het district na de laatste speeldag een wedstrijd gespeeld, waarbij dat bestuurslid zich heeft
beroepen op artikel 26, lid 4, van het Competitiereglement van de NBB; hierin is – kort gezegd –
bepaald dat het districtsbestuur in bijzondere gevallen de datum van de wedstrijden kan wijzigen.
De Commissie van Beroep verklaart het beroep ongegrond. De aanvullende bepalingen van het
district tasten niet de bevoegdheid van het districtsbestuur aan om de datum van wedstrijden te
wijzigen. Het gebruik van die bevoegdheid kan slechts marginaal worden getoetst.
Zaak 05.03 heeft betrekking op diverse beslissingen van de algemene ledenvergadering van een
bridgeclub en tegen een weigering van de wedstrijdleider om het protest van appellant te laten
behandelen, nadat de wedstrijdleider had beslist conform het nieuwe besluit van de AV in kwestie.
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De algemene ledenvergadering van appellants vereniging besliste dat het wedstrijdreglement werd
aangepast en schreef voor dat na een rondpas in de eerste ronde opnieuw moet worden gedeeld.
Nadat het aangepaste wedstrijdreglement van de club was verschenen, lokte appellant in de
eerste ronde van een clubwedstrijd een rondpas uit en vroeg om arbitrage. De wedstrijdleider
besliste dat opnieuw moest worden gedeeld. Daarop vroeg appellant de Commissie van Beroep
het bestuur van de club op te dragen het wedstrijdreglement in overeenstemming te brengen met
de spelregels en de wedstrijdleider op te dragen appellants protest tegen diens beslissing conform
de spelregels te laten behandelen.
De Commissie van Beroep verklaart appellant - voor zover zijn beroep zich richt tegen de
beslissing der ledenvergadering - wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk. Voor het overige
acht de Commissie appellant wel ontvankelijk in zijn beroep maar acht zij zich onbevoegd van het
beroep kennis te nemen. Beroep is namelijk uitsluitend mogelijk als de Statuten van de NBB daarin
voorzien ofwel als sprake is van een beslissing van een orgaan van de NBB (uitzonderingen
daargelaten). De Statuten hebben in art. 4 en 6 echter geen bevoegdheid toegekend aan de
Commissie en (de algemene ledenvergadering van) een vereniging is geen orgaan van de NBB.
Derhalve is de Commissie onbevoegd te oordelen over strijdigheid van verenigingsreglementen
met Spelregels of Statuten.
Zaak 05.05 betreft het beroep tegen de beslissing van de DCL van een district om straf(fen) op te
leggen wegens het niet op tijd afronden van de competitie. Volgens het wedstrijdprogramma van
het district in kwestie moeten alle wedstrijden van de hoofdklasse viertallencompetitie 2004-2005
uiterlijk 25 maart 2005 gespeeld zijn. Een team van appellant heeft zonder toestemming van de
DCL twee wedstrijden na die datum gespeeld. Appellant had hiervoor wel toestemming gevraagd
maar de DCL had niet gereageerd, zo stelde appellant. De DCL heeft daarop het team van
appellant twee maal een straf gegeven van zowel € 11 als 4 WP; door deze straf van twee maal 4
WP is dit team gedegradeerd. De beide andere teams hebben geen straf gekregen.
De Commissie van Beroep verklaart het beroep gegrond. Zij stelt vast dat de DCL zich niet heeft
gehouden aan punt 15 van het wedstrijdreglement van het district, waarin staat dat beide teams
strafbaar zijn in geval van uitstel tot na de laatste speelweek. Daarom vernietigt zij de beslissing
van de DCL.

Protestcommissie
Zo roerig het jaar 2004 was voor de protestcommissie, zo rustig was 2005. Er waren geen
personele veranderingen, wel nam het aantal behandelde protesten na jarenlange daling weer wat
toe maar er werden geen beroepen ingesteld tegen door de commissie genomen beslissingen.
De commissie bestaat uit de volgende leden:
herbenoembaar in
Peter Zwart (voorzitter)
2008
Marc van Beijsterveldt (secretaris)
2007
Con Holzscherer
2006
Jos Jacobs
2006
Tjeerd Kootstra
2008
Ricco van Prooijen
2008
Roald Ramer
2007
Berry Westra
2006
Simon de Wijs
2007
In een aantal behandelde protesten waren elementaire fouten bij het gebruik van conventies aan
de orde. De commissie heeft besloten om in dergelijke gevallen, uiteraard met inachtneming van
de spelregels, te proberen de ene partij niet de dupe te laten worden van de onkunde van de
andere. Het maken van dergelijke fouten beïnvloedt niet alleen het speelplezier maar helaas ook
vaak de score van de tegenstander negatief. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat een paar dat in de
eerste biedronde een fout maakt in een algemeen bekende conventie (bijv. Ghestem, maar ook
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openingen met tweekleurenspellen of volgbiedingen na een 1SA-opening die twee kleuren
beloven) die conventie niet beheerst en er dus geen sprake is van een gemaakte afspraak waarop
men zich kan beroepen.
Publicatie van alle behandelde protesten in de Weko-wijzer, vergezeld van een toelichting door
een PK-lid, geeft naar de commissie hoopt inzicht in de zich ontwikkelende jurisprudentie en
daarmee richting aan degenen die aan tafel de beslissing nemen.
Het huidige protestformulier, dat naar de mening van de commissie niet meer voldoet, is aan
revisie toe. In 2006 hoopt de commissie dit nieuwe formulier, waarin veel meer ruimte is voor het
vermelden van de relevante gegevens en de wedstrijdleider nog duidelijker geholpen wordt alle
informatie te vermelden, voor landelijk gebruik in te voeren.
Het aantal behandelde protesten steeg naar 59 (2004: 48). Die werden in zeven vergaderingen,
met name tijdens het competitieseizoen, behandeld. Daarnaast is tijdens de finale van de
Meesterklsse viertallen één protest in de zgn. snelrechtprocedure behandeld.
Opvallend is het grote aantal toegewezen protesten. In 63% van de gevallen kreeg de klager gelijk
(2004: 48%). Meer dan eens werden de gronden waarop was beslist gewijzigd maar werd niet de
score gewijzigd. Dergelijk gevallen zijn wel opgenomen in de kolom 'toegewezen'.
De statistieken zijn als volgt:
categorie
totaal
Meesterklasse
5
Eerste Divisie
12
Tweede Divisie
31
Overige bondswedstrijden 0
Districtswedstrijden
7
Clubwedstrijden
4
totaal
59

toe
5
7
18
0
4
3
37

af niet ontv.
0
5
11
2
0
3
1
20
2

Reglementen Commissie (REKO)
De taak van de REKO bestaat uit het opstellen en formuleren van concepten van reglementen en
herzieningen daarvan en het adviseren van het Bondsbestuur over vraagstukken van algemeenjuridische en reglementaire aard. De REKO bestaat thans uit 6 leden.
De REKO had in 2005 een vrij rustig jaar. Belangrijke zaken waar de REKO zich over gebogen
heeft, zijn de status van District 26 (Buitenlandse verenigingen), een regeling omtrent het gebruik
van biedschermen alsmede enkele kwesties die als gevolg door de actualiteit een verandering
behoefden in het Wedstrijdreglement of het Competitiereglement zoals een regeling wat te doen
met de scores behaald in het eerste weekend van de Bondsparen Competitie tegen een paar dat
in het tweede weekend niet meer meedoet, hetgeen in de Tweede Divisie gebeurd was, en een
regeling betreffende het te laat komen bij centrale wedstrijden waar met het oog op
wegwerkzaamheden ook nogal wat over te doen is geweest.
Daarnaast heeft de REKO een aantal artikelen uit het Competitiereglement, Wedstrijdreglement en
Bekerreglement herzien.
De REKO heeft in 2005 tweemaal vergaderd, waarbij opgemerkt moet worden dat veel
communicatie via email verlopen is.

Commissie Lerarenopleiding en Bridge Onderwijs (LOBO)
De LOBO kwam in 2005 vijf keer bijeen. De samenstelling van de commissie ondervond een
wijziging: Ton Schipperheijn nam na 27 jaar in de commissie gezeten te hebben afscheid. Jacques
Barendregt is bereid gevonden hem op te volgen.
18
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BridgeBalie
Van de diensten die de BridgeBalie aanbiedt (advies en bridgelessen), maakten dit jaar ongeveer
50 verenigingen gebruik. De lessen waren het populairste onderdeel van de BridgeBalie. 30
verenigingen maakten gebruik van de nieuwe mogelijkheid om een tweede pakketje van vier
lessen af te nemen. De populairste les uit Biedermeijer Groen was: volgbiedingen, uit Biedermeijer
Blauw: de strijd om de deelscore en uit Biedermeijer Rood: aanwijzingen uit het bieden en spelen.
39,8% van de lessen kwam uit Biedermeijer Groen, 41,4% uit Biedermeijer Blauw en 18,8% uit
Biedermeijer Rood.
Spelkennistest
In 2005 waren er weer twee spelkennistesten, één in mei en één in september voor aanvang van
de bridgedocenten- en de wedstrijdleidersopleiding.
In mei deden 43 personen mee en slaagden er 28 (65,1%). In september waren er 53 deelnemers
en slaagden er 23 (43,4%).
Bridgedocentenopleiding
In maart organiseerde de NBB samen met de Vereniging van BridgeDocenten een kaderdag voor
bridgedocenten. Tijdens deze dag werd het didactiekboek ‘Leergericht Bridgeles Geven’ van
Willem van der Linden en Piet Spruit gepresenteerd. Met dit boek is een stevige basis gelegd
onder de bridgedocentenopleiding. De opleiding startte in november dan ook in zijn vernieuwde
vorm. In de drie voorgaande edities van de opleiding is er langzaam toegewerkt naar dit resultaat.
Er lijkt een opleving te zijn in het aantal deelnemers. Er zijn 42 personen gestart met de cursus (in
2004 waren dit er 36 en in 2002 en 2000 ongeveer 20). Zij werden verdeeld over vijf
cursusgroepen, in Zwolle, Amstelveen, Utrecht, Geldrop en Roosendaal.

Wedstrijd Commissie (Weko)
In het verslagjaar 2005 vergaderde de Weko negen keer. Frans Lejeune werd als secretaris en
vertegenwoordiger van het bondsbureau opgevolgd door Ad Cosijn. Een vertegenwoordiger van
de topspelers als opvolger van de in 2004 opgestapte Berry Westra is in 2005 nog niet gevonden.
De Weko hecht eraan een vertegenwoordiger van de topspelers in haar midden te hebben en
verwacht begin 2006 een kandidaat te vinden.
Het NBB-Rekenprogramma® heeft voor de bondscompetities een geheel nieuwe wijze van
verwerking van uitslagen en standen tot gevolg waaraan organisatie en deelnemers duidelijk nog
moeten wennen. Door de in de praktijk opgedane ervaringen kunnen wel verbeteringen in het
programma tot stand komen. De Weko zal met de in het seizoen 2005-2006 opgedane ervaringen
de organisatie van alle bondswedstrijden tegen het licht houden. Met ingang van het seizoen 20062007 moeten dan alle consequenties van het gebruik van het NBB-Rekenprogramma® in de
wedstrijdbepalingen zijn verwerkt.
Een ander belangrijk aandachtspunt is het te laat komen bij wedstrijden. Gezien het almaar
drukker wordende verkeer stelt de Weko zich op het standpunt dat er bij te laat komen in verband
met drukte en/of oponthoud op de weg nauwelijks nog kan worden gesproken van overmacht.
Voorstellen om de bestraffing bij te laat komen anders te gaan reglementeren zijn in 2005 voor
advies en een nadere uitwerking aan de Reko gestuurd. De bedoeling is dit in het seizoen 20062007 in eerste instantie via aanvullende bepalingen te regelen.
Voor de tweede divisies viertallen is in 2005 een nieuwe regeling voor het verplaatsen van
competitiewedstrijden ingevoerd. De tot dan toe bestaande onduidelijkheid en grote regionale
verschillen over wat nu wel en niet was geoorloofd, is daarmee weggenomen.
Minder gelukkig was de planning van de data van de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Weko met
de districtscompetitieleiders. De voorjaarsvergadering moest worden uitgesteld en de
najaarsvergadering is zelfs in zijn geheel komen te vervallen. Extra aandacht zal worden besteed
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aan de planning voor 2006, de Weko vindt het contact met de districten te belangrijk om op zijn
beloop te laten.
Op de valreep van 2005 verscheen de honderdste wekowijzer, het kwartaalblad voor de
wedstrijdleider en andere geïnteresseerden in organisatorische, wedstrijdtechnische en
spelregelzaken. Verluchtigd met diverse interessante artikelen uit de afgelopen 25 jaar kon een
gevarieerd jubileumnummer aangeboden worden en daarmee werd nog eens het belang van de
communicatie tussen Weko en wedstrijdleider onderstreept.
Het volgende overzicht geeft weer hoeveel personen er aan de diverse examens van de
kaderopleidingen meededen.
CLA april 2005
468 deelnemers, 446 geslaagd = 95,3%
CLB april 2005
rekenen:
346 deelnemers, 263 geslaagd = 76,1%
spelregels: 351 deelnemers, 212 geslaagd = 60,4%
totaal:
361 deelnemers, 200 diploma’s = 55,4%
CLB september 2005
rekenen:
55 deelnemers, 43 geslaagd = 78,2%
spelregels:
92 deelnemers, 47 geslaagd = 51,1%
totaal:
110 deelnemers, 29 diploma’s = 53,6%
Totaal aantal diploma’s CLB
361 + 27 (nieuw in september) deelnemers, 229 diploma’s = 66,8%
Spelkennistest mei 2005
43 deelnemers, 28 geslaagd = 65,1%
Spelkennistest september 2005
53 deelnemers, 23 geslaagd = 43,4%

Straf- en Tuchtcommissie
In 2005 is weer een lid van de commissie (mr. P. Bender) benoemd in de Commissie van Beroep.
In zijn plaats is in de Straf- en Tuchtcommissie benoemd mevr. mr. M.N. Noorman.
De commissie heeft het afgelopen jaar twee zaken behandeld.
Een lid dat vals speelde (met gestoken spellen), werd voor twee jaar uitgesloten van deelname
aan alle NBB-wedstrijden en voor een jaar van zijn eigen clubwedstrijden.
In de tweede zaak is een speler die een toernooi verliet uit onvrede over een arbitrale beslissing
dan wel over de gang van zaken, gestraft met een (in verband met zijn persoonlijke
omstandigheden) voorwaardelijke uitsluiting voor een jaar van deelname aan alle NBB-wedstrijden
met een proeftijd van twee jaar.
Beiden hebben hun straf geaccepteerd.

Commissie Meesterpunten
De Commissie Meesterpunten heeft in 2005 al zijn aandacht gericht op de voorbereidingen voor
een gehele herziening van het meesterpuntensysteem die met ingang van het seizoen 2007-2008
zijn beslag moet krijgen. Daartoe is een tijdelijke subcommissie samengesteld die de commissie
assisteert en adviseert bij de te maken keuzes. Belangrijkste uitgangspunt is het nieuwe systeem
voor clubwedstrijden geheel geautomatiseerd te laten verlopen vanuit het NBBRekenprogramma®, waarbij alle verenigingen automatisch aan het systeem gaan meedoen. In de
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loop van 2006 zal duidelijk worden hoe een en ander er in grote lijnen uit gaat zien en hoe de
kosten voor deelname worden geregeld.
Sinds 1984 is de meesterpuntenbokaal een vast onderdeel van het meesterpuntenjaar.
Deze werd in het seizoen 2004/2005 voor de zevende maal gewonnen door Jan Jansma.
Bijzonder is het aanstormende talent bij de vrouwen: voor het eerst zijn vier categoriebokalen in
vrouwelijke handen gevallen.
De prijzen in de diverse categorieën zijn door de volgende personen gewonnen:
Nationaalmeester
Jan Jansma
Malden
Bondsmeester
Harm Bos
Boxtel
Kandidaat Bondsmeesters
Elisabeth van Ettinger
Amsterdam
Regionaalmeester
Marion Michielsen
Rotterdam
Districtsmeester
Claudia van der Salm
Berkel en Rodenrijs
Clubmeester
Meike Wortel
Amsterdam
Tot slot de jaarlijkse statistische gegevens.
Per 1 januari 2006 zagen de cijfers er als volgt uit.
Nationaalmeesters met drie kronen
Nationaalmeesters met twee kronen
Nationaalmeesters met een kroon
Nationaalmeesters
Bondsmeesters
Kandidaat Bondsmeesters
Regionaalmeesters
Districtsmeesters
Clubmeesters
Leden zonder titel
Totaal aangeslotenen

18
22
78
363
1469
1895
5990
14271
26520
41854
93014

Nog steeds groeit het percentage leden dat in het bezit is van een titel. Het aantal is relatief
wederom flink gestegen van 53,43% tot 55,00% van de aangeslotenen. Het aantal leden zonder
titel is het afgelopen jaar ook in absolute zin gedaald. Dat wil zeggen dat meer spelers de grens
van 500 meesterpunten hebben bereikt dan er nieuwe leden zijn bijgekomen. In totaal bezitten alle
leden samen nu 198.908.654 meesterpunten, dat is gemiddeld ruim 2.138 meesterpunten per lid.
Het gemiddeld aantal meesterpunten per lid is daarmee met 100 toegenomen, het voorgaande jaar
bedroeg de toename ook 100 meesterpunten per lid. De trend dat de jaarlijkse toename
stabiliseert, is daarmee gecontinueerd.

Commissie Jeugdbridge
Samenstelling van de commissie is aan het begin van het jaar gewijzigd. Ingeborg van der Werf
heeft de CJB verlaten en is opgevolgd door Ernst Wackwitz sr. De CJB heeft in dit verslagjaar vijf
keer vergaderd over allerlei uiteenlopende ‘jeugd-gerelateerde’ onderwerpen. Ook zijn CJB leden
aanwezig geweest bij Nederlandse mini- en jeugdbridgekampioenschappen en diverse
jeugdactiviteiten in het land.
Bij een van deze toernooien, het Elkerlyc toernooi in Alphen a/d Rijn, zijn er door Z@ppsport
televisieopnames gemaakt, die in februari op Nederland 3 uitgezonden zijn.
De jaarlijkse vergadering met de DJC’s (districtsjeugdcommissarissen) heeft in januari plaats
gevonden. Tijdens deze kaderdag is volop gebruik gemaakt van de gelegenheid knelpunten te
bespreken en ervaringen uit te wisselen. Deze dag is zowel voor CJB als DJC’s altijd weer een
bron van inspiratie.
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Door de NBB zijn in de verschillende jeugdcategorieën Nederlandse Kampioenschappen
georganiseerd: voor minibridge het NK scholen en NK Minibridge en voor jeugdbridge het NK
Jeugd Paren en NK Jeugd Viertallen. De finale van het Enveloppenbridge, de landelijke competitie
voor jeugdbridgeclubs, vond tegelijkertijd met het NK Scholen plaats. Deze laatste twee hebben
plaats gevonden in het denksportcentrum Amersfoort.
Dankzij grote inzet van vele jeugdleiders is het mogelijk deze activiteiten uit te voeren, waarbij met
het “Jeugdplan” van de NBB ook een financiële ondersteuning aan de districten geboden wordt.
Door de jeugdleiders zijn in totaal ongeveer 150 cursussen gegeven. Aan bijna 2250 leerlingen zijn
zo’n 125 cursussen minibridge gegeven. Ook hebben zo’n 200 leerlingen deelgenomen aan
ongeveer 20 cursussen jeugdbridge (klaveren; ruiten; harten en schoppen). Verder is er in het
weekend 29-30 januari een training gegeven waar 26 deelnemers tot leraar minibridge opgeleid
zijn. En is er in het najaar een vernieuwde training leraar jeugdbridge gegeven die door 19
deelnemers is gevolgd.
Jeugdbridgevrijwilliger Heleen Barendregt, die al jarenlang uitzonderlijk veel voor het jeugdbridge
betekent, is door de CJB onderscheiden met de Touwtrekker. Deze werd haar overhandigd bij de
jubileumvoorstelling van de NBB in haar district. Zelfs hier bewees ze weer een echte touwtrekker
te zijn door ook meteen deze gelegenheid te baat te nemen met een oproep aan allen om zich in
te zetten voor het jeugdbridge.
Door inzet van vrijwilligers is het, alweer voor de negende keer, mogelijk geweest het
jeugdbridgekamp te organiseren. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor de deelnemende minien jeugdbridgers die door de enthousiaste bungalowbegeleiders een midweek vol sport, spel,
bridge, maar vooral heel veel plezier aangeboden krijgen.
De CJB realiseert zich als geen ander dat het werken met en voor de jeugd veel energie en
uithoudingsvermogen van de jeugdleiders vraagt. Gelukkig schept ‘het jeugdbridgewerk’ met en
voor de jeugd ook voldoening en geeft het veel plezier. Jeugdbridge kan niet zonder hen. De CJB
wil hen dan ook bedanken voor hun grote inzet en spreekt nadrukkelijk de hoop uit dat de jeugd op
deze jeugdleiders, die dit belangeloos doen, mag blijven bouwen.

Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT)
In het verslagjaar 2005 vergaderde de BCT totaal tien keer. Tijdens de vergaderingen kwamen
vele zaken aan de orde. De meest opvallende en belangwekkende worden in dit verslag kort
gememoreerd. Voor uitslagen van de internationale kampioenschappen verwijzen we u naar het
uitslagengedeelte van dit verslag.
De BCT werd in 2005 uitgebreid van vijf naar zes leden. Eric Laurant werd als derde
vertegenwoordiger namens het Bondsbestuur benoemd. Aan het eind van het jaar stapte Frans
Lejeune op als secretaris en met ingang van 2006 is Just van der Kam benoemd tot de nieuwe
secretaris.
De BCT heeft een gedragscode opgesteld voor de vertegenwoordigende teams. Verder zijn de
uitgangspunten voor het beleid voor het uitzenden van Gemengde paren en viertallen vastgelegd.
Die notitie lag eind 2005 bij de Spelersraad voor advies.
Ook werd door leden van de BCT samen met de topsportcoördinator en enkele trainers voor het
eerst voor zowel het vrouwen- als het open team de Topsport Assessment van NOC*NSF volledig
ingevuld. Dit Topsport Assessment is bedoeld om de bonden inzicht te geven in hun eigen
organisatorische sterke en zwakke punten. Daarnaast zal dit Assessment in de toekomst ingevuld
moeten worden om voor subsidies in aanmerking te blijven komen. Conclusies over het
functioneren van de BCT kunnen in de toekomst mogelijk gehaald worden uit de vergelijkingen van
de verschillende jaren.
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Omdat de senioren het afgelopen jaar extra aandacht hebben gekregen vanuit de BCT (en er
daarom ook meer geld aan deze selectie wordt uitgegeven), is geprobeerd met behulp van een
extern fondsenwervingsbureau specifiek voor deze doelgroep nieuwe subsidiebronnen aan te
boren. Helaas heeft dat tot op heden geen resultaat opgeleverd.
In 2005 vonden er ingrijpende wijzigingen plaats in de trainersstaf. Chris Niemeijer stapte na meer
dan een decennium over van de vrouwenselectie naar de seniorenselectie. Louk Verhees werd
benoemd tot nieuwe trainer van de vrouwenselectie en in de tweede helft van het jaar stapte Wim
Heemskerk op als trainer van de aspiranten. Eind 2005 liep de sollicitatieprocedure voor een
opvolger van Wim Heemskerk nog.
Verder stopte Erik Kirchhoff vanwege gezondheidsproblemen als trainer bij het open team; voor
hem werd vooralsnog geen vervanger aangenomen en Anton Maas is nu alleen verantwoordelijk
voor de technische begeleiding van de paren van het open team.
Om ook de subtop meer mogelijkheden te geven voor het spelen van interessante wedstrijden, is
vanuit de BCT initiatief genomen om de Team Cup nieuw leven in te blazen en juist voor de subtop
aantrekkelijker te maken. Helaas heeft dat niet mogen baten: het evenement heeftdit jaar wegens
gebrek aan deelnemers geen doorgang gevonden.
De BCT heeft bij het Bondsbestuur Jan Rijnaarts voorgedragen voor een onderscheiding voor al
het werk dat hij voor het (top)jeugdbridge de afgelopen jaren heeft verricht. Jan Rijnaarts heeft
daarop de gouden hartenspeld gekregen.
Open team
Ook in 2005 werd de zaken rondom het open team geheel verzorgd door de Stichting Topbridge
Nederland. In 2005 vonden een aantal ingrijpende wijzigingen plaats. Zoals al eerder
gememoreerd stapte Erik Kirchhoff op als trainer, Toine van Hoof ging weg als teammanager (en
werd opgevolgd door Eric Laurant) en aan het eind van het jaar bleek dat de partnerships van
Sjoert Brink en Ricco van Prooijen en Bas Drijver en Maarten Schollaardt beëindigd werden. Sjoert
en Bas gaan samen verder en eind 2005 werden gesprekken gevoerd met een nieuw vijfde paar
om de selectie ook kwantitatief op peil te houden.
Sportief was de Europese titel natuurlijk een groot succes, maar de resultaten bij het WK vielen
vervolgens toch enigszins tegen.
Vrouwenteam
Het vrouwenteam deed het in 2005 weer prima. Zowel bij het EK als bij het WK werd een bronzen
medaille gewonnen. Wel maakte na het WK Femke Hoogweg bekend dat ze, mede vanwege
zwangerschap, voorlopig stopt met topbridge. Ook Wietske van Zwol gaf daarop te kennen
voorlopig met topbridge te willen stoppen. Al eerder was besloten voor het EK van 2006
selectiewedstrijden te houden en die krijgen door deze ontwikkeling nog meer betekenis omdat in
ieder geval één nieuw paar deel zal gaan uitmaken van het succesvolle team.
Jeugdteams
Het juniorenteam presteerde bij het EK naar verwachting, waarbij met een beetje meer geluk een
(veel) hogere klassering zeker mogelijk was geweest.
Bij de aspiranten ging het tijdens het EK helemaal mis. Hier bleek nogmaals dat vier (zeer) goede
spelers nog geen garantie zijn voor twee goede partnerships en een goed team.
Het meisjesteam daarentegen deed het dit jaar erg goed. Het team wist het EK te winnen en een
aantal van de speelsters zijn nadrukkelijk in beeld gekomen voor het vrouwenteam.
Senioren
De senioren kregen dit jaar voor het eerst een eigen trainer en eigen trainingsdagen. Daarnaast
werd ook nog meegetraind met andere selecties. Bij het EK leverde dat helaas nog geen
aansprekende resultaten op, maar tijdens het WK draaide het team voortdurend bovenin mee en
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wist in de kwartfinale een zeer sterk Amerikaans team (met o.a. Zia Mahmood en Billy Eisenberg)
uit te schakelen. De vierde plaats was uiteindelijk een beetje een telerustelling voor het team, maar
moet toch als een prestatie van formaat gewaardeerd worden.

Commissie Kei/Stuur
De samenstelling van de commissie bleef dit jaar ongewijzigd. De werkzaamheden verliepen dit
jaar zeer voorspoedig dankzij de inzet van Willy Kompier van het bondsbureau, die na de toetsing
alle uitvoerende werkzaamheden voor haar rekening nam.
Ook dit jaar werden weer aanvragen voor een onderscheiding afgewezen. Vijf keer werd een
aanvraag niet toegekend (2004: 6), uiteraard tot teleurstelling van de aanvrager.
Er werden 42 onderscheidingen toegekend (2004: 33). Een stijging van ruim 25%. Dit was netjes
verdeeld in 20 keien (2004 :16) en 22 sturen (2004 :17), allemaal vrijwilligers die veel werk voor
bridge en de NBB gedaan hebben. Bij hoge uitzondering is dit jaar een stuur in Leiden postuum
uitgereikt. Helaas was degene, aan wie de onderscheiding reeds was toegekend, plotseling
overleden. Zijn weduwe heeft het stuur dankbaar in ontvangst genomen.
Opnieuw is het aantal mannen dat een onderscheiding heeft ontvangen, veel groter dan het aantal
vrouwen (33 mannen en 9 vrouwen). De commissie vindt deze trend onbegrijpelijk. Er zijn meer
vrouwen lid van de NBB dan mannen. Het lijkt er op dat vrouwen meer op de achtergrond hun
werk voor de verenigingen doen en de mannen meer op de voorgrond treden. Graag roept de
commissie de bestuurders op komend jaar aan positieve discriminatie te doen bij de aanvraag van
onderscheidingen.
In 20 van de 25 districten werden onderscheidingen uitgereikt, meestal door een
vertegenwoordiger van het districtsbestuur. De onderscheiding werd ook vermeld op de website
van de NBB en in het bondsblad BRIDGE. Uit verschillende bedankbrieven blijkt dat de
onderscheidingen zeer gewaardeerd worden.
Ook dit jaar is er in januari weer een speciale kei/sturendrive gehouden voor de onderscheiden
personen. Hierbij werden ook vertegenwoordigers van nieuwe verenigingen uitgenodigd. Een dag
waarop vele ervaringen werden uitgewisseld en die door alle aanwezigen zeer werd gewaardeerd.

Spelersraad
In 2005 vergaderde de Spelersraad slechts twee keer, in juni en oktober. In het eerste kwartaal is
wel een oproep voor nieuwe kandidaten voor de Spelersraad aan alle kiesgerechtigde spelers
verstuurd. Dat leverde precies voldoende kandidaten op om de opengevallen plaatsen te kunnen
opvullen. In juni was de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling.
Bij veel zaken die in 2005 speelden, was het adviesrecht van de Spelersraad bij allerlei bestuurlijke
beslissingen en bij reglementsaanpassingen het gemeenschappelijke punt. De leden van de
Spelersraad hadden daarbij regelmatig de indruk dat zij niet tijdig betrokken werden bij de
menings- en besluitvorming. Initiatieven zijn genomen om met het Bondsbestuur en enkele
betrokken commissies hierover voor de toekomst tot betere afspraken te komen.
De samenstelling van de Spelersraad is per 31 december 2005:
Huub Bertens
vertegenwoordiger team Oranje
Frans Borm
Martin Heerschop
Marion Michielsen
vertegenwoordigster jeugd
Anneke Simons
vertegenwoordigster vrouwen
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Bert te Velde
Kees Verkade
Schelte Wijma
Frans Lejeune

vergadervoorzitter
voorzitter
toegevoegd secretaris

Uitgeefteam
De samenstelling van het uitgeefteam is ongewijzigd gebleven. Vaste onderwerpen in de
besprekingen van het uitgeefteam zijn de doelstellingen van het blad, de advertentie-inkomsten en
de productiekosten.
Dit jaar is naast het reguliere lezersonderzoek dat de redactie in eigen beheer uitvoert, een
professioneel extern onderzoeksbureau (Team Vier) gevraagd een representatief lezersonderzoek
uit te voeren. Hieruit is naar voren gekomen dat het blad zeer goed gelezen wordt ( 76% leest het
altijd, 2% nooit) en hoog gewaardeerd.
Vanwege het jubileum van de Bond en de aanwezigheid van drie teams tijdens de WK in Estoril is
besloten tot uitgifte van een extra WK-Special.

Commissie Subsidieregeling Districten
In 2005 heeft de Commissie Subsidieregeling Districten diverse uitkeringen verleend.
Het betrof deels de afwikkeling van oudere aanvragen en deels nieuwe aanvragen. De volgende
districten ontvingen een bijdrage uit het fonds:
Gooi en Ommeland voor voorlichtingsbijeenkomst over beleid NBB;
Noord en Midden Limburg voor de aanschaf van Bridgemates;
Nijmegen voor diverse promotie-drives;
Zeeland cursussen en cursusmateriaal NBB-rekenprogramma;
Gooi en Ommeland voor bijeenkomsten met clubs;
Voorts zijn uitgaven ten behoeve van voorlichtings- en instructiebijeenkomsten van het NBBRekenprogramma t.l.v. het fonds geboekt.

Financiële Commissie
De Financiële Commissie is dit jaar niet gewijzigd van samenstelling. De gebruikelijke
vergaderingen zijn gehouden waarin de tussentijdse cijfers van de Bond werden besproken, de
begroting van komend jaar en het financiële verslag over het afgelopen jaar. Dit gaf geen
aanleiding tot bijzondere adviezen aan het Bondsbestuur.
Bijzonder dit jaar was dat, op verzoek van het Bondsbestuur naar aanleiding van vragen uit de
algemene ledenvergadering, een beperkt efficiency-onderzoek is gehouden naar het functioneren
van het bondsbureau door de voorzitter van de commissie René Schulze. Deze ‘quick scan’, die in
de algemene ledenvergadering is gepresenteerd, concludeerde dat het bondsbureau het door het
bestuur vastgestelde beleid op efficiënte wijze uitvoert.
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Jaarverslag van de Bondsraad
Het DB van de Bondsraad bestaat uit Frank Verhagen, voorzitter; Wieb Brouwer, vice-voorzitter en
Els IJsseling, secretaris.
De Bondsraad kwam tweemaal bijeen ter voorbereiding van de twee algemene
ledenvergaderingen. Daarnaast vergaderde het DB tweemaal, alsmede tweemaal met de
voorzitter en de vice-voorzitter van de NBB.
Het NBB-bestuur verdient lof voor de wijze waarop het 75-jarig bestaan van de bond is gevierd.
Vooral het betrekken van de gewone leden bij dit jubileum heeft in het land veel goodwill
opgeleverd.
De Bondsraad ondersteunt het uitgangspunt van het NBB-bestuur dat de komende jaren moet
worden ingezet op zowel behoud van de huidige leden als op uitbreiding met nieuwe, zoals
verwoord wordt in het strategisch marketingplan.
In dit verband worden de introductie van het NBB-rekenprogramma en die van de NBB-Portal
gewaardeerd. Met name de uitslagenservice wordt door de verenigingen als een welkome
moderne manier van communicatie gezien. Wel wordt gerekend op verdere verbetering in 2006 en
wordt zeer betreurd dat met de makers van Scanzo (nog) geen overeenstemming is bereikt.
Ook het door het Bondsbestuur ontwikkelde plan in de komende twee jaar een experiment te
starten om tot nu toe niet-aangesloten verenigingen te benaderen met een nieuw soort
lidmaatschap, wordt door de Bondsraad positief ontvangen doch tevens kritisch gevolgd gezien de
risico’s die mogelijke integrale invoering voor de financiële positie van de NBB met zich
meebrengt.
Met name het feit dat het Bridgeblad niet in de basiscontributie voor de verenigingen zal zitten
doch door de individuele clubleden “gekocht” zal moeten worden in hun persoonlijke pakket, stuit
op scepsis.
Verder onderschrijft de Bondsraad het belang van maatregelen om de vergrijzing binnen de NBB
tegen te gaan door het project “startersbridge” en het oprichten van studenten-bridgeclubs.
De Bondsraad heeft met instemming gereageerd op het plan van de NBB de voorgestelde
contributieverhoging uit “Op eigen Benen” te laten vervallen en de contributie voor 2006 alleen met
de inflatiecorrectie te verhogen; dit is mede mogelijk gemaakt door de hogere subsidie (tot 2008)
van de Lotto, op basis van het ledenaantal. De Bondsraad zal, gezien de meest recente
ontwikkelingen voor toekenning van de Lotto-subsidie, deze in de toekomst nauwlettend blijven
volgen.
De Bondsraad heeft met genoegen kennis genomen van de uitkomst van het “efficiency-onderzoek
bondsbureau”. De conclusie dat het bondsbureau een beperkt personeelsbestand heeft dat
passend is in kwaliteit bij de bond, stemt tot tevredenheid.
Bij de stemming over de motie van het district Midden- en Oost-Gelderland om de meesterpunten
voortaan gratis ter beschikking te stellen staakten de stemmen, zodat de motie niet werd
aangenomen.
De Bondsraad ondersteunt veelal de ondernomen acties door het Bondsbestuur doch vindt wel dat
sommige zaken veel tijd nemen. Ook wil de Bondsraad in de toekomst weer méér de functie van
adviesorgaan gaan vervullen, zoals de oorspronkelijke opzet van de Bondsraad was.
Het DB en de Bondsraad als geheel willen het bestuur van de NBB danken voor de prettige en
openhartige wijze van samenwerking in welke dank directeur en medewerkers van het
Bondsbureau begrepen zijn.
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Verslagen van de districten
Bridge Federatie Regio Amsterdam
Samenstelling districtsbestuur
F. Verhagen, voorzitter
N. van Pelt, penningmeester
J. Meyer, secretaris
Mw. E.C. Buisman-Odink, DJC
W. Smit, commissaris
W. Westra, commissaris
In dit verslag legt het bestuur van het district Bridge Federatie Regio Amsterdam van de NBB
verantwoording af voor het gevoerde beleid en activiteiten in de periode 1 mei 2004 t/m 30 april
2005. In de verslagperiode werd zes maal vergaderd.
Het District heeft aan het einde van dit verslagjaar 57 (61) verenigingen met (4768) 5072 leden. De
gemiddelde leeftijd per lid is 62,7 jaar (62,6).
Twee bridgeclubs, Onder Ons en NRBV, hebben hun lidmaatschap van de NBB opgezegd.
Deelname en voortgang van de verschillende competities blijven de meeste aandacht vragen.
Steeds meer vraagt handhaving c.q. aanwas van het ledenaantal van verenigingen aandacht.
Contacten met verenigingen
Om de deelname aan de diverse door het district georganiseerde bijeenkomsten te stimuleren
worden bijeenkomsten zoals de ALV, de nieuwjaarsreceptie en de slotzittingen van de
parencompetitie wat meer ''aangekleed''. Indien enigszins mogelijk geeft altijd een bestuurslid acte
de présence. Uitnodigingen voor bijzondere bijeenkomsten zoals jubilea of huldigingen worden
door het bestuur altijd gehonoreerd. In het verslagjaar vierde BC ABN-AMRO haar 75-jarige
jubileum.
Onderscheidingen
Dit jaar is een Kei uitgereikt aan dhr. M. de Braal van BC ABN-AMRO. Een Kei wordt uitgereikt als
blijk van waardering aan mensen die zich jarenlang achter de schermen voor hun vereniging
verdienstelijk hebben gemaakt.
Denksportcentrum
Amsterdam heeft een denksportcentrum “Het Wite Huis”. De initiatiefnemers de heren Max Abram
en Herman Drenkelford hebben op 8 april 2005 een feestelijke openingsdrive gegeven. Het district
heeft tijdens deze gelegenheid officieel het Speedcardtoernooi aan Het Witte Huis overgedragen .
Competities
Ook nu is het Internet, hetzij via de website, hetzij via e-mail, weer de belangrijkste bron van
communicatie tussen de wedstrijdleiding en de spelers geweest. Het web is dit jaar ruim 35000
maal geraadpleegd en bijna iedereen ontvangt de uitslagen per elektronische post. Dit jaar werden
14 uitslagen per brief verzonden naar mensen die daar prijs op stelden.
Het blijft de bedoeling dat daar ook de verslagen van de districtsjaarvergadering op worden
geplaatst, evenals geanonimiseerde belangrijke protesten. Om de een of andere reden is deze
opzet nog steeds niet van de grond gekomen, wat erg jammer is.
Voor de viertallencompetitie hebben zich dit jaar 127 (138) teams ingeschreven, ook dit jaar weer
een daling.
Voor het eerst dit seizoen zijn er strengere regels gesteld aan het gebruik van conventies, met
name de multi, zwakke 2 en de muiderberg. Twee overtredingen zijn bestraft met 1 VP voor de
overtredende partij. Daartegen is geen beroep ingesteld. Verder zijn dit jaar straffen uitgedeeld
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voor het na de laatste competitieweek eindigen van de competitiewedstrijden (4 VP per
overtreding). Hiertegen is beroep aangetekend bij de Commissie van Beroep van de NBB.
Dit jaar waren er wat discussies over al of niet kennelijke versterking bij invallen in andere teams.
Nu met name de NBB in bekerwedstrijden en ruitenboer is afgestapt van het rigide klassenstelsel
en overgegaan is naar het ratingstelsel (en de bondsklasseteams heeft uitgesloten van b.v.
ruitenboer/HK beker), is er enige onduidelijkheid over welk systeem moet worden gebruikt om het
begrip ‘kennelijke versterking’ te verklaren. De nieuwe reglementen stellen dat de beslissing van
de DKL in dezen definitief is en daartegen kan geen protest worden aangetekend. Reden temeer
om daar zorgvuldig mee om te gaan.
Naast het viertallengebeuren hebben we ook weer parencompetities georganiseerd.
Ondanks het feit dat we dit jaar op VELER verzoek de damesparen op drie donderdagavonden
hadden ingeroosterd in plaats van de gebruikelijke sherrymaandagmiddagen voor de dames, was
de belangstelling voor dit evenement zelfs nog treuriger (3) dan het jaar ervoor (8) en hebben we
ook dit jaar deze competitie moeten afgelasten. Het is niet waarschijnlijk dat voor volgend jaar
deze wedstrijd nog op de agenda komt.
Consequentie is dan dat het hoogst geëindigd damespaar in de openparencompetitie zich
automatisch plaatst voor de promotiewedstrijden naar bondsklasse B.

Utrecht
Samenstelling districtsbestuur
D. Lambert, voorzitter
H. van Etten, vice-voorzitter/PR-functionaris
mw. M. Cottaar, penningmeester
mw. C. Snoeij, secretaris
H. Janssen, DKL
Ereleden: Mw. B.H. van Dijk-Hage
Leden van Verdienste: P.P. Stoopman en H.C. Nieuwenhuizen
Het districtsbestuur vergaderde 7 keer. De voorjaarsvergadering werd gehouden op 23 april en de
najaarsvergadering op 12 november. Er vonden geen bestuursmutaties plaats.
Hoogtepunt van het verenigingsjaar was de viering van het 75-jarig bestaan van ons district. De
viering vond op zondag 20 november plaats met een feestelijke drive voor 123 paren in het
gebouw van Peugeot Experience in Breukelen.
Dit jaar hebben zich drie verenigingen aangesloten bij de NBB, te weten: Jeugd Bridge Club
Culemborg, BC Zenderstad en BC Maurik. Het totaal aantal leden van het district komt hiermee op
7033.
Op 19 december overleed ons erelid Ed den Haring. Ed was vele jaren DKL van ons district en
maakte deel uit van het districtsbestuur. Tevens was hij RKL en hoofdwedstrijdleider van diverse
grote bondsevenementen. Hij werd door de NBB geëerd met de Gouden Hartenspeld en in 1990
ontving hij voor zijn vernieuwende ideeën de Hunebedtrofee.
Competitie
Aan de viertallencompetitie namen 163 teams deel. Aan de open paren: 26, damesparen: 40,
gemengde paren: 14 en seniorenparen: 18.
Clubleider A en B
Er vonden dit jaar twee cursussen plaats voor zowel Clubleider A als clubleider B. De cursus
Clubleider A werd gegeven door Barbara van Dijk en Jaap Poot. Hieraan namen totaal 40
cursisten deel. Het examen werd afgelegd door 36 cursisten van wie er 33 slaagden. De cursus
Clubleider B werd door Sytze Sietsma en Jan Peter Pals gegeven. Hieraan namen 28 cursisten
deel.
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’s-Gravenhage en Omstreken
Van dit district is geen verslag ontvangen.

Noord-Holland
Samenstelling districtsbestuur
Jan Boehmer, voorzitter
Michel van Litsenburg, secretaris
Jan Smit, penningmeester en vice-voorzitter
Jaap de Bijl, technische zaken
Rob Lunsingh, PR
Wim Sam, webmaster en wnd. jeugdcommissaris
Medio 2005 traden Ellen Vendel (wnd. secretaris) en Kees van Gennip (bestuurslid technische
zaken) om persoonlijke redenen af. Hun opvolgers zijn eerder vermeld. Wim Sam (eerder
voorzitter van het district Zaanstreek/Waterland) trad toe.
Competities
De seniorencompetities en de viertallencompetitie kenden ongeveer dezelfde aantallen
deelnemers als in het voorgaande jaar. Het seniorenviertal Ermshaus- Krijgsman/
mw. Schoute-Van Vliet scoorde ook landelijk goed: ze zijn kampioen van Nederland. De viertallen
van Bricas en Drie onder de Tram promoveerden naar de Tweede Divisie.
Het district is kennelijk preuts: voor het paren (in welke samenstelling dan ook) was onvoldoende
belangstelling. Het districtsbestuur gaat er in 2006 wat aan doen!
De clubkampioenendrive kende een grote opkomst ( meer dan 50 paren). De heren Schipper
(RKABC) werden kampioen.
Aangesloten verenigingen
In Zaandam fuseerden twee verenigingen en werd een derde opgeheven. BC De Rijp werd lid: een
witte vlek in de geografische bridgekaart van het district werd daarmee ingekleurd door één van de
parels van de provincie.
Technische zaken
In 2005 leidden de heren De Beer, Van Gennip, Van der Laan en Rakké op verschillende plaatsen
in het district (waaronder Texel) niet minder dan 90 CLA-cursisten op, die allen slaagden.
Ook de CLB-cursussen kenden een succesvol verloop: van de 42 kandidaten slaagden er 38.
Leuk
Vincent Broersen (lid van RKABC) werd met drie maatjes aspirantenviertallenkampioen van
Nederland. De heren Aad van der Klundert (BC Oudorp) en Cees Beerens (BC De Schakel)
ontvingen een Stuur.
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Rotterdam & Omstreken
Samenstelling districtsbestuur
De samenstelling van het districtsbestuur bleef in 2005 ongewijzigd. Echter de heer ter Mors heeft
zijn functie neergelegd, hij blijft echter tijdelijk zijn functie uitoefenen tot een opvolger is gevonden.
Het bestuur bestond uit:
mw. E. IJsseling, voorzitter
J. Hubeek, vice-voorzitter en PR
R. de Vries, secretaris
mw. A. Schrader, penningmeester
H.T.A. Derksen, wedstrijdsecretaris/DCL
Mw. A.J.E. Sterk-Visser, tweede secretaris
J.W. ter Mors, jeugdzaken
Het aantal bij het district aangesloten verenigingen verminderde met 2 en bedraagt nu 50.
Het aantal aangesloten club- en ondersteunende leden bedroeg circa 5.000.
Er is door het bestuur een beleidsplan gemaakt: “Masker af, dit doet uw district”, waarin de
herkenbaarheid van het district, zijn intermediaire rol tussen verenigingen en de NBB wordt
toegelicht. Verder komen stimulatie van competitiedeelname en verschuiving van jeugd- naar
studentenaandacht naar voren. Dit plan is door de ledenvergadering aangenomen. Als eerste
activiteit is een enquête gehouden met als doel bevordering deelname competities.
Districtsuitingen
Zoals gebruikelijk werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden, voorafgaande aan de
beide ALV’s van de NBB. Na afloop van de aprilvergadering was er een bestuurdersdrive.
In de prachtige ambiance van het Sparta-kasteel vierde de NBB op 24 april haar 75-jarig jubileum
in ons district.
In het kader van Rotterdam Sportstad 2005 werden twee evenementen gehouden waar ons district
nauw bij betrokken was, te weten de Universiade en het Denksportfestival.
Het bestuur bracht een jaarboekje uit, op klein formaat, met daarin alle adressen van verenigingen,
bestuurders, wedstrijdleiders, docenten, toernooien.
Eind maart is door de DCL een kaderdag georganiseerd voor clubleiders en wedstrijdleiders. De
belangstelling voor dit zeer geslaagde evenement was groot.
Districtscompetities
Ook afgelopen jaar werden twee competities georganiseerd:
Open paren (5 avonden) waaraan 36 paren deelnamen, verdeeld over hoofdklasse, 1e en 2e
klasse gewonnen door respectievelijk v.Leeuwen/v.Leeuwen, Verhoeckx/ten Dam en
Amerongen/Bruinsma. Viertallen waaraan in 2005-2006 31 viertallen deelnemen. Winnaar in
2004/2005 was De Lombard 7.
Het traditionele toernooi om de Deltabokalen werd gehouden op 29 oktober.
De winnaar van de A-bokaal was Bridgekring´35 en de B-Bokaal werd door Zuidwijk gewonnen.
Het vierstedentoernooi voor teams uit Amsterdam, Antwerpen, Den Haag en Rotterdam werd door
ons district georganiseerd op 16 april j.l. Helaas was Amsterdam verhinderd en werd het dit keer
een driestedentoernooi. Antwerpen was voor de andere steden te sterk.
Onderscheidingen
In oktober heeft Arie Kruijt (BV Ons Genoegen) een STUUR ontvangen voor zijn vele
bestuurswerkzaamheden voor zijn club sinds 1977, hij was tevens wedstrijdleider, docent en ook
nog lid van de districtsprotestcommissie.
Cursussen
Er is door ons district zowel een CLA als een CLB-cursus gegeven.
Bijna alle cursisten die aan het examen deelnamen, zijn geslaagd CLA 100% en CLB 75%.
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Kennemerland
Samenstelling districtsbestuur
J.P. Cornet, voorzitter
mw.M.G. Warmenhoven, secretaris
R. Jedema, penningmeester
J.H. Rumping, DKL
E. Millaard, PR en opleidingen
B. te Velde, vanaf 1 oktober 2005
mw. S. Roos-Boeren, jeugd
A. van der Voort, viertallencompetitie
Beleid
Ook dit jaar heeft het bestuur veel aandacht gevraagd voor deelname aan de districtscompetitie.
Helaas moet er geconstateerd worden dat er toch weer minder mensen hebben deelgenomen aan
de districtscompetities. Door gebrek aan belangstelling kon de damesparencompetitie zelfs in zijn
geheel geen doorgang vinden. Bij de parencompetitie zullen komend seizoen door de afnemende
belangstelling klassen worden samengevoegd.
De analyses over de Jaarcijfers van 2004 van de NBB geven geen verbetering te zien ten opzichte
van vorig seizoen wat betreft het ledental en de gemiddelde leeftijd. De gemiddelde leeftijd van het
district ligt iets boven het landelijke gemiddelde van 63.5 jaar. Toch was de stijging van 0.2 jaar ten
opzichte van vorig jaar lager dan die van de NBB waar de gemiddelde leeftijd in dezelfde periode
met 0.5 jaar toenam.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar bijna alle verenigingen bezocht. Hier werd met behulp van
een powerpointpresentatie aangegeven wat het district voor de vereniging kan betekenen en werd
met de clubs de discussie aangegaan over prioriteiten bij club en district. De reacties zijn tot nu toe
positief. Tijdens het bezoek aan de vereniging werd ook ingegaan op de gemiddelde leeftijd en het
ledenaantal.
Verder heeft het bestuur contact met de gemeente Haarlem over een nieuw denksportcentrum.
De gemeente Haarlem is bezig om het Pim Mulier Sportpark te realiseren. Hier zou ook plaats zijn
voor een denksportcentrum. Er is een pakket van eisen opgesteld welke zijn gestuurd naar de
Wethouder voor sport, de heer Barnhoorn. Als onderdeel van het pakket van eisen is aangegeven
dat er ook een soort internetcafé aanwezig moet zijn.
In dit denksportcentrum zouden verschillende clubs hun clubavond kunnen houden.
Competities
Viertallen: aan de landelijke competities namen 5 teams deel. Aan de districtscompetitie namen 62
viertallen deel, een afname van twee teams ten opzichte van het vorige seizoen. De doelstelling uit
het beleidsplan ´Kennemerland op Koers´is hierdoor niet gehaald.
Paren: in de bondsparencompetities speelden 7 paren. Aan de districtsparencompetitie werd
deelgenomen door 32 paren, drie paren minder dan vorig seizoen.
Gemengde parenkampioenschap van Kennemerland: er deden dit jaar 44 paren mee, zeven paren
minder dan vorig jaar. In de finale hoofdklasse werd gespeeld met 16 paren om het
kampioenschap van Kennemerland en de Piet Zwagerbeker. In de finale 1e klasse speelden 12
paren.
Damesparen: er deden geen paren mee aan de districtsdamesparencompetitie en de
Bondsklassen.
Aan de seniorenparencompetitie werd door 14 paren deelgenomen, 6 minder dan vorig jaar.
Kaderopleidingen
18 cursisten werden door Ron Jedema in 7 lessen voorbereid op het CLA-examen. Van de 16
examenkandidaten zijn er 12 geslaagd.
Voor de CLB-examen werden 23 cursisten voorbereid door Cees Schrama in 9 lessen. Van de 18
examenkandidaten zijn er 9 geslaagd.
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Jeugd
De jeugdbridgeclubs PokerfACE uit Heemstede en De Meerbridgertjes uit Hoofddorp maken de
jeugd enthousiast voor het bridgespel. In het district worden het Open Kennemerlandse Mini- en
Jeugdbridge-toernooi en het Ouder-Kind-toernooi georganiseerd.
Overige activiteiten
Bridge Onder Begeleiding (BOB) is belast met de begeleiding en ondersteuning van beginnende
bridgers. Het is de bedoeling na twee jaar door te stromen naar bestaande bridgeclubs. Bovendien
maken de (ex)cursisten kennis met enkele basisbegrippen van de bridge-ethiek en spelen ze naast
de parencompetitie een enkele keer andere wedstrijdvormen. Incidenteel komen bied- en
speeltechniek aan de orde.
Mede door de inzet van Jeanne de Vos is de groep Bridge Na BOB officieel lid geworden van de
NBB en gaat verder onder de naam Klaver Top en speelt op donderdagmiddag.
Ook dit jaar is deelname aan de Senioren Bridge Sociëteit (SBS) op peil gebleven. De gemiddelde
leeftijd van de deelnemers is hoger dan 70 jaar en hoewel het spelpeil en tempo laag zijn, is de
gezelligheid groot en dat is de hoofdzaak. Het voorziet in een belangrijke sociale behoefte.
Aan de zaterdagmiddag-laddercompetitie deden zo’n 60 paren mee, ingedeeld in 4 lijnen.
Traditiegetrouw werd ook dit jaar de Bestuurderendrive aan het begin van het seizoen
georganiseerd en aan het eind de Slotdrive, bedoeld voor bridgers die zich op een of andere wijze
verdienstelijk hebben gemaakt voor hun vereniging.

Midden en Oost Gelderland
Samenstelling districtsbestuur
J.B.A. Prins, voorzitter
A.M. Willemsen, secretaris/vice-voorzitter
A.M. Oppers, penningmeester
R. Versteeg, DKL
mw. A. van Randeraat, wedstrijdsecretaris
P. Huizinga, PR-functionaris/jeugdbridge
Het bestuur vergaderde dit jaar vijf keer. Er werden twee districtsraadsvergaderingen gehouden.
Beide keren was de deelname iets hoger dan we de afgelopen jaren gewend waren. Na afloop van
de najaarsvergadering werd de jaarlijkse bridgedrive voor districtsfunctionarissen gespeeld. De
Waanders Trofee werd gewonnen door mevrouw en de heer Pellenberg. In aansluiting op de
voorjaarsvergadering gaf de heer Lejeune een presentatie van het nieuwe NBB-rekenprogramma.
Het aantal clubs daalde dit jaar van 63 naar 61 omdat de Wageningse Bridge Vereniging werd
opgeheven en BC Slem het lidmaatschap van de NBB beëindigde. Het aantal clubleden daalde tot
ruim 5800. BC de Robber in Winterswijk vierde het 50-jarig bestaan.
Wedstrijdzaken
Voor de districtscompetities was er weer een grote variëteit in aanbod: viertallen, open paren,
gemengde paren en damesparen. Nieuw was de vorm waarin we de tweede klasse open paren
organiseerden. Deze kreeg de gedaante van een eendaags toernooi met twee zittingen. Gezien de
belangstelling een schot in de roos. We konden dit toernooi zelfs twee keer organiseren. In
samenwerking met district Nijmegen organiseerden we voor senioren zowel een viertallentoernooi
als een parencompetitie.
Voor het eerst in jaren konden we ons verheugen in een toename van het aantal deelnames aan
de competities. Bij de viertallen steeg het aantal teams van 29 naar 31. Aan de open
parencompetitie werd door 73 paren deelgenomen, tegen 48 vorig jaar. Deze stijging is vooral toe
te schrijven aan de nieuwe formule voor de tweede klasse. Bij de damesparen steeg het aantal
paren van 41 naar 44. Het aantal gemengde paren op zondagmiddagen bleef gelijk op 16. De
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deelname aan de seniorenviertallen bleef met 5 teams even laag als vorig jaar. Bij de
seniorenparen steeg de belangstelling van 12 naar 14 paren.
In de hoofdklasse viertallen werd BC Interbridge 4 weer kampioen. In de hoofdklasse open paren
eindigden mevrouw Eikmans en de heer Riewald als eerste en in de hoofdklasse damesparen
evenals vorig jaar de dames Ten Ham en Linders.
Aan de wedstrijd om het verenigingskampioenschap namen dit jaar slechts 12 verenigingen deel
tegen 17 vorig jaar. De Adri de Waardtrofee werd deze keer gewonnen door BC Didam.
Klavercompetitie
Om belangstelling voor de districtscompetities te wekken bij bridgers die normaal gesproken
daaraan niet meedoen, organiseerden we vorig jaar een “Klavercompetitie”. De bedoeling was dat
clubs een ronde van hun normale competitie van hun laagste groep aanwezen als voorronde van
de Klavercompetitie. Op districtsniveau werden vervolgens twee halve finales en een finale
gespeeld. Deze opzet werd een groot succes en werd daarom dit jaar herhaald. Konden we vorig
jaar deelname gratis houden dank zij subsidie van de NBB via de Subsidieregeling Districten, dit
jaar besloten we de kosten uit de districtskas te financieren. Aan de voorrondes werd door ruim
300 paren meegedaan. De finale werd gewonnen door mevrouw Honsbeek en de heer Van ’t
Leven. De Klavercompetitiebokaal kwam in handen van de Velpse BC.
Communicatie en representatie
Naast de Nieuwsbrief, die twee keer verscheen, zijn alle bridgers van het district geïnformeerd
over de competitiekalender via een bijsluiter bij het septembernummer van het tijdschrift BRIDGE.
De uitslagen van de competities werden alle binnen 48 uur gepubliceerd op onze website
(http://home.wanadoo.nl/mog). Diverse malen werden korte berichten naar alle verenigingen
gestuurd via e-mail. Dit werkt naar tevredenheid.
Om de communicatie met de clubs in ons grote district te verbeteren zijn we gestart met een
overleg met de clubvoorzitters uit een beperkte regio. Zo’n eerste overleg met de voorzitters uit de
Betuwe was succesvol.
Tijdens de viering van het tienjarig bestaan van BC 3 Sans Atout werd aan de heer Toxopeus een
Kei uitgereikt.
Jubileumviering NBB
Zondag 3 april vierde ons district het 75-jarig jubileum van de NBB. Ondanks het mooie
voorjaarsweer trokken ongeveer 300 bridgers naar Zevenaar om te genieten van een spetterende
voorstelling door Berry Westra en Cabaret Dubbelfout.
Kadervorming
Voor de cursus CLB schreven zich 18 personen in, 11 deden mee aan het examen, van wie er 9
slaagden. Voor de CLA-cursus was de belangstelling met 42 deelnemers zo groot dat we een
tweede parallelle cursus moesten organiseren. Alle 42 deelnemers slaagden voor het examen!

Maasland & Meierij
Samenstelling districtsbestuur
Per 14 mei 2005
Theo van Daalen, voorzitter
Herman v.d. Kooy, vice-voorzitter, website
Leo Stehmann, secretaris (waarnemend)
Tino Hillenaar, penningmeester
Jac Mooy, DJC
Henk Baron, DKL
Jan Engbers, PR
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In 2005 is het districtsbestuur uitgebreid met een (waarnemend) secretaris. De formalisering kan
pas plaatsvinden na de volgende ALV (begin 2006). Per ultimo 2005 bestaat het bestuur uit zeven
bestuursleden.
Zoals drie jaar geleden werd ingezet, wordt de informatie-uitwisseling naar de verenigingen in ons
district via e-mail en de website van het district verzorgd. Daarnaast heeft het bestuur ook in
september 2005 weer van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bulletin via het maandblad
BRIDGE te verspreiden naar de individuele leden van het district.
In 2004 was het district er toe overgegaan om eigen materiaal aan te schaffen. Reden hiertoe was
het geharrewar bij het lenen van materiaal bij de verenigingen t.b.v. de kompetities. In juni 2005 is
de kapitale boerderij met rieten dak van Jan Engbers (materiaalcommissaris) in vlammen
opgegaan inclusief alle materialen van het district. Een poging van het district om de schade op
enige verzekering te verhalen mislukte, waarna een beroep werd gedaan op het calamiteitenfonds
van de NBB. Dit heeft er toe geleid dat alle materialen door de NBB op korte termijn vervangen zijn
zonder extra kosten voor het district. Een hele opluchting !!
Het districtsbestuur heeft (met significante subsidie van de NBB) in de zomer van 2005 een kaartdupliceermachine met aanverwante benodigdheden aangeschaft. Hiervan wordt door de
verenigingen gretig gebruik gemaakt. Verwachting is dat de machine zichzelf snel terugverdient.
Website
Evenals vorige jaren worden alle gegevens die voor het district van belang zijn, vermeld op onze
eigen website. De indruk is dat deze site in een behoefte voorziet. Groot voordeel is dat vele
individuele leden direct kunnen worden geïnformeerd.
Statutenwijziging
Eind 2005 is notarieel een statutenwijziging doorgevoerd. Het betreft 2 wijzigingen t.w. :
Verenigingsjaar wijzigt in 1 januari tot 31 december (was 1 mei – 30 april ).
Lidmaatschap staat nu open voor verenigingen en stichtingen (was uitsluitend voor verenigingen)
Kaderdag 8 oktober 2005
Dit jaar is weer in samenwerking met het district Midden Brabant een kaderdag georganiseerd. De
opkomst was zeer verheugend te noemen. Wederom is voor de vorm van workshops gekozen,
deze formule spreekt de mensen aan. Onderwerpen waren: Inleiding (door Ruud Ruijg), Arbitrage,
NBB-portal, waarom lid van de NBB?, dupliceermachine en jeugdbridge.
CLA/CLB
Aan de CLA en CLB cursussen namen in 2005 respectievelijk 18 en 15 cursisten deel met
slagingspercentages van 100 en 95 procent. Een succes dus.
Districtscompetities
Ook dit jaar zijn er weer districtscompetities georganiseerd:
Paren (24, 2x zoveel als in 2004 !!). Vermoedelijke reden voor toename deelname is het
cafetariasysteem (7 wedstrijden, waarvan er 2 mogen vervallen)
Viertallen (46 teams, gelijk aan seizoen 2004-2005)
Verenigingen
Nieuwe vereniging: Burg Golf Haverleij en BC van Harten
Afgevallen vereniging: De Keurvorst (vanaf 1-1-2006)
Jeugd
Elk jaar wordt een dag georganiseerd voor al diegenen die zich hebben ingespannen om jeugd te
leren bridgen. Tijdens deze jeugdleiderdag is er veel informatie uitgewisseld.
Binnen het district zijn er ook in 2005 weer jeugdactiviteiten georganiseerd zoals het Open ZuidNederlandse kampioenschappen minibridge in Nijnsel. Op 12 scholen is er bridgeles gegeven.
In het district zijn over de 400 diploma’s uitgereikt!
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Binnen het district zijn er 2 jeugdbridgeclubs: JBC te Oss en JBC te ’s-Hertogenbosch.
De Nutsbasisschool L.W. Beekman ’s-Hertogenbosch leverde een kampioen bij de Nederlandse
Kampioenschappen Minibridge 1 en JBC Oss leverde een kampioen bij de enveloppenbridgers.

Leiden e.o.
Samenstelling districtsbestuur
H.B.L.A. Ruijgrok, voorzitter
S. Kroes, secretaris
J.M.J. van Kersbergen, penningmeester
C. Varkevisser, DKL
mw. C.J.Janssen–Wilms, jeugdcommissaris
mw. I.E. van den Broeke – van Beukering, PR-functionaris
mw. M. Blanken–Burgers, lid
Algemeen
De Algemene Ledenvergadering van het district is gehouden op 7 mei 2005.
Aanwezig waren 21 van de 45 bij het district aangesloten verenigingen.
De heer H.B.L.A. Ruijgrok, voorzitter, en mevr. I.E. van den Broeke, PR-functionaris, waren
periodiek aftredend en herkiesbaar; beiden werden bij acclamatie herkozen.
Verenigingen
Per 31 december bedroeg het aantal verenigingen van het District, inclusief de jeugdvereniging
‘Alphen’, 44; het aantal individuele leden bedroeg ca. 5200.
In de loop van het jaar heeft de BC Woubrugge met een minimaal aantal leden (12) zich afgemeld
als lid van de NBB.
Onderscheidingen
Op 12 maart heeft de voorzitter van het District, de heer H.B.L.A. Ruijgrok, een ‘stuur’ uitgereikt
aan mevr. F.C. Bredius, sinds 20 jaar onafgebroken actief als wedstrijdleider en bestuurslid van de
BC Sans Rancune uit Bodegraven.
Op 6 september is door de voorzitter van het district een ‘kei’ uitgereikt aan de heer A. van Wijk, lid
van de Alphense Bridge Club, voor jarenlange activiteiten als arbiter; daarnaast was hij één van de
drijvende krachten achter het Hart van Holland toernooi en schreef hij leerzame/humoristische
stukjes voor het clubblad.
Op 15 oktober, tijdens het 35-jarig jubileum feest van de BC Lisse, is postuum aan de weduwe van
de heer J. Bruinsma, 30 jaar lang WL bij deze vereniging en ook nog enige jaren voorzitter, een
‘Stuur’ uitgereikt door de voorzitter van het district. De heer Bruinsma overleed plotseling nadat de
onderscheiding reeds was toegekend door de NBB.
Competities
Deelname aan de districtscompetities:
Open paren competitie: een hoofdklasse met 14 paren en een 1e klasse met 21 paren, nagenoeg
gelijk aan voorgaand seizoen.
Gemengde paren competitie: 56 paren, t.o.v. 42 paren in voorgaand seizoen
Dames paren competitie: 52 paren, nagenoeg gelijk aan vorig seizoen.
Viertallen competitie: 70 teams (73 teams in voorgaand seizoen); ingedeeld als volgt: een
hoofdklasse van 12 teams, drie 1e klassen met elk 8 teams, drie 2e klassen van elk 8 teams en
een 3e klasse met 10 teams.
De senioren 4t-competitie is met 6 teams in het voorjaar gespeeld..
De Toekomstdrive, gehouden op 12 maart, telde 37 paren (vorig jaar: 47)
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Kaderopleidingen
In het vorige seizoen is een CLA-cursus met ca. 35 deelnemers door het district georganiseerd.
Voor het examen in april hebben zich 34 cursisten aangemeld, van wie er 28 slaagden, 1 zakte en
5 uiteindelijk niet hebben deelgenomen.
Tevens is een CLB cursus gegeven met een deelname van ca. 25 cursisten. Voor het examen in
het voorjaar meldden zich 25 personen, van wie er 10 slaagden, 5 gedeeltelijk slaagden, 4 zakten
en 6 niet kwamen opdagen. Zowel voor de CLA- als de CLB-cursus trad de heer C. Varkevisser,
DKL, tevens bondsarbiter, op als docent.
Op 12 maart werd de jaarlijkse trainingsdag gehouden voor technisch kaderleden (WL, TCL en
CLB); de presentatie werd op uitstekende en praktijkgerichte wijze verzorgd door de heer S.
Sietsma, bondsarbiter. Er waren ca. 30 belangstellenden.
Jeugdbridge
De JBC Alphen groeit gestaag. In januari 2005 vierde de JBC Alphen haar verjaardag met een
minibridge- en pupillentoernooi, het Elckerlyctoernooi. Deelname van 48 paren uit het hele land!
Een gezellig toernooi waarvoor Alphense bridgeclubs de bekers beschikbaar stelden.

IJsselstreek
Samenstelling districtsbestuur
drs. W. Brouwer, voorzitter
J. Postma, vice-voorzitter (PR / Jeugd)
A. van de Vlekkert, 1e secretaris
J. Hendriksen, penningmeester
mw. M. Suurmeijer-Wessel, 2e secretaris
P.C. Rado, DKL
J.W. Lesschen, 2e wedstrijdsecretaris
In de voorjaarsvergadering op 23 april 2005 zijn de mevrouw Suurmeier-Wessel en de heer
Postma met algemene instemming herbenoemd.
Aantal leden
Het aantal bij het District aangesloten verenigingen bedraagt 41(42).
De terugloop wordt veroorzaakt door een fusie van 2 verenigingen.
Op peildatum 31 augustus 2005 bedroeg het totale aantal leden 4927 (5126), van wie 4675
clubleden(4848) en 252 ( 278) ondersteunende leden, derhalve een afname van in totaal 199
leden (173 clubleden en 26 ondersteunde leden).
Competities
Wederom is voor aanvang van het seizoen d.m.v. een insert in BRIDGE aandacht gevraagd voor de
districtscompetities; op deze wijze werd elk aangesloten lid persoonlijk bereikt.
De terugloop in de competities is voor het districtsbestuur een terugkerende bron van zorg.
Bij de parencompetities was een geringe toename maar het viertallen kende een terugloop van 6
teams. Ook de senioren viertallen competitie kon door gebrek aan belangstelling niet worden
gehouden. Het district was met 1 team in de 1e divisie en met 3 teams in de 2e divisie
vertegenwoordigd.
Drives en evenementen
“IJsselstreek” heeft de volgende districtsdrive georganiseerd:
* de Beginnersdrive (41 paren) op 23 april 2005 in het Denksportcentrum te Apeldoorn.
* de Kaderdag (44 deelnemers) op 2 april 2005.
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Vergaderingen (ALV en bestuur)
De halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen - de districtsraden - hebben plaatsgevonden op
27 november 2004 en op 23 april 2005 in het Denksportcentrum te Apeldoorn. De vergaderingen
zijn matig tot slecht bezocht.
Aan de orde kwam o.a “Rondje Clubs”. Een initiatief van het districtsbestuur waarbij
districtsbestuurders direct contact zoeken met de besturen van de aangesloten
verenigingen. Op dat initiatief is door een aantal clubs gereageerd.
Het districtsbestuur heeft het afgelopen seizoen drie keer vergaderd. In januari en september werd
wederom een Nieuwsbrief uitgegeven met informatie over activiteiten in het District.
Op de Algemene Najaarsvergadering en de Algemene Voorjaarsvergadering - de Bondsdagen van de NBB is het district vertegenwoordigd geweest door de heer Brouwer.
Cursussen
In het najaar 2004 / voorjaar 2005 hebben de heren W. Brouwer en W. v.d. Vegt voor het district
een CLA-/CLB cursus gegeven. Er hebben zich 23 respectievelijk 19 cursisten aangemeld.
Feestelijke gebeurtenissen
Tijdens de districtsraadvergadering van 27 november 2004 werd door de voorzitter van het district,
de heer Brouwer, een “Stuur” uitgereikt aan de heer P. Rado, lid van het districtsbestuur als
wedstrijdsecretaris en DKL, wegens de vele bestuurlijke verdiensten gedurende 25 jaar
districtsbestuur en de vele activiteiten voor diverse verenigingen in de regio.

Zuid Limburg
Van district Zuid Limburg is geen verslag ontvangen.

Groningen
Samenstelling districtsbestuur
Carien Lammerts, voorzitter
Cor Vierveijzer, penningmeester
Joyce Khouw, secretaris
Marleen Beijl, wedstrijdsecretariaat
Tim Heeres, jeugd/website
Jack Pater, PR
De volgende punten kwamen in de bestuursvergaderingen aan de orde:
Districtsjaarboekje
Het blijft moeilijk advertenties te werven om uitgave van dit boekje kostendekkend te houden. Er
moeten nieuwe en creatieve oplossingen worden bedacht, anders wordt uitgave van een
districtsjaarboekje te kostbaar.
Papieren voorjaarsvergadering
Deze was gepland op 12 mei 2005, geen van de clubs heeft om een daadwerkelijke vergadering
gevraagd en deze voorjaarsvergadering bleef dan ook van papier. Als bijlagen bij de agenda
ontvingen de verenigingen de begroting 2005-2006, de wedstrijdagenda 2005-2006, informatie
over het lustrum van de NBB en het voorstel voor onderzoek en een plan van aanpak “daling
ledental en daling deelname aan wedstrijden”.
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Jeugdbridge
Er is in het najaar 2004 een plan van aanpak gemaakt om het jeugdbridge te bevorderen en
daarvoor is subsidie aangevraagd. Helaas werd dit plan als te commercieel ervaren door de
subsidiecommissie van de NBB en de subsidie werd afgewezen. Een nieuw plan is inmiddels
opgezet, en ons subsidieverzoek is in november 2005 gehonoreerd.
Het afgelopen jaar is niet heel vruchtbaar geweest voor het aantal jeugdleden dat zich in de
provincie bevindt, kwantitatief gesproken. Pogingen om dit aantal op te schroeven d.m.v. het
aanschrijven van scholen en sportinitiatieven van de provincie Groningen mochten niet baten.
Blijkbaar zijn de verlokkingen van eenvoudig entertainment te groot om zich met een hobby bezig
te houden die wat meer mentaal uithoudingsvermogen vergt. Zolang wij echter nog sporadisch
nieuwe leden binnen krijgen en de huidige jeugd zich zeer aardig ontplooit, voelen wij ons geen
Don Quichotte en blijven wij instanties (scholen, provincie, NBB subsidie) verzoeken ons te helpen.
Website
Nadat de site in oktober 2004 plotseling uit de lucht ging is een tijdelijke website voor het district
gemaakt en onderhouden door een vriendelijke vrijwilliger. De nieuwe website heeft helaas lang op
zich laten wachten. De nieuwe site is sinds februari 2005 in de lucht, en op 20 februari 2005
hebben alle secretarissen van de verenigingen bericht gekregen dat de mogelijkheid bestaat hun
uitslagen via deze site wereldkundig te maken. Slechts twee verenigingen maken daarvan gebruik.
Clubs
BC Zuidlaren is lid geworden van district Drenthe. BC Beijum is helaas opgeheven. BC Meerbridge
is gestart en aangesloten bij de NBB. De passageclub in het voorjaar van 2005 was een groot
succes met circa 45 deelnemers. Meer hierover in het verslag van het wedstrijdsecretariaat.
Jubileum
Het bestuur was uitgenodigd en aanwezig op het 75-jarig jubileum in Papendal. In district
Groningen is het feest gevierd in Veendam op 25 september 2005.
(Bestuurs)vacatures
Er is naarstig gezocht naar een DKL. In september 2005 zijn Janny Jensema-Vos en Marc
Streuper in een dubbelfunctie benoemd.
Onderscheidingen
Carien Lammerts reikte op 3 maart 2005 een stuur uit aan Bertus Barneveld, zeer langdurig (25
jaar) en actief bestuurslid van BC Delfzijl. Carien Lammerts reikte op 11 mei 2005 een Peerd van
Ome Loeks uit aan Hans Rafael, scheidend voorzitter van BC Stadskanaal, voor haar vele en
enthousiaste werkzaamheden. Zij werd lid van verdienste van het district Groningen.
3D(istricten) overleg
Dit overleg vond plaats op 22 januari 2005 in Groningen. Er werd ondermeer gesproken over
onderlinge afstemming van evenementen naar aanleiding van overlappingen op de grenzen van
de districten. Eveneens werd gesproken over opleidingen, cursussen en jeugdbridge. Besloten
werd een 3D toernooi te organiseren, Groningen nam hiertoe het voortouw.
3D Toernooi voor beginners met minder dan 500 meesterpunten en spelend in de laatste lijnen
van de verenigingen. De voorbereidingen verliepen vlekkeloos, helaas was het aantal deelnemers
gering (38 paren uit 3 provinciën). De stemming was evenwel perfect. Nagedacht moet worden
over de werving en presentatie bij de verenigingen; de meeste deelnemers kwamen via docenten
en de passageclub uit de provincie Groningen.
Onderzoek en plan van aanpak met betrekking tot de teruggang van het ledental en de daling van
het aantal deelnemers aan wedstrijden. Het plan is als bijlage bij de agenda van de
voorjaarsvergadering aan alle clubs toegezonden.Voor dit plan werd bij de NBB subsidie
aangevraagd en verkregen. Het wachten is nu op een student die dit onderzoek zal gaan
uitvoeren, waarna het plan van aanpak uitgevoerd zal worden.
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Gratis telprogramma NBB
In mei 2005 heeft door Ad Cosijn van de NBB een presentatie plaatsgevonden in Groningen. Een
aantal clubs maakt inmiddels gebruik van het programma of gaat het binnenkort in gebruik nemen.
PR
Dit jaar was het vooral een zoeken naar de invulling van de portefeuille, omdat de functie nog niet
eerder ingevuld was. De taken die nog wat meer vorm moeten krijgen, zullen vooral liggen op het
vlak van het promoten van bridge in het algemeen. Eerder genoemd onderzoek hoort daar ook bij
en tevens het organiseren van een workshop, in de eerste helft van volgend jaar, waar alle
verenigingen nog een uitnodiging voor zullen krijgen. Een en ander zal dan moeten uitmonden in
een plan van aanpak, gericht op het promoten van bridge.

Drenthe
Samenstelling districtsbestuur
J.C.A. van Gorp, voorzitter
mw. N. Potjer, secretaris
E. de Vries, penningmeester
E.C. Wind, wedstrijdsecretaris/DKL
Algemeen
Sinds de ALV van mei 2005 heeft Drenthe een vacature in het bestuur. We proberen in de ALV
van mei 2006 met de introductie van een nieuw bestuurslid deze vacature in te vullen.
Bij de ALV van 2005 waren 9 van de 24 clubs vertegenwoordigd, wellicht heeft door het ontbreken
van “hete” agendapunten voetbal kijken op TV bij de meeste clubs het gewonnen van praten over
bridge.
Door financiële medewerking van de Stichting Bridge Promotie Drenthe hebben wij in 2005 voor de
eerste keer een bijsluiter bij BRIDGE het licht doen zien. We hebben het voornemen om in 2006
opnieuw het district bij alle Drentse bridgers op de deurmat te laten vallen.
Cursus
Aan de afgelopen CLB cursus deden 23 personen mee, ook districtsgrensoverschrijdend vanuit
het district Groningen. 16 Personen deden examen, van wie er 12 geslaagd zijn. Hulde aan de
geslaagden en proficiat voor hun clubs met de uitbreiding van hun kader.
Competities
Ook in Drenthe kunnen we de deelname aan de districtsparencompetitie niet op peil houden. In
enkele jaren is de belangstelling teruggelopen van 48 naar 22 paren.
Bij de viertallencompetitie lukt dat beter. Het aantal deelnemende teams schommelt van jaar tot
jaar, momenteel doen ca. 40 teams hieraan mee.
Financiën
Dankzij een zuinige penningmeester en niet te vergeten de bijdrage van de NBB aan kosten die
verbonden zijn aan de deelname aan de bondsdagen, hebben we het jaar 2005 met een klein
positief saldo (ca. 150 euro) kunnen afsluiten.
Jeugdbridge
Hier en daar zijn op kleine schaal activiteiten waarneembaar die we dan ook van harte toejuichen.
De gehoopte opleving is echter te zeer afhankelijk van plaatselijke privé initiatieven, soms lukt het
maar meestal niet.
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Drie Districten Overleg
Al een aantal jaren hebben de districtsbesturen van de drie noordelijke districten Groningen,
Friesland en Drenthe een of twee keer per jaar overleg over gezamenlijke interesses. We houden
elkaar op de hoogte van elkaars problemen, organiseren samen toernooien en laten clubs
grensoverschrijdend aan elkaars activiteiten deelnemen. Zonder dat we wereldschokkende
resultaten boeken, vinden we dit overleg toch nuttig.

Zeeland
Samenstelling districtsbestuur
T. van den Hil, voorzitter
T. Lichteveld, secretaris
C. Blonk, penningmeester
mw. C. van Galen, vice-voorzitster en jeugdcommissaris
M. Schoof, DKL
mw. E. Kramer, lid
Voor het eerst sinds lange tijd is het aantal aangesloten bridgers gedaald, van 2830 naar ongeveer
2750. Dit is ook een landelijke trend, tevens neemt de vergrijzing toe, de gemiddelde leeftijd is ruim
boven de 60 jaar. Er zijn wel veel grijze clubs maar die zijn moeilijk over te halen zich aan te
sluiten. Het valt ook niet mee de jeugd te porren. Misschien gaat het "Startersbridge" dat de NBB
gaat beginnen, een bijdrage geven aan de groei van het aantal leden.
Dick Schutte was in 2005 weer erg actief met cursussen voor wedstrijdleiders. In het voorjaar was
de CLB cursus waaraan bijna 30 personen deelnamen. 23 cursisten deden examen en we zijn blij
dat er weer 14 gediplomeerde Clubleider B bijgekomen zijn die het kader van de clubs komen
versterken. Vele van de verse CLB's waren ook aanwezig op de kaderdag op 19 november in
Kruiningen die zoals gewoonlijk weer geleid werd door Dick Schutte.
In het najaar is er weer een CLA-cursus van start gegaan.
Op 30 januari was de NBB-jubileumviering in het Arsenaal theater in Vlissingen. Dit theater zat
bijna vol en de aanwezigen genoten erg van de conference van Hans Kreijns en van het optreden
van cabaret "Dubbelfout". Namens de NBB waren Armand Trippaers en Just van der Kam
aanwezig. Tijdens deze viering werd Kor Groen verrast met een Kei. Kor Groen heeft gedurende
tientallen jaren veel werk verzet voor de bridgeclubs ABC en Borssele, in het districtsbestuur en
als drijvende kracht achter talloze drives.
In september kreeg Leen Provily een Kei. Leen Provily is bestuurslid geweest bij Valkenisse en
Zoutelande. Hij heeft ook bridgecursussen gegeven en is technisch clubleider. Ook is hij
organisator van de erg populaire 5-dorpen fiets/bridge drive in Walcheren.
Coby Reydon kreeg in november een Stuur van districtsvoorzitter Ton van den Hil. Coby Reydon is
vanaf 1987 actief binnen Bridgekring '68 in verschillende bestuursfuncties. Vooral in de periode
van haar voorzitterschap is de club hard gegroeid. Zij was erg attent en accuraat, vooral op het
sociale vlak.
Het NBB-Rekenprogramma en de bridgemates worden erg veel gebruikt in Zeeland. Dankzij
subsidie van de NBB uit het districtenfonds zijn er door Paul Pieters 6 cursussen van 2 avonden
gegeven. Op de 1e avond wordt het rekenprogramma behandeld, op de 2e avond de bridgemates.
Meer dan 60 personen hebben deelgenomen aan deze cursus.
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Nijmegen
Samenstelling districtsbestuur
Th. Salet, voorzitter
Mw. E. Kedde, secretaris
H. van Galen, penningmeester
W. Offerman, DKL en DWS
Th. Salet, PR-functionaris a.i.
J. Maasdam, lid
Mw. R. Vermeulen, jeugdcommissaris
Erelid H. Maseland
Algemeen
In februari hebben we afscheid genomen van John Kedde als bestuurslid. Onder het genot van
een etentje ontving hij uit handen van de voorzitter het mooie kunstwerk “De bridger”van “BridgeArt”. Dit cadeau viel zeer in de smaak. John zal nog wel de materialen blijven beheren, zolang zijn
gezondheid dit toelaat.
We hebben dit jaar weer een “Dankjeweldrive” gehouden. De belangstelling was groot en de drive
was zeer geslaagd.
Er wordt veel gebruik gemaakt van e-mail om de informatie v.v. door te geven. Dit bespaart een
hoop tijd en portokosten. We hebben een eigen website die u kunt vinden op:
http://httpd.chello.nl/wpfm.offerman en natuurlijk op www.nbbportaal.nl/15000.
Stuur/Kei
Er zijn dit jaar geen keien of sturen uitgereikt.
Wel is de districtsbeker, die wij van de NBB mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig
bestaan, uitgereikt. In het voorjaar aan Hans van Buul voor zijn verdiensten bij B.C. Lent. En op de
najaarsvergadering aan Ruud Vos voor zijn verdiensten bij B.C. Gendt.
Cursussen
Afgelopen seizoen is er weer een CLB-cursus gegeven, wederom onder de voortreffelijke leiding
van Jan Maasdam. Ook dit jaar weer met een zeer hoog aantal geslaagden.
Dit jaar wordt er weer gestart met een CLA-cursus, waar weer veel belangstelling voor is.
Districtswedstrijden
De seniorenparen en –viertallen worden weer samen met het district Midden- en Oost Gelderland
gehouden. Het is nog even wennen maar er komt schot in.
Er zijn in ons district diverse voorronden van de Open Nederlandse Parenkampioenschappen.
Er worden natuurlijk ook een parencompetitie, een gemengde paren, een vrouwencompetitie en
viertallencompetitie gehouden. Gelukkig trekt de deelname weer wat aan. Dit is mede te danken
aan de prettige locatie in het Bridgehuis.
Dit jaar proberen we ook een 2e klasse parencompetitie van de grond te krijgen. Dit wordt
decentraal gehouden op de speelavond van de organiserende clubs.

Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2005

41

Dordrecht
Samenstelling districtsbestuur
T.H.J. Dokman, voorzitter
Mw. H.E.G. Naarding, secretaris
D. Groenendijk, penningmeester
Mw. K.A. Adam-Winkel, DKL
Mw. L.P.M. Wildenboer, DPR
C. Griffioen, DJC
Op 8 januari werd het bridgejaar ingeluid met de traditionele nieuwjaarsreceptie in het
Denksportcentrum te Papendrecht. Aansluitend vond een openparen drive en de bekerwedstrijd
voor clubbesturen plaats. De bestuursbeker kwam voor de 2e keer in successie in handen van BC
Gorkum uit Gorinchem. Op deze dag is halverwege de wedstrijd een ´rad van fortuin´ gehouden
voor de slachtoffers van de tsunami in Azië. District Dordrecht heeft, dankzij de vele lootjes die de
deelnemers hebben gekocht, een behoorlijk bedrag kunnen overmaken op de girorekening van de
samenwerkende hulporganisaties.
De voorjaarsvergadering is op 7 mei gehouden en de najaarsvergadering op 26 november. Op
beide vergaderingen was meer dan 80% van de leden aanwezig.
Verenigingen
Per 31 december bedroeg het aantal verenigingen in het district 21, twee meer dan een jaar
geleden. PBC ´81 en BC de Overslag, beide uit Papendrecht, zijn per 1 september toegetreden.
Jubilea
BC Thuredreght uit Dordrecht, ontstaan uit de AVRO-bridgecursus in 1985, vierde op 19 maart het
20-jarige jubileum. Op deze dag werd ´s middags een individuele bridgedrive gehouden, gevolgd
door een diner en een Bal Populaire.
Nog een jubilaris: de NBB zelf. Op 30 oktober mochten we in het Denksportcentrum te
Papendrecht Hans Kreijns en Cabaret Dubbelfout begroeten. Het was een berengezellige middag
voor de ca. 150 genodigden.
Stuur
Op 5 september, tijdens de eerste competitieavond van BC De Devel, reikte voorzitter Theo
Dokman een stuur uit aan Nel Dammers-Nederveen als waardering voor het ruim 20 jaar bekleden
van bestuursfuncties.
Cursussen
DKL Karin Adam heeft in 2005 een CLA-cursus verzorgd. Alle deelnemers (12) zijn met vlag en
wimpel geslaagd. Het baart enige zorg dat de geplande CLB-cursus geen doorgang heeft kunnen
vinden wegens gebrek aan belangstelling. Ofschoon district Dordrecht een groot aantal
gekwalificeerde wedstrijdleiders en CLB-ers kent moeten, we er voor waken dat het kader niet
achteruit gaat.
Districtswedstrijden
Bij alle districtsactiviteiten, behalve viertallen, wordt gebruik gemaakt van de dupliceermachine. Dit
betekent dat in alle klassen dezelfde spellen worden gespeeld. Na afloop van elke zitting zijn
spelverdelingen en persoonlijke overzichten beschikbaar, hetgeen de contacten en discussies
tussen de deelnemers ten goede komt.
Openparen (voorjaar): bij de openparencompetitie (58 paren) werden de heren De Leeuw en Quick
kampioen in de hoofdklasse.
Openparen (najaar): in het najaar namen wederom 58 paren deel. Na een zeer spannende strijd
werden onze jongste deelnemers, Dennis Stuurman en Erik Verbeek, kampioen in de hoofdklasse.
Alle ouwetjes hadden het nakijken zullen, we maar zeggen.
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Damesparen: de damesparencompetitie (22 paren) was ook een spannende maar vooral gezellige
aangelegenheid in het Denksportcentrum te Sliedrecht. Traditiegetrouw wordt deze dag geleid
door oud-DKL Gerrit van Dantzig, de enige heer tussen de dames. Na één dag kaarten, waarop
twee zittingen van 21 spellen elk worden gespeeld, werden de dames Van Praat en Naarding
kampioen.
Gemengde paren: aan de gemengde parencompetitie hebben 28 paren deel genomen. Ook bij
deze competitie werden op één zaterdag twee zittingen van 21 spellen gespeeld. Hier werden
mevrouw Jansen en de heer Vijfvinkel eerste en zij mochten hun geluk in Utrecht gaan beproeven.
En waar was de viertallencompetitie? Deze is in 2005 niet gehouden. Er is gebleken dat veel clubs
moeite hebben om vlak na het zomerreces de viertallen op de been te krijgen. Door de
openparencompetitie en de viertallencompetitie op de kalender om te draaien hebben clubs
ruimschoots de tijd hun viertallen samen te stellen en uiteraard hopen we dat dit tot een toename
van het aantal deelnemers zal leiden in 2006.
Jeugdbridge
Ondanks alle inspanningen van Kees en Rina Griffioen lukt het maar niet om met name de
middelbare-schooljeugd voor de enige jeugdclub die ons district nog kent, JBC Klaver Vier uit
Dordrecht, te behouden. Ervaring leert dat zodra huiswerk om de hoek komt kijken, helaas veel
jeugdbridgers (moeten) afhaken.

Friesland
Samenstelling districtsbestuur
Lambert Holtland, voorzitter + Pr zaken
Elberth Ettema, secretaris
Piet van Aerle, penningmeester
Ype Wijma, DKL + waarnemend voorzitter
Hendrik van Gunst, coördinator bridgecursussen e.d.
mw. Hinke Zijlstra, wedstrijdsecretaris
Winfried Buijen, materiaalbeheer
Op de voorjaarsvergadering van 21 april is Winfried Buijen toegetreden tot ons bestuur.
In verband met gezondheidsredenen is Lambert Holtland op de najaarsvergadering van 26
november afgetreden. Lambert is ruim 8 jaar voorzitter van ons district geweest. Hiervoor nog onze
dank.
Cursussen
In het afgelopen seizoen hadden de opleiders Piet van Aerle en Theo Groenewold niet te klagen
over gebrek aan werk: zowel voor CLA als voor de CLB-cursus meldden zich 14 kandidaten aan.
Voor CLA zijn 13 kandidaten verschenen en ze zijn allemaal geslaagd.
Voor CLB zijn uit eindelijk 7 kandidaten geslaagd.
Daar wij van mening zijn dat er meer kandidaten moeten komen voor deze examens, heeft het
districtsbestuur besloten dit jaar het cursusgeld voor zijn rekening te nemen. Voor de nieuwe
cursus CLA hebben zich 28 kandidaten aangemeld. We hebben de indruk dat deze actie succes
heeft gehad.
Diverse clubs hebben gebruik gemaakt van de bridgelessen die aangeboden worden door de
BridgeBalie. Verder zien we dat vele clubs bridgecursussen geven voor nieuwelingen. Dit geeft
direct een binding met de club. We mogen hopen dat dit zich voortzet.
Competities
Ook in ons district slaat de vergrijzing toe. Dit heeft gevolgen voor de deelname aan de
districtswedstrijden. Vooral bij de Dames Paren en Open Paren in de lagere klassen zien we een
lichte afname. In de Hoofdklasse van alle competities hebben we nog ruime belangstelling.
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Helaas is het seniorenviertallen voor de drie noordelijke provincies afgelast door gebrek aan
deelname.
Minibridge
Alleen nog in Bolsward wordt minibridge gegeven. De onderwijsinspectie in onze provincie geeft
geen medewerking aan de denksporten.
Onderscheidingen
Met genoegen is een Kei uitgereikt aan de heren Freek Koopmans van B.C. Ready en WIllem
Koopmans van B.C. Capriolen.
Website
Onze website www.friesbrige.nl voorziet nog steeds in een behoefte ondanks dat de clubs hun
uitslagen rechtstreeks op een gereserveerde pagina van de NBB kunnen plaatsen.
Het sterke punt van deze website is dat alle lokale activiteiten in een oogopslag worden
weergegeven. Verder verzorgen de webmasters voor de mailing van diverse drives.
BIF-boekje
Voor de 37e maal is het bridgeboekje Bridge In Friesland uitgegeven met een oplage van 3400
stuks. Dit wordt mogelijk gemaakt door de adverteerders. Ondanks de moderne
communicatiemiddelen hebben nog vele mensen behoefte dit boekje.

Delft
Samenstelling districtsbestuur
F.M. Kellenbach, voorzitter
J.G. Martèl, vice-voorzitter en pr-commissaris
J.P. Remmen, secretaris
A.P.M. van den Mosselaar, penningmeester
K.J. Munneke, wedstrijdsecretaris /competitieleider
Mw. A.M. Visser, jeugdcommissaris
Bestuur en vergaderingen
Het verslagjaar werd overschaduwd door het uiteenvallen van het districtsbestuur.
Begin 2005 deelde de DJC mee dat hij in het najaar zou aftreden wegens gebrek aan
medewerking bij de verenigingen. Een paar maanden later ontstond binnen het bestuur een
zakelijk meningsverschil waarna door wat ongelukkig geformuleerde e-mails ook persoonlijke
verhoudingen aangetast werden.
De voorjaars-ALV, waar 18 van de 28 clubs vertegenwoordigd waren, gaf een Commissie ad hoc
opdracht een oplossingsrichting aan te geven. Begin september kreeg deze commissie de
instemming van een ingelaste, opnieuw zeer goed bezette, ALV, met een grotendeels uit nieuwe
leden te formeren bestuur. Hoewel ook daaruit nog een kandidaat wegviel, was het aantredend
bestuur alsnog in staat zich met twee leden aan te vullen.
Contact met verenigingen
In navolging van de NBB vond communicatie van het district met de verenigingen nog vrijwel
uitsluitend plaats via e-mail en website. Uit directe reacties en uit indirecte respons, o.m. de
aanwezigheid bij districtsvergaderingen, blijkt dit niet alleen goedkoper en sneller te zijn, maar ook
effectiever.
Het jaarboekje 2004/05 werd in afgeslankte vorm aan alle aangeslotenen van het district
verzonden als bijlage bij het septembernummer van BRIDGE.
Enkele malen werd aan de verenigingen per e-mail een nieuwsbrief toegezonden met de
bedoeling dat deze via een mededelingenbord of dergelijke ter kennis zou worden gebracht van de
leden.
44

Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2005

Na afloop van de najaarsvergadering werd, ter versterking van de contacten, een Patton-wedstrijd
gehouden voor aanwezige bestuurs- en kaderleden van district en verenigingen.
Competities
De gemengde-parencompetitie had 12 deelnemende paren. Winnaars waren mw Hoekstra –
Schipper. Zij bereikten vervolgens de landelijke finale en werden daar 22e.
Aan de open parencompetitie namen 30 paren deel. In de hoofdklasse won het paar
Clerc – Van Emmerik. De paren Munneke – Wilms en Van der Meij – mw van Schagen
kwalificeerden zich voor promotiewedstrijden naar de 2e divisie. In een veld van 28 paren werden
zij daar resp. 1e en 2e.
De districtsviertallencompetitie telde dit najaar 116 deelnemende teams, opnieuw minder dan het
voorgaande jaar. Aan De Gehaktmolen, voor het eerst deelnemend, werd een vrijgekomen
hoofdklasse-plaats toegekend. Dit team won de hoofdklasse-competitie met Pijnacker, evenals
vorig jaar, op de tweede plaats.
Opleiding
In het voorjaar van 2005 zijn in samenwerking met de NBB en de regioconsulent cursussen
spelpeilverbetering georganiseerd. Uit het aanbod van de cursussen van de BridgeBalie zijn
lessen van Biedermeijer Groen geselecteerd. In totaal volgden 63 leden van aangesloten clubs
een serie van vier lessen, gegeven in Berkel en De Lier.
In Pijnacker werd een kaderdag gehouden waar aandacht werd besteed aan het bijslijpen van de
spelregelkennis en andere zaken die van belang zijn bij het leiden van clubavonden.
Er werd zowel een CLA als een CLB cursus gehouden. Het aantal deelnemers was maar net
voldoende om de cursussen doorgang te laten vinden. De CLB cursus had 9 deelnemers, van wie
er 6 opgingen voor het examen. Aan 4 van hen werd het diploma toegekend. Voor de CLA cursus
waren deze aantallen resp. 12, 10 en 8.
Overige activiteiten
Dit jaar werd, voor de negende keer, in Zoetermeer een Toekomstdrive gehouden, ditmaal met 28
paren. Het toestemmingsformulier voor de organisatie van open wedstrijden en drives is inmiddels
voldoende beproefd en ingeburgerd. Er is nog geen actie ondernomen voor toetsing van de
feitelijke uitvoering aan dat wat in het formulier was aangegeven.

Noord en Midden Limburg
Samenstelling districtsbestuur
Maarten Scholte, voorzitter
Arn van Cruchten, secretaris
Paul Gerits, vice-voorzitter/technisch coördinator/DJK
Nees v/d Meer, penningmeester
Will Pors, (mw) PR-functionaris
Arthur Nijst, DKL
Dhr. Van de Bos is gestopt als districtspenningmeester (wegens drukke werkzaamheden) en er is
een opvolger gevonden in dhr. Nees v/d Meer van BC de Bok uit Boxmeer.
Op zondag 20 februari 2005 werd de jaarlijkse districtsdag gehouden in de Witte Hoeve te Venray.
Met een deelname van 100 paren zit de jaarlijkse districtsdag flink in de lift.
In de sterkste groep won het paar de dames Meyer-Nijst van BC Weert. Evenals verleden jaar
werd de districtstrofee gewonnen door B.C. Nicotinee uit Boxmeer.
De clubleidercursussen
De 18 deelnemers aan het CLA examen in mei zijn allen geslaagd.
Het CLB-examen in september werd door 3 kandidaten uit ons district met goed gevolg afgelegd.
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Districtsvergaderingen
Binnen ons district worden traditioneel twee grote vergaderingen gehouden: de
voorjaarsvergadering in mei en de najaarsvergadering in november. Voor beide vergaderingen
kunnen we van een redelijke opkomst spreken, belangrijker zijn echter de actieve bijdragen van de
aanwezigen aan het districtsgebeuren.
NBB jubileum
Het 75-jarig jubileum van de NBB werd in ons district op zondag 13 november gevierd in
gemeenschapshuis d’n Binger in Meyel. Met ca. 180 aanwezigen kunnen we spreken van een
geslaagd jubileumfeest.

Gooi- en Ommeland
Samenstelling districtsbestuur
Bert Koster, voorzitter
Henk Schadenberg, vice-voorzitter
Rob Westland, penningmeester
Wally van der Klift, secretaris
René van Helmond, DKL
Dirk Keersemaker, DKL-paren
Irene Coppens, PR en Jeugdbeleid
Algemeen
De districtraad vergaderde tweemaal. Belangrijk was het besluit om roken tijdens de door het
district Gooi- en Ommeland georganiseerde activiteiten niet meer toe te staan tot na de
bekendmaking van de uitslag of de sluiting van de bijeenkomst.
Zoals gebruikelijk zijn de agenda’s van de Algemene Vergaderingen van de NBB aan de orde
gesteld. Het districtbestuur vergaderde zeven maal. Gesproken werd over de gebruikelijke
onderwerpen zoals competities, cursussen, kaderdag, e.d. Het Lustrum dat samenviel met het 75jarig bestaan van de NBB, vergde veel aandacht en energie.
Verenigingen
Het aantal aangesloten verenigingen (61) nam met één toe tot 62. Het betrof een samengaan van
de externe viertallen van een aantal clubs om deelname aan de Viertallencompetitie veilig te
stellen en helaas geen daadwerkelijke toename.
Competities en Toernooien
Het district telt één viertal in de Eerste Divisie en twee in de Tweede Divisie.
Aan de districtsviertallencompetitie 2004-2005 en 2005-2006 namen respectievelijk 137 en 129
teams deel. Door de competitie aantrekkelijker te maken werd verwacht dat de competitie meer
deelnemers zou gaan tellen. Helaas was dat niet het geval. Wellicht werd de terugloop beperkt
door de aangebrachte verbeteringen.
De belangstelling voor de Gemengde en de Seniorenparen bleef minimaal. Het aantal
deelnemende paren (26) aan de Gemengde parencompetitie (2 zittingen op één dag) was helaas
niet in overeenstemming met de hoog gespannen verwachtingen van de nieuwe opzet.
De belangstelling voor Damesparen bleef op peil, terwijl de deelname aan de Open
parencompetitie stabiliseerde.
Onderscheidingen en jubilea
Voorzitter Bert Koster reikte een Stuur uit aan de heer P. van Beek van B C ’80 en een Kei aan de
heer J. Riemers van B C Eemland.
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Contact met de leden
Het jaar 2005 werd wederom begonnen met een zeer geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst, waaraan
vele clubs deelnamen. Het seizoen 2005 / 2006 werd op 2 september 2005 geopend met een
bridgedrive voor een afvaardiging van de besturen van alle verenigingen van district Gooi- en
Ommeland.
Om het contact met de verenigingen te intensiveren zijn de verenigingen in zeven clusters
verdeeld. Per cluster is een districtsbestuurder aangewezen als contactpersoon. De eerste
bijeenkomsten hebben daadwerkelijk plaatsgevonden.
De meeste leden van district Gooi- en Ommeland troffen voor de derde maal een inlegvel in het
septembernummer van BRIDGE aan met alle gegevens en activiteiten betreffende het seizoen 2005
– 2006.
Lustrum
Op 15 oktober vond de viering van het 50-jarig bestaan van district Gooi en Ommeland en het 75jarig bestaan van de NBB plaats. De Lustrumcommissie bood de afgevaardigden van vele clubs ‘s
middags een zeer geslaagde jubileumdrive en ‘s avonds de prominente leden van de clubs een
zeer plezierig en afwisselend feest. Het districtsbestuur is de commissie veel dank verschuldigd
voor deze geslaagde dag.

Vlaardingen en omstreken
Van dit district is geen verslag ontvangen.

Twente
Samenstelling districtsbestuur
B. Wildeboer, voorzitter
Mw. S. Bakker, secretaris
A. Klaassen, penningmeester
M. Verhoeven, DKL
C. Ooijevaar, vice-voorzitter/PR
A. Fonts, jeugdfunctionaris
Het district Twente had de primeur voor de jubileumviering van de 75-jarige NBB. In het
Rabotheater in Hengelo werd door de NBB een voorstelling georganiseerd met cabaret en
toespraken. Velen van ons district hebben een bijzonder plezierige middag mogen beleven. De
traditionele nieuwjaarsdrive kwam hierdoor te vervallen.
In februari werd aan Bernard Boermans van B.C. Twente een kei uitgereikt. Een welverdiende
onderscheiding voor iemand die de gehele technische organisatie van de club al bijna 20 jaar
verzorgt maar tevens allerlei drives organiseert, onder andere de eierendrive. Er zijn dan wel 1000
eieren in omloop.
De door het district ingestelde Bridgepromotieprijs werd uitgereikt aan de heer Rob Kerkhoven
vanwege zijn activiteiten als voorzitter van het Twentse Ros, voorzitter van het district Twente en
vele taken die hij voor de NBB heeft verricht. Rob is als voorzitter van het district afgetreden. Zijn
plaats wordt nu ingenomen door Bob Wildeboer.
Het districtsbestuur kwam het afgelopen jaar zes keer bijeen. De jeugdcommissaris Antonio Fonts
heeft te kennen gegeven zijn activiteiten als leider minibridge en webbeheerder van het district te
willen beëindigen. Een vervanger voor de minibridge-activiteiten is helaas nog niet gevonden. Door
de invoering van het NBB portal hoeft er geen nieuwe webbeheerder gezocht te worden.
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In het algemeen is het moeilijk om voor de bestuursfuncties binnen het district Twente kandidaten
te vinden. Het districtsbestuur ervaart dat een bridger meer waarde hecht aan zijn clubzaken dan
aan districtsbelangen. Door de voortschrijdende automatisering (o.a. NBB portal) wordt het
districtswerk weliswaar vereenvoudigd, echter blijven er terreinen waar inzet van leden uit het
district wenselijk is.
In het nieuwe seizoen zal er gespeeld worden met spellen van een schudmachine. Het materiaal is
gesponsord door een bedrijf uit de regio. Het districtsbestuur is van mening dat door deze nieuwe
opzet en de publicatie van de uitslagen via de NBB portal de informatievoorziening naar de leden
in het komende jaar een extra dimensies krijgt.

West-Brabant
Samenstelling districtsbestuur
M. Mol, voorzitter
H. Poolman, secretaris en vice-voorzitter
J. van Oosterhout, penningmeester
mw. A. van Leeuwen-Fabriek, jeugdcommissaris
mw. Th. de Jonge-Kivits, districtscompetitieleider
W. de Jonge, wedstrijdsecretaris
Het bestuur vergaderde vier maal en riep tweemaal een Algemene Ledenvergadering bijeen.
Tijdens de ALV in het voorjaar trad de heer J. de Waal af als secretaris. In zijn plaats werd de heer
H. Poolman als secretaris benoemd en later werd de heer Poolman in een bestuursvergadering
tevens aangewezen als vice-voorzitter. In de volgende ALV werd de wedstrijdsecretaris, de heer
De Jonge, aan het bestuur toegevoegd.
Het aantal aangesloten verenigingen in het district bleef in het verslagjaar gelijk, n.l. 70 met een
gezamenlijk ledental van 6358 aan het eind van het jaar.
Districtswedstrijden en -competities
Op 9 januari werden in samenwerking met bridgeclub Up and Down in Made de
Nieuwjaarsreceptie en de daarbij behorende drive van het district gehouden. Winnaars werden ex
aequo de echtparen Mekes en Van de Sanden. Winnaars van de parencompetitie werden de
heren Van de Berg en Bielars, de viertallencompetitie werd gewonnen door het eesrte team van de
Bredase Bridgeclub. In de Tweede Divisie hebben drie teams van Bridge Beter zich gehandhaafd.
Het jaarlijkse Lenaerstoernooi, waaraan 66 verenigingen hebben deelgenomen, werd gewonnen
door de heren Gielens van BC De Gong uit Etten-Leur. De zomerfinale tenslotte werd gewonnen
door het echtpaar Schuurbiers van BC Up and Down uit Made.
Onderscheidingen
Twee broers, de heren M. en A. van Hulten van BC Contract, kregen op 28 april uit handen van de
voorzitter van het district een onderscheiding. De heer M. van Hulten kreeg een”Stuur”, de heer A.
van Hulten een ”Kei”.
Cursussen en kaderdagen
In september werd een druk bezochte kaderdag gewijd aan het NBB-rekenprogramma die geleid
werd door de heer A. Cosijn.
Eenendertig leden van het district behaalden het diploma CLA, twaalf leden slaagden dit jaar voor
het CLB-examen.
Jeugdbridge
De ontwikkeling van het jeugdbridge verloopt moeizaam. In het seizoen 2004/2005 werd op vijf
basisscholen een cursus minibridge aangeboden. Dit is per saldo een school minder dan het
seizoen ervoor. Op twee scholen wordt de cursus eens in de twee jaar gegeven (dus wél weer in
48

Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2005

2006). Een nieuwe school van het afgelopen seizoen komt niet terug. Het buitenschoolse vervolg
op de cursussen Minibridge in de vorm van een jeugdclub is gestrand wegens gebrek aan
belangstelling. Het blijkt erg moeilijk te zijn de jeugd daarvoor warm te krijgen.
NBB-jubileum
Op 18 september werd in Oosterhout de jubileumviering van de NBB gehouden. Deze werd zeer
goed bezocht door maar liefst 430 personen en de middag werd door iedereen zeer gewaardeerd.

Midden Brabant
Samenstelling districtsbestuur
C. van Loon, voorzitter
C. Denis, secretaris
A. Hooijmaijers, penningmeester / vice-voorzitter
M. Kimenai, DKL / administrateur MP
B. Hoekstra, PR functionaris
J. Aandewiel, jeugdcommissaris
Bestuur
Het bestuur kwam 7 keer in vergadering bijeen. Ter voorbereiding op de Algemene Vergaderingen
van de NBB zijn in mei en november 2005 twee Algemene Ledenvergaderingen van het District
gehouden.
In de Ledenvergadering van 27 mei 2005 is afscheid genomen van mevrouw Carla Arnolds als
districtsjeugdcommissaris van het district.
Met groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze secretaris dhr. Hans van der
Linden. Ondanks zijn ziekte overleed Hans op 16 augustus toch vrij onverwacht.
Tot aan de ledenvergadering op 12 november heeft dhr. Bart Hoekstra de taak van secretaris
overgenomen. In deze ledenvergadering is dhr. Cor Denis als secretaris benoemd. Met unanieme
instemming van de leden is bekend gemaakt dat de taken van dhr. Ad van Doremalen als DKL zijn
overgenomen door dhr. Martin Kimenai. Om een soepele overgang van de taken mogelijk te
maken heeft dhr. Van Doremalen zijn medewerking toegezegd om dhr. Kimenai te assisteren. Dhr.
Ad Hooijmaijers neemt de taak van vice-voorzitter over.
De voorzitter en de vice-voorzitter zijn in december 2005 als vertegenwoordigers van het district
naar de Algemene Vergadering van de NBB geweest. De Algemene Vergadering van de NBB in
juni 2005 is namens het district bijgewoond door de voorzitter.
Er hebben zich binnen ons district geen nieuwe verenigingen aangemeld bij de Nederlandse
Bridge Bond. Helaas heeft een vereniging zich afgemeld als lid van de NBB. Het totale aantal
aangesloten verenigingen per 31-12-2005 is 34.
Drives
Op 18 mei is er door het district Midden Brabant een toekomstdrive georganiseerd waarvoor 39
paren zich aanmeldden. De organisatie was in handen van Carla Arnolds en Bart Hoekstra.
In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering van 12 november 2005 was het voornemen van
het bestuur een bridgedrive voor de besturen en de kaderleden van de aangesloten verenigingen
te houden. Wegens onvoldoende belangstelling heeft deze drive geen doorgang gevonden.
Districtscompetitie
In de hoofdklasse is er tot de laatste ronde flink gestreden om het kampioenschap c.q. de promotie
naar de 2e divisie. In de laatste ronde ontmoetten de nummers een en twee, resp. Theseus 4 en
Goirle 4, elkaar. Deze wedstrijd zal overigens de geschiedenis ingaan als de “azengate”. Op het
laatst van de wedstrijd werd nl. geconstateerd, dat de azen van de kaarten met blauwe
achtergrond herkenbaar waren. De DKL besliste, dat de spellen met de blauwe achtergrond
opnieuw gespeeld moesten worden. De achterstand van Theseus was echter zo groot, dat het de
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wedstrijd opgaf. Goirle 4 was hiermede kampioen en promoveerde naar de 2e divisie. Het team
bestond uit captain Van Staalduinen, Bernts, Diekhorst, Ten Hacken, Piersma en Pouwels.
De open parencompetitie hoofdklasse is gewonnen door de heren Gerard Mees ten Oever en Wiro
Jansen met een vermeldenswaardige tweede plaats voor de dames Ad van Grunsven en Elly
Weijs.
In de 1e klasse werd de eerste plaats in de wacht gesleept door mevr. Castelijns en dhr. Kleintjens
gevolgd door de heren C. Couwenberg en C. Hulst.
Jeugdbridge
In mei werd aan ca. 300 leerlingen van het Mill Hill College minibridgeles gegeven. Verder zijn er
ook met andere scholen contacten gelegd.
CLA-cursus
In het najaar is een nieuwe CLA- cursus gestart onder leiding van mevr. Andrea de Rouw met
maar liefst 30 cursisten.
Kaderdag
In samenwerking met het district Maasland & Meierij is er op 8 oktober een kaderdag
georganiseerd. Dit tot wederzijds genoegen en de intentie is uitgesproken dit eind 2006 begin 2007
te herhalen.
Onderscheidingen
Carla Arnolds werd in de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2005 benoemd tot Lid van
Verdienste van het district als blijk van waardering voor haar bewezen diensten om het
jeugdbridge in de regio te promoten.
Ad van Doremalen werd op 12 november benoemd tot Erelid van het district als blijk van dank voor
al het werk dat hij als DKL en bestuurslid verricht heeft.
Aan Harrie van Hoof, voorzitter van BC Berkel-Enschot, is op 17 oktober 2005 tijdens de algemene
ledenvergadering van de betreffende vereniging, ter gelegenheid van zijn 25-jarig voorzitterschap,
het Stuur uitgereikt. Onder zijn bezielende leiding is BC Berkel-Enschot uitgegroeid tot een van de
grootste verenigingen van ons district.

Zuid-Oost Brabant
Samenstelling districtsbestuur
Mw. J.M.C.J. Lardinois, voorzitter
J. C. Th. Vos, secretaris
J. van Ruth, penningmeester en PR-functionaris
J.A.A. Engbers, vice-voorzitter en PR-functionaris
J.K.H. Dirks, DKL
Th. van Dijk, DJC
mw. M. E. J. C. F. Buskens-Voncken, bestuurslid
Op de ALV van november 2005 heeft mw. Buskens haar functie van penningmeester
overgedragen aan de Hr. J. van Ruth. Hij blijft de PR-functie behartigen in nauwe samenwerking
met de dhr. J. Engbers.
Vergaderingen
In de loop van dit kalenderjaar waren er 2 Algemene Ledenvergaderingen, voorafgegaan door
bestuursvergaderingen. Daarnaast was er een aantal bijeenkomsten van delen van de
bestuursbezetting t.b.v. algemene zaken en onderlinge afstemming over detailaangelegenheden.
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Communicatie
De ondersteuning van communicatie met de verenigingen via Internet en e-mail werd verder
uitgewerkt en gerealiseerd. Alle informatie wordt nu per e-mail verstuurd naar de secretarissen van
de clubs maar is, indien relevant, bovendien voor alle individuele NBB-leden te lezen op de eigen
Internetsite van het district. Ereleden en functionarissen die niet per e-mail bereikbaar zijn, krijgen
ook in de toekomst hun informatie per post.
Voor alle leden wordt ook een nieuwsbrief uitgegeven. Het doel daarvan is hen op de hoogte te
houden van specifieke ontwikkelingen binnen de NBB en om hen te informeren over
wetenswaardigheden binnen het district. Deze brief gaat per e-mail naar de secretarissen van de
clubs die deze communicatie naar de individuele leden kunnen uitbreiden via hun eigen
communicatiekanaal en/of publicatiebord.
Eervolle vermeldingen
De medaille die het districtsbestuur heeft ingesteld voor bijzondere gelegenheden werd dit jaar
uitgereikt aan de dhr. Jan Spitzen toen bleek dat hij al meer dan 70 jaar de bridgesport beoefent.
In de loop van dit jaar was het bestuur ook aanwezig om de dhr. Gerrit Kamphorst te feliciteren
met zijn 1000e bridge-instuif.
Opleidingen
Ook gedurende de afgelopen periode was er een aantal opleidingen t.b.v. de uitbreiding van het
kader in het district.
CLA: 35 deelnemers, 29 geslaagden
CLB: 25 deelnemers, 13 geslaagden
Competities
De parencompetitie (eerste en hoofdklasse) kende 13 deelnemers. Aan de viertallencompetitie
namen respectievelijk 10 (Hoofdklasse) en 15 teams (Eerste klasse) deel.
Een poging om de deelname aan de parencompetitie te vergroten door de speelavond te
verschuiven naar de vrijdagavond had geen effect. De inschrijvingen waren dermate laag dat de
competitie voorlopig niet doorgaat. Er zal worden geprobeerd om na de reguliere 4-tallencompetitie
alsnog een parencompetitie te organiseren om plaatsing, resp. promoties mogelijk te maken.
Ontwikkelingen 2006
Door het verdwijnen van een van de speelaccommodaties in Nuenen dreigen de meeste van de 7
aangesloten clubs (gemiddeld 100 leden) in deze gemeente in de problemen te komen.
Vanuit de districtsorganisatie zal in het komende jaar worden nagegaan of de huidige Statuten en
het HHR ongewijzigd moeten blijven.
Voornamelijk de afspraken over begin en einde van het verenigingsjaar, de tijdstippen van
begroting en financiële verantwoording en andere details zullen worden beoordeeld.
Indien gewenst zal een officiële wijziging van deze documenten worden gerealiseerd.
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Gegevens over leden en competities
Het ledental
De aantallen in onderstaande tabel tot en met 19871 zijn per 31 augustus en de aantallen vanaf
19872 zijn per 31 december van het jaar.
Jaar

clubs

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
19871
19872
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

528
549
574
591
617
664
712
776
792
831
849
867
887
907
930
965
1.022
1.036
1.055
1.071
1.114
1.098
1.092
1.087
1.092
1.075
1.060
1.058

club
leden
34.651
37.343
39.976
42.367
44.589
48.337
52.574
59.528
64.637
67.998
71.002
74.729
78.277
82.065
85.581
89.803
94.398
97.984
100.564
102.714
104.728
106.249
106.710
110.145
110.522
110.139
109.334
108.519

club
jeugdleden
1.444
1.445
1.428
1.510
1.362
1.485
1.134
1.108
1.063
845
859
629
700
885
722
683
628
600
588
690
701
666
530
439
414
439
422
378

ondersteunende
leden
902
1.097
1.154
1.210
1.525
1.650
1.452
1.638
1.579
1.579
1.619
1.686
1.783
1.969
2.004
1.947
2.013
2.149
2.116
2.173
2.299
3.057*
4.372*
4.961*
5.464*
5.005*
5.530*
6.011*

totaal
leden
36.997
39.885
42.558
45.087
47.476
51.472
55.160
62.274
67.279
70.422
73.480
77.044
80.760
84.919
88.307
92.433
97.039
100.733
103.268
105.577
107.729
109.972
111.612
115.545
116.400
115.583
115.286
114.908

* Vanaf 1999 zijn er ook ondersteunende jeugdleden geregistreerd, deze jeugdleden zijn
verantwoord bij de ondersteunende leden.
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Specificatie van de ledentallen per district per 31-12-2005
LEDEN
District

TOTAAL
Clubs

Leden

VERSCHIL

Jeugd
Leden

2005

2004

+/-

1. BF Regio Amsterdam

56

4.578

21

4.599

4.989

-390

2. Utrecht

69

6.987

39

7.026

7.065

-39

3. 's-Gravenhage e.o.

38

4.012

26

4.038

4.052

-14

4. Noord-Holland Noord

71

6.718

8

6.726

6.750

-24

5. Rotterdam & Omstreken

50

4.817

24

4.841

4.894

-53

6. Kennemerland

45

3.936

17

3.953

3.943

10

7. Midden en Oost Gelderland

61

5.686

17

5.703

5.770

-67

8. Maasland & Meierij

52

4.466

22

4.488

4.467

21

9. Leiden e.o.

44

5.145

29

5.174

5.273

-99

10. IJsselstreek

40

4.808

2

4.810

4.939

-129

11. Zuid Limburg

31

2.720

14

2.734

2.779

-45

12. Groningen

33

2.635

26

2.661

2.763

-102

13. Drenthe

24

2.440

0

2.440

2.509

-69

14. Zeeland

28

2.635

3

2.638

2.698

-60

15. Nijmegen

29

2.147

5

2.152

2.205

-53

16. Dordrecht

21

2.165

9

2.174

2.080

94

17. Friesland

41

3.917

13

3.930

3.978

-48

22. Delft

28

2.998

20

3.018

3.023

-5

23. Noord en Midden Limburg

29

2.798

4

2.802

2.775

27

24. Gooi- en Ommeland

62

5.704

5

5.709

5.796

-87

25. Vlaardingen en omstreken

20

2.274

3

2.277

2.194

83

26. Curaçao/Aruba/StepBridge

8

7.879

35

1.784

7.357

575

27. Twente

25

2.635

1

2.636

2.703

-67

28. West-Brabant

69

6.180

9

6.189

6.367

-178

29. Midden Brabant

34

3.380

21

3.401

3.469

-68

30. Zuidoost-Brabant

50

4.841

5

4.846

4.918

-72

Totaal 2005

1.058

108.519

378

108.897

Totaal 2004

1.060

109.334

422

-2

-815

-44

Verschil
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Deelname Districts Open Paren seizoen 2004-2005
DISTRICT

KLASSE
Hoofd

1. BF Regio Amsterdam

26

2. Utrecht

12

3. ’s-Gravenhage en Omstreken
4. Noord-Holland

1

e

2

Totaal

e

e

3 /4

e

04/05

03/04

26

21

26

30

20

20

18

6

6

13

14

5. Rotterdam & Omstreken

12

16

12

40

44

6. Kennemerland

10

8

14

32

35

7. Midden en Oost Gelderland

18

18

37

73

49

8. Maasland & Meierij

12

12

17

9. Leiden e.o.

14

22

36

34

10. Ijsselstreek

14

14

14

32

74

65

11. Zuid Limburg

14

24

44

135

217

248

0

9

39

50

12. Groningen
13. Drenthe

12

18

14. Zeeland

14

64

78

80

15. Nijmegen

16

20

36

30

16. Dordrecht

16

20

22

58

54

17. Friesland

14

24

28

66

66

22. Delft

16

14

30

32

23. Noord en Midden Limburg

17

32

49

45

24. Gooi- en Ommeland

16

14

40

48

8

12

25. Vlaardingen en omstreken

9

10

8

27. Twente

16

14

16

46

44

28. West-Brabant

10

12

18

40

54

29. Midden Brabant

12

14

26

25

30. Zuidoost-Brabant

14

14

11

Totaal 2004-2005:

339

362

224

167

Totaal 2003-2004:

368

321

245

200

54
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Deelname viertallen seizoen 2004-2005
District

KLASSE
Bonds Hoofd

Totaal

1e

2e

3e/4e

04/05

03/04

1. BF Regio Amsterdam

21

18

32

51

26

148

159

2. Utrecht

15

16

40

53

54

178

179

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

9

15

24

28

30

106

100

4. Noord-Holland

5

12

24

28

54

58

5. Rotterdam & Omstreken

6

12

11

6

35

34

6. Kennemerland

5

10

16

28

67

73

7. Midden en Oost Gelderland

6

8

15

8

37

36

8. Maasland & Meierij

5

8

16

22

51

54

9. Leiden e.o.

9

12

24

24

82

80

10. Ijsselstreek

5

10

16

6

37

41

11. Zuid Limburg

6

10

20

27

75

114

13

8

7

28

27

13. Drenthe

1

8

16

15

40

44

14. Zeeland

1

9

13

18

41

39

15. Nijmegen

5

8

6

19

17

16. Dordrecht

4

8

16

16

44

46

17. Friesland

3

8

16

33

36

96

98

22. Delft

4

12

24

40

48

128

134

23. Noord en Midden Limburg

2

16

23

30

41

112

117

24. Gooi- en Ommeland

4

12

24

47

50

137

155

25. Vlaardingen en omstreken

3

6

6

6

21

25

27. Twente

2

8

16

22

48

43

28. West-Brabant

3

8

13

19

43

48

29. Midden Brabant

7

8

14

13

42

41

30. Zuidoost-Brabant

4

10

15

29

24

NBB selectieteams

2

2

2

12. Groningen

8

13

12

Totaal 2004-2005:

150

260 449 523

318

Totaal 2003-2004:

151

267 440 532

398
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1700
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Deelname districts dames-, gemengde en senioren paren,
seizoen 2004-2005
DISTRICT

Dames
Totaal
Hoofd

1e

2e/3e

1. BF Regio Amsterdam

Gemengd

Senioren

Totaal

Totaal

04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04
0

13

21

19

0

0

40

44

14

12

18

18

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

0

0

12

12

0

0

4. Noord-Holland

0

0

0

0

0

22

5. Rotterdam & Omstreken

0

0

0

0

0

0

6. Kennemerland

0

8

44

52

14

20

44

41

16

16

0

0

0

0

0

0

0

0

52

58

42

48

0

0

10. Ijsselstreek

0

0

0

0

22

24

11. Zuid Limburg

0

0

0

0

0

0

12. Groningen

0

0

0

0

0

12

13. Drenthe

0

0

0

0

0

0

36

36

16

16

93

48

0

12

11

18

14

12

22

16

28

30

0

0

152

161

32

28

0

0

0

0

12

12

0

0

30

37

0

0

0

0

52

56

0

28

16

22

20

13

0

24

0

0

11

23

0

24

14

28

28. West-Brabant

0

0

0

0

0

0

29. Midden Brabant

0

0

0

0

0

0

30. Zuidoost-Brabant

0

0

0

0

0

0

2. Utrecht

12

7. Midden en Oost Gelderland

16

14

14

16 12

8. Maasland & Meierij
9. Leiden e.o.

12

14. Zeeland

12

22

12

18

12

15. Nijmegen
16. Dordrecht

22

17. Friesland

14

26

112

22. Delft
23. Noord en Midden Limburg

15

15

24. Gooi- en Ommeland

14

16

25. Vlaardingen en omstreken
27. Twente

22

8 12
11

Totaal 2004-2005:

136 133

190

Totaal 2003-2004:

172 179

108

56

459

248
518
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191
339

206

Wedstrijdresultaten
Bondscompetities 2004-2005
groep 4:

Viertallen
Meesterklasse
1.
Modalfa
Ton Bakkeren - Huub Bertens
Sjoert Brink - Ricco van Prooijen
Bart Nab - Gert-Jan Paulissen
2.
BC De Lombard
Bas Drijver - Maarten Schollaardt
Bauke Muller - Simon de Wijs
Vincent Ramondt - Berry Westra
Verliezende halve finalisten:
3/4. B.C. ’t Onstein
Jan-Willem Bomhof - Jaap van der Neut
Jan van Cleeff - Vincent Kroes
Jan Jansma - Louk Verhees
3/4. B.C. V.I.V.A.
Hans van de Haar - Michel Jialal
Marco ter Laare - Joop Meijs
Eerste Divisie
1.
Hok 3
Kees Bakker - Huub van der Wouden
Léon Jacobs - Yke Smit
Nico Klaver - Roald Ramer
2.
B.C. de Lombard
Wllem van Eijck - Martine Verbeek
Marvin Kuivenhoven - Wim van Luijk
3.
Hok 2
Herman Neuféglise - Edwin de Ruiter
Koen Gijsman - Gert-Jan Ros
Casper Blaauw - Ben Reuling
Tweede Divisie
De acht groepskampioenen promoveerden
naar de Eerste Divisie.
groep 1: E.G.B.C. 4
Rienk Boswijk, Paul Laan, Dick
Meulenbroek, Jaap Stomphorst
groep 2: B.B. Nijmegen 2
Ruben Buijs, Gerard Creemers,
Jimmy Litjens, André Sülter,
Jolanda Verhagen
groep 3: U.S. Amsterdam
Han Bégas, Wouter Floris, Henri
Jaspers, Arjan de Jong, Ernst
Warendorf

groep 5:

groep 6:
groep 7:

groep 8:

Langedijker B.C.
Wim Hink, Rob Groot, Jan de
Winter, Dick Zijp
B.C. het Buitenhof 2
Olav Etman, Sjaak Janssen,
Hedwig van Glabbeek, Willem jan
Maas
B.C. Star 3
Rik Doodkorte, Ronald Hagoort,
Peter van de Linde, Jos Uijterwaal
B.C. Theseus
Jan van Bokkum, Sebas van Dijk,
Adri Hartsuiker, Herman van
Helmond, Peter Keller, Rob
Knibbeler
Vrijthof Maasvogels 3
Irena Furmanek, Janus Furmanek,
Peter Roëll, Nico Spaay

Districtsviertallen
01 Federatie regio Amsterdam
Amsterdamse Bridge Kring 3 en 4
B.V.Pegasus Amsterdam 7
02 Utrecht
B.C. Heksentoer
B.C. Victoria
03 's-Gravenhage en Omstreken
B.C. het Buitenhof 4
B.C. Leidsenhage 2
04 Noord-Holland
B.C.Bricas
B.C. Drie onder de Tram
05 Rotterdam & Omstreken
B.C. de Lombard 7
06 Kennemerland
BOC 6
07 Midden en Oost Gelderland
B.C. Interbridge 4
08 Maasland & Meierij
W.B.C. de Meierij
09 Leiden e.o.
B.C. Crash 8
10 IJsselstreek
B.C. de Lindeboom 5
11 Zuid Limburg
Vrijthof-Maasvogels 4
12 Groningen
B.C. ‘t Turfschip
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13
14
15
16
17
22
23
24
25
27
28
29
30

Drenthe
B.C. Rolde
Zeeland
A.B.C. Middelburg
Nijmegen
B.B. Nijmegen 5
Dordrecht
B.C. Je Coupe 3
Friesland
B.C. Leeuwarden 3
Delft
Delftse B.C. 3
Noord en Midden Limburg
B.C. Weert 2
Gooi- en Ommeland
G.B.C.
Eembridge
Vlaardingen en omstreken
B.C. HEV. 3
Twente
B.C. Het Twentse Ros
West-Brabant
Bredase B.C.
Midden Brabant
B.C. Theseus 2
Zuidoost-Brabant
B.C. Nuenen

Paren
Meesterklasse
1.
Carel Berendrecht - Bert Paping
2.
Sjoert Brink - Ricco van Prooijen
3.
Gerard Versluis - Jean Paul Vis
Eerste Divisie
1.
Willem Gosschalk - Hans van de Haar
2.
Con Holzscherer - Ton Lucassen
3.
Gert Olsder - Fred van der Wouden
Tweede Divisie
Afdeling 1 (Zwolle)
1.
Harry Burmania - Willem Flisijn
2.
Marianne Jansen - Rijk van der Krol
3.
Teunis van Oosterom - Anton
Scheltinga
Afdeling 2 (Amstelveen)
1.
Casper Blaauw - Ben Reuling
2.
Maarten Jongkind - Marion KemperTesselaar
3.
Jan Meijer - Loek Verhees
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Afdeling 3 (Rotterdam)
1.
Jan Bing - Frank Burghout
2.
Danny Molenaar - Tim Verbeek
3.
Geert van den Elshout - Alex Krappen
Afdeling 4 (Eindhoven)
1.
Ruben Buijs - Jimmy Litjens
2.
Annelies Klein - Jan de Ruiter
3.
Simon ter Elst - Harry Harings
Promotiewedstrijden Hoofdklasse
7 en 8 mei 2005, Utrecht, 28 paren
1.
Klaas Munneke - Roel Wilms
2.
John v.d. Meij - Ingrid van Schagen
3.
Henk Trompert - Hans Verveer
4.
Tonie van den Heuvel - Richard
Sjoukes
5.
Meindert Bouwknecht - Eef Ebbelaar
6.
Geert van den Elshout - Alex Krappen
Deze zes paren promoveerden naar de
Tweede Divisie

Damesparen
Bondsklasse A
1.
Carla Arnolds - Bep Vriend
2.
Wil Buket - Irena Furmanek
3.
Jet Pasman - Anneke Simons
Bondsklasse B
1.
Marleen van Gelder - Monique van de
Sande
2.
Eva Bouwman - Ingrid Huijben
3.
Arna Heijmans - Dymphy de Jong-van
Vugt
Promotiewedstrijden damesparen
21 en 22 mei 2005, Utrecht, 26 paren
1.
A. Kruseman-Hofman - P. Smink
2.
J. Kool - J. Swart
3.
M. ten Ham-de Kruijf - M. Hoekstra-van
der Aa
4.
M. Adams-Litjens - M. Geurts
5.
S. Fossen - R. Lukassen
Deze vijf paren promoveerden naar de
Bondsklasse B.
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Overige kampioenschappen 2005
Scholenkampioenschap Minibridge

NK Minibridge (t/m 13 jaar)

8 februari, Utrecht
1.
P.C. Kon. Beatrixschool (Culemborg)
Emma v.d. Veer - Marije Kaan
Kester Brons - Tomas van Stijn
2.
P.C.B.S Shalom (Apeldoorn)
Xander Hoogland - Sjoerd Bozon
Marloes van Bremen - Joris Moen
3.
C.B.S.Albert Schweitzer (Hoofddorp)
Jeroen de Baat - Alexander de Saegher
Teddy Ledeboer - Coen Hulsebosch

29 mei, Utrecht
Categorie MB1
1.
Yvo Kuca - Sam Jagers
2.
Saskia Reynders - Lon Stellingwerf
3.
Jelle de Wit - Mitchell Immerzeel
Categorie MB2
1.
Thomas van Stijn - Derk Jan Riesthuis
2.
Thomas van Overbeeke - Ronald van
Schie
3.
Ivar Polmans - Joris Moen

Gemengde viertallen

Jeugdviertallen

19 en 20 februari, Utrecht
1.
Kevin Bathurst - Meike Wortel
Jan van Cleeff - Elizabeth van Ettinger
2.
Wil Buket - Erik Oltmans
Marion Michielsen - Bob Drijver
3.
Ton Bakkeren - Ingrid Huijben

Gemengde paren
12 en 13 maart, Utrecht
1.
Ton Bakkeren - Ingrid Huijben
2.
Jan Willem Bomhof - Claudia Melchers
3.
Willem Schneider - Arna Heijmans

Jeugdparen
19 en 20 maart, Utrecht
Junioren
1.
Marion Michielsen - Vincent de Pagter
2.
Merijn Groenenboom - Danny Molenaar
3.
Erwin Barendrecht - Tim Heeres
Aspiranten
1.
Aarnout Helmich - Gerbrand Hop
2.
Susanne Beuskens - Femke Bruinsma
3.
Marleen Beuger - Jacco Hop
Pupillen
1.
Dominique Velda - Milou Velda
2.
Cathelijne Beers - Kevin Gotink
3.
Lianneke Otten - Nino Otten

Seniorenparen

20 november 2005, Utrecht
Junioren
1.
Merijn Groenenboom - Jacco Hop
Danny Molenaar - Tim Verbeek
2.
Arnout Boks - Frank Visser
Geert van den Elshout - Richard Winter
3.
Dennis Stuurman - Ralf Walgemoet
Sicco Verwer - Marten Wortel
Aspiranten
1.
Rik Verbeek - Ernst Wackwitz
Vincent Broersen - Rens Philipsen
2.
Susanne Beuskens - Femke Bruinsma
Pieter Jonkers - Perry Kusters
3.
Gerbrand Hop - Aarnout Helmich
Berend v.d. Bos - Maurice Velda
Pupillen
1.
Benjamin van Enter - Rob Haverkort
Lianneke Otten - Nino Otten
2.
Tim v.d. Bos - Thijs Verbeek
Tom van Overbeeke - Tom Tielemans
3.
Bas van Beijsterveldt - Vincent Nab
Bob Lucassen - Dominique Velda

Seniorenviertallen
20 november, Utrecht
1.
Ermshaus, Krijgsman,
Schoute, Van Vliet
2.
Boegem, Buket
Janssens, Schippers
3.
Baron, Bijk
Borst, Van Hoof

10 en 11 mei, Utrecht
1.
F. Maatman - E.A. Sabel
2.
P.G. van Engen - R.J. ter Linden
3.
E. Franken - B. Vriend
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Internationale Kampioenschappen 2005
Open EK Viertallen
18 juni - 2 juli 2005, Tenerife
Open teams, 33 teams
1.
Oranje 1
Ton Bakkeren - Huub Bertens
Bauke Muller - Simon de Wijs
Jan Jansma - Louk Verhees
2.
Miroglio
Kowalski - Tuszynski
Romanski - Stepinski
Bongiovanni - Jankauskas
3/4. Hecht
Hecht, K.Bakset, Marquardsen,
L.Blakset, Bilde, Hansen
3/4. Özdil
Özdil, Ginossar, Bakhshi, Holland
Vrouwenteams, 21 teams
1.
D'Ovidio
Cronier - Willard
Gaviard - d'Ovidio
2.
Weber
Brock, James-Courtney, Gromann,
Weber
3/4. Pasman
Femke Hoogweg - Wietske van Zwol,
Jet Pasman - Anneke Simons
3/4. VS/Rusland
Gromova, Letizia, Ponomareva,
Seamon-Molson, Sokolow, Steiner
Seniorenteams, 18 teams
1.
Fornaciari
Abate, Baroni, Fornaciari, Mariani,
Orelli, Riciarelli
2.
Szenberg
Antas, Kaczanowski, Milaszewski,
Szenberg
3/4. Rand
Arvatz, Carruthers, Mattson, Pencharz,
Rand, Ravid
3/4. Hollman
Baze, Ferguson, Hayden, Sontag,
Hollman

60

Mixed teams, 70 teams
1.
Erichsen
ep. Erichsen, ep. Brogeland,
ep. Helness
2.
Goldberg
ep. Goldberg,
Efraimsson - mw. Svedlund
3/4. Herbst
mw. Barr, Van Cleeff, mw. Michielsen,
Herbst, mw. Van Ettinger
3/4. Brigada
Rubins - mw Romanovska,
Khazanov - mw. Lebedeva
Open paren
1.
Apolinari Kowalski - Piotr Tuszynski
2.
Stelio Di Bello - Furio Di Bello
3.
Tom Townsend - David Gold
4.
Bauke Muller - Simon de Wijs
5.
Ton Bakkeren - Huub Bertens
6.
Jan Jansma - Louk Verhees
Damesparen
1.
Aase Langeland - T.T. Svendsen
2.
M.E. Hernandez - Montserrat Mestres
3.
Femke Hoogweg - Wietske van Zwol
Gemengde paren
1.
Tor Helness - Gunn Helness
2.
Herve Mouiel - Sylvie Willard
3.
Michael Rosenberg - Debbie
Rosenberg
5.
Huub Bertens - Wietske van Zwol
Seniorenparen
1.
Abate - Morelli (I)
2.
Antas - Kaczanowski (PL)
3.
Fornaciari - Mariani (I)
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20th European Youth Team
Championships
13 - 23 juli in Riccione, Italie
Junioren, 22 teams
1.
Polen
2.
Italië
3.
Frankrijk
9.
Nederland
Meisjes, 10 teams
1.
Nederland
Rosalien Barendregt - Astrid Dekker
Marion Michielsen - Meike Wortel
Marleen van Gelder - Claudia van der
Salm
2.
Zweden
3.
Oostenrijk
Aspiranten, 14 teams
1.
Polen
2.
Israel
3.
Noorwegen
10. Nederland

9th European University Bridge Cup
24-28 augustus, Rotterdam, 30 teams
1.
Lodz
2.
Paris Polyt
3.
Trondheim
7.
Tilburg
10. Delft

World Team Championships

Venice Cup
1.
Frankrijk
Bénédicte Cronier, Catherine D’Ovidio,
Nathalie Frey, Danièlle Gaviard,
Vanessa Reess, Sylvie Willard
2.
Duitsland
Anja Alberti, Sabine Auken, Barbara
Hackett, Beate Nehmert, Mirja
Schraverus, Daniela von Arnim
3.
Nederland
Carla Arnolds - Bep Vriend
Femke Hoogweg - Wietske van Zwol
Jet Pasman - Anneke Simons
Seniors Bowl
1.
USA1
Bates, Hayden, Melzer, Sontag,
Standsby, Weichsel
2.
Indonesië
Lasut, Manoppo, Sacul, Yusuf,
Budirahardja,
3.
Denemarken
Auken, Dahl, Lund, Moller, Steen
Moller, Norris
4.
Nederland
Doremans, Trouwborst, Boegem,
Janssens, Klaver, Ramer
Transnational Open Teams
1.
Schneider
Baze, Gawrys, Lesniewski, Schneider
2.
Spector
Bramley, Fallenius, Feldman, Martel,
Spector, Welland
3.
777 (Russia)
Dubinin, Gromov, Khokhlov, Khven

22 oktober - 5 november Estoril, Portugal
Bermuda Bowl
1.
Italië
Noberto Bocchi, Giorgio Duboin, Fulvio
Fantoni, Claudio Nunes, Lorenzo
Lauria, Alfredo Versace
2.
USA1
Dick Freeman, Bob Hamman, Jeff
Meckstroth, Nick Nickell, Eric Rodwell,
Paul Soloway
3.
USA2
Russ Ekeblad, Fred Gitelman, Eric
Greco, Geoff Hampson, Brad Moss,
Ron Rubin
10 Nederland (Jansma-Verhees, De WijsMuller, Bakkeren-Bertens)

20th Channel Trophy
16-19 december Oostende, Belgie
Junioren
1.
België
2.
Nederland
3.
Frankrijk
4.
Engeland
Aspiranten
1.
België
2.
Engeland
3.
Nederland
4.
Frankrijk
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Internationale Toernooien 2005
Witte Huis Internationaal Top
viertallentoernooi

Amsterdam International Teams
Tournament

26 en 27 februari, Utrecht, 32 teams
1.
Westra
Nab – Paulissen
Ramondt - Westra
2.
Gromov
Bałicki – Zmudzinski
Dubinin - Gromov
3.
Nijmegen
Harings – Kroes
Janssen - Top

5 en 6 juni, Amsterdam, 20 teams
1.
Gromov
Dubinin - Gromov
Gromova - Ponomareva
Balicki - Zmudzinski
2.
Oranje 2
Jansma - Verhees
Muller - De Wijs
3.
Oranje 1
Bakkeren - Bertens
Drijver - Schollaardt

Bondstoernooien 2005
Open Nederlands
Parenkampioenschap

Ruitenboertoernooi

Finale 24 april, Utrecht
1.
Vincent Ramondt - Berry Westra
2.
Frank Bakkeren - Tjali Tuwanakotta
3.
Gerard Versluis - Jean Paul Vis

Finale 25 april, Utrecht
1.
Van Marle - Veenstra
2.
Van Geffen - Nuijten
3.
Droesbeke - De la Ruelle

Bekerwedstrijden 2005
NBB-Beker

Elffersbeker

1.
2.

1.
2.

B.C. De Lombard, Rotterdam
E.G.B.C., Groningen

B.C. Bricas, Castribcum
Delftse B.C.

Hoofdklassebeker
1.
2.
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Amsterdamse B.K.
Delftse B.C.
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Overige toernooien 2005
40e Kaasstadtoernooi

UMW Bridgeweek

9 januari, Alkmaar, 172 paren
A-groep
1.
Oskam - Beijer
2.
Bakker - Zurel
3.
Tesselaar - Schutte
B-groep
1.
Groot - Esing
C-groep
1.
Nijdam - Nijdam

6-14 augustus, Scheveningen
Gemengde paren, 140 paren
1.
Maas - Vriend
2.
Vd Bergh - Vliegenthart
3.
Van Gorp - Noorman
Butler NZ, 64 paren
1.
Claassen – De Roos
2.
Berkers - Bos
3.
Feiters - Verhees
Butler OW, 64 paren
1.
Van Doren – Van Gorp
2.
Barendrecht - Barendrecht
3.
Hop - Ter Laare
Vrouwenparen, 34 paren
1.
Buket - Schippers
2.
Vd Meer - Ouda
3.
Bakker - Den Heijer
Herenparen, 58 paren
1.
Grashoff - De Wilde
2.
Doyer - Kuip
3.
Ladan - Vd Werf
Open paren, 102 paren
1.
Brantsma - Wartena
2.
Borm - Top
3.
Vd Hoek - Meijer
Viertallen, 36 teams
1.
Team Jackbridge.nl
2.
Team BCO 2
3.
Team Gehaktmolen Oost

Speedcardtoernooi
12 februari, Amstelveen, 27 paren
1.
Bakkeren - Bertens
2.
Burghout - De Wilde
3.
Van Eijck - Van Eijck

EGBC Viertallentoernooi
20-21 maart, Groningen, 35 teams
1.
Borm, De Jong, Mulder,
Van der Wouden
2.
Benthem - Zandvoort
Everts - Mulder
3.
Broek - Van der Gragt
Oskam - Schutte

GBC Butlertoernooi
12 april, Bussum, 78 paren
1.
Kruis - Willemsens
2.
Aeyelts Averink - Van der Wouden
3.
Van Munnen - Van Munnen

Onstein Pinkster Pattontoernooi
31 mei, Vorden, 15 teams
1.
STAR 2
Brouwer, Doodkorte, Hagoort, Verhees
2.
Wortel
Borm, Michielsen, De Pagter, Wortel
3.
België
Labaere - Labaere
Dehaye - Van Middelem

GBC-Viertallentoernooi
11 september, Bussum, 22 teams
1.
Team Hagoort
2.
Team de Wilde
3.
Team Bakker

Amsterdamse Kroegen Viertallen
8 oktober, Amsterdam, 134 teams
1.
Team Renqvist
2.
Team Cabri
3.
Team West-Friesland
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