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Verslag van de secretaris over 2006
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement wordt hierbij verslag
uitgebracht over het bondsjaar 2006.

Samenstelling Bondsbestuur
Periodiek aftredend en herkiesbaar in functie was de voorzitter van het Bondsbestuur, de heer
A.L.F. Trippaers. Ook de heren M.M. Schoof en H.J. Laurant waren aftredend en herkiesbaar.
Allen werden bij acclamatie herkozen.
In de Najaarsvergadering trad de penningmeester van het Bondsbestuur, de heer A.M.J. de
Bekker, tussentijds af. De heer P.R. Zwart werd bij acclamatie gekozen tot penningmeester.
Het Bondsbestuur had aan het einde van het verslagjaar de navolgende samenstelling:
De heer A.L.F Trippaers (voorzitter)*
De heer mr. P.R. Zwart (penningmeester)*
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 2007 zijn volgens rooster aftredend: de dames H.C. Bronsgeest-Schoute en M.W. Erich-van
Mechelen.
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
Op basis van het vastgestelde meerjarenbeleidsplan contract 2008! en het in 2005 vastgestelde
strategisch marketingplan zijn in 2006 veel initiatieven verder ontwikkeld en vormgegeven die de
basis van de bond verder moeten versterken.
Kernactiviteiten zijn het versterken van de dienstverlening aan verenigingen en het verbeteren van
het imago van de bridgesport, dit met het oog op zowel behoud van leden als het aantrekken van
nieuwe leden.
Ten behoeve van de clubs zijn het NBB-Rekenprogramma, de clubwebsites en Startersbridge in
2006 belangrijk verder ontwikkeld. Gericht op nieuwe verenigingen is het lidmaatschapsexperiment
geïntroduceerd.
Aan een positief imago voor de bridgesport moeten de activiteiten op het gebied van topbridge en
studentenbridge bijdragen.
In 2006 is de NBB doorgegaan met het versterken van de verenigingen door Startersbridge te
introduceren hierbij geholpen door een innovatiesubsidie van NOC*NSF. Startersbridge beoogt op
een laagdrempelige manier verenigingen te helpen nieuwe leden te werven die bridge nog moeten
leren. Dit omdat veel clubs geen wachtlijsten voor nieuwe leden meer hebben. Naast ledenaanwas
voor de club is ook verjonging en het verbeteren van het imago van bridge een belangrijk effect
van dit programma. De ‘startersbridge-software’ die, met dank aan Hans Kuijf, gratis wordt
verspreid, is een belangrijk hulpmiddel.
Het NBB-Rekenprogramma en de clubwebsites op www.nbbportal.nl werden in 2005
geïntroduceerd en in 2006 zijn beide producten tot volle bloei gekomen. Meer dan 90% van onze
verenigingen gebruikt inmiddels één of beide programma’s. Beide programma’s zijn met elkaar
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verbonden door de uitslagenservice, de gemakkelijke manier om met één druk op de knop de
uitslagen van de clubavond naar de clubwebsite te sturen.
Eind 2006 is begonnen met een belangrijke vernieuwing van de NBB-ledenadministratie, gericht
op een betere diensverlening aan de clubs. Als in 2007 ‘MijnNBB’ wordt geïntroduceerd, kan de
electronische dienstverlening aan verenigingen zich verder ontwikkelen en verbeteren. In eerste
instantie zal er een online internet applicatie komen waarin leden en bestuurders van verenigingen
rechtstreeks gegevens in de NBB-ledenadministratie kunnen raadplegen en muteren.
Bestuurlijk
In 2006 is een experiment van start gegaan met een alternatieve lidmaatschapsvorm. Dit
experiment is bedoeld om te onderzoeken of de NBB met een ander aanbod aantrekkelijker wordt
voor op dit moment bestaande maar niet bij de bond aangesloten verenigingen. Met de ALV is
afgesproken dat dit een tweejarig experiment is. Onderdeel van het experiment is om een
voordelig aanbod van bridge-wedstrijdmaterialen voor clubs te realiseren. In overleg met
marktpartijen is het de NBB gelukt met een aanbieding te komen die ook voor alle thans
aangesloten verenigingen van kracht is. Een prettige bijwerking van het experiment!
Uiteindelijk zal het succes van het experiment bepaald worden door het aantal nieuwe leden dat de
NBB in 2006 en 2007 zal verwelkomen. Het is eind 2006 nog te vroeg om daar uitspraken over te
doen.
Denksportcentra faciliteren denksportverenigingen en vaak ziet men verenigingen opbloeien als ze
in een denksportcentrum (gaan) spelen. Een denksportcentrum geeft ‘smoel’ aan onze sport en
onze verenigingen die anders een anoniem bestaan leiden in gehuurde zalen met hun materialen
in koffer of kast. Maar ook kan een Denksportcentrum worden beschouwd als ontmoetingscentrum
waar allerlei groepen integreren en activiteiten ontplooien (bridgeles!). Over dat thema is in 2006
een congres ‘Ouderenbeleid is lokaal beleid’ georganiseerd door de NBB onder voorzitterschap
van de voorzitter van NOC-NSF, Erica Terpstra.
Mede dankzij dit congres onstaat een steeds betere argumentatie dat een denksportcentrum een
belangrijke functie in de gemeenschap vervult. Dit past binnen het beleid van het bestuur om de
maatschappelijke betekenis van onze sport te profileren en uit te dragen. Dit is van belang voor de
steun van overheden en sponsoren die zich bij voorkeur associëren met activiteiten die in de
maatschappij gewaardeerd worden.
Bestuurlijk is dit jaar ook veel aandacht gegeven aan de organisatie van topbridge, waarover
hieronder meer. Samen met Studentenbridge is dit het instrument waarmee het imago van bridge
moet worden versterkt. In het project Studentenbridge is gebleken dat het veel moeite zal kosten
opnieuw een infrastructuur in studentensteden op te bouwen die aansluit bij de behoefte van de
hedendaagse student. Op dit moment wordt nog gezocht naar formules die bij de doelgroep
aanslaan.
De mensen binnen de Bond
Harry van de Peppel werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn vele
bestuurlijke verdiensten in Zuid-Limburg en vanwege de belangrijke rol die hij speelde bij de
organisatie van de Olympiade 2000 te Maastricht.
De Hunebedtrofee was voor Gerard Hilte. Hilte is de oprichter en beheerder van het
bridgemuseum te Leerdam. Daarnaast, of beter bovenal, is hij directeur van het IT-bedrijf Transfer
Solutions dat al vele jaren als sponsor een steunpilaar van de NBB is. Op deze plaats moet ook
het initiatief van Bob van de Velde en Jac Fuchs worden vermeld, die hun even omvangrijke als
unieke verzameling van bridgeliteratuur hebben geschonken aan de bibliotheek van de Universiteit
van Amsterdam. Een beheerstichting, Stichting Herman Filarski, waarin naast de schenkers ook
Pim Vaders en Gerard Hilte hebben plaatsgenomen, ziet toe op deze in de wereld unieke
verzameling.
Een Gouden Hartenspeld werd uitgereikt aan Max Abram. Deze immer actieve Amsterdammer
ontving deze onderscheiding voor zijn grote betrokkenheid bij bridge door de jaren heen. Zoals het
sponsoren van vele evenementen zoals vroeger het MS Mode Mixed viertallenkampioenschap en
het Statenbanktoernooi en thans de Modalfa Top 12 en het White House Tournament. Het laatste
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doet hij samen met Herman Drenkelford. Dit duo heeft ook samen in Amerdam het ‘Witte Huis’
gekocht en omgetoverd tot een fantastisch denksportcentrum.
De Touwtrekker werd uitgereikt aan An de Haas vanwege haar voortreffelijke werk voor de jeugd
in Leidschendam.
Niels van der Gaast, Wubbo de Boer, Joris de Groen en Elly Maaswinkel vestigden op de top van
de Kilimanjaro (6895 meter) het wereldrecord van de hoogste bridgewedstrijd. Deze activiteit trok
veel aandacht op internet waar vele bridgeliefhebbers meeleefden met hun voorbereidingen en de
feitelijke recordpoging. En passant zamelde de groep van bridgersnaardetop.nl € 29.305,00 in ten
behoeve van Stichting Sibusiso die geestelijk gehandicapte kinderen in Tanzania begeleidt.
Vijf jaar geleden besloten Epko Steinmetz en de NBB tot een intensieve samenwerking op het
gebied van internetbridge. In 2006 vierde de internetbridgeclub StepBridge haar eerste lustrum
met inmiddels ruim 8.000 leden. Uit het ledenaantal blijkt dat de leden de mogelijkheid om op ieder
uur van de dag te kunnen bridgen zeer waarderen.
De Vereniging van Bridgedocenten (VBD) bestond 15 jaar en ook in Amsterdam werd in 2006
feest gevierd vanwege de 75e verjaardag van het district. Het district is slechts enkele maanden na
de NBB opgericht.
Topbridge
Op het gebied van topsport veranderde er in 2006 veel. De Stichting Topbridge Nederland die
contractueel voor drie jaar het Nederlands open team onder haar hoede had, beëindigde na afloop
van het contract haar activiteiten. De NBB besloot het organisatiemodel dat de stichting de
afgelopen jaren met succes ontwikkeld had, op kernpunten over te nemen en op alle kernploegen
te gaan toepassen. Dit besluit kan alleen worden uitgevoerd indien de financiering van topbridge
anders wordt gestructureerd.
Om de financieringsstructuur te verbeteren is de besloten vennootschap Topbridge BV opgericht,
met de NBB als enig aandeelhouder. In deze BV zal vanaf 2007 de commerciële exploitatie van de
topsportactiviteiten plaatsvinden. Het bestuur verwacht dat op deze manier na een aanloopperiode
de ambities voor topsport kunnen worden ingevuld zonder dat de 7% norm ter discussie komt.
Een consequentie van deze besluiten was de opheffing van de BCT en het instellen van een nieuw
orgaan dat door het bestuur gemandateerd is voor topsport: de sectie topbridge (STB). Eric
Laurant werd aangesteld als bondscoach en hij stuurt een team van trainers aan. De trainers zijn
Anton Maas, Kees Tammens, Hans Kelder, Maarten Schollaardt en Chris Niemeijer.
In 2006 werden fraaie resultaten behaald tijdens het Open WK te Verona. Roald Ramer en Nico
Klaver wonnen het goud bij de seniorenparen. Zij wonnen ook het brons bij de seniorenviertallen
met Doremans - Trouwborst, Boegem - Janssens.
Bij het EK voor landenteams te Warschau won het damesteam de zilveren medaille. De heren
plaatsten zich met de vijfde plaats ook voor het WK dat in 2007 te Shanghai wordt gespeeld. Het
seniorenteam stelde teleur door elfde van de zestien deelnemende landen te worden.
Bij het WK juniorenparen behaalden Marion Michielsen en Vincent de Pagter de bronzen medaille.
De uitslagen van de nationale kampioenschappen staan achterin dit jaarverslag.
Sponsors
De NBB is zijn sponsoren dankbaar en slaagt er goed in om aan hen de exposure te geven die ze
zoeken. Calco-IT heeft zich landurig met het ONPK verbonden en heeft besloten ook sponsor te
worden van de meesterpuntenladder. Hiermee is de zichtbaarheid van dit IT bedrijf,
gespecialiseerd in het ontwikkelen van software en het onderhouden van informatie systemen,
binnen de hele bond belangrijk vergroot. Free Lift, producent van estetisch vormgegeven trapliften,
heeft zich via het Ruitenboertoernooi aan de clubleden bekend gemaakt. Bridgesoft was
titelsponsor van de bridge-biedbeker. Transfer Solutions is nauw betrokken bij de Transfer Race.
Tenslotte moet Bavaria genoemd worden, een dienstverlener aan de horeca en al jarenlang een
steunpilaar voor de NBB.
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Ook via STN waren er veel sponsoren bij bridge betrokken. Het betreft bedrijven die zich in bridge
op de topsportpagina hebben gepresenteerd, maar ook individuele personen die het topbridge een
warm hart toedragen. Uiteraard is ook de NBB al deze sponsoren veel dank verschuldigd, en we
hopen dat ze in de nieuwe structuur met Topbridge BV een goede plek kunnen vinden.
De toekomst
De NBB zal zich sterk blijven richten op het ondersteunen en versterken van de aangesloten
verenigingen. De clubavond van deze verenigingen, vaak het belangrijkste onderdeel van de
clubactiviteit, zal organisatorisch zorgeloos moeten verlopen. Vrijwilligers in elke club moet het
routinewerk zoveel mogelijk uit handen genomen worden zodat ze tijd hebben voor het
‘mensenwerk’, iets waar het in veel verenigingen om draait. Dankzij de hulpmiddelen van de NBB
moet een club zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Het NBB-Rekenprogramma, de clubwebsites op NBB-Portal en Startersbridge zijn belangrijke
bouwstenen voor dit beleid. Hierin zal ook de komende jaren worden geïnvesteerd. Maar ook de
dienstverlening aan secretaris, penningmeester en uiteindelijk elk individueel lid zal worden
verbeterd.
Om een groter en breder draagvlak voor onze verenigingen te krijgen zal de maatschappelijke
betekenis van bridge blijvend onder de aandacht worden gebracht bij gemeenten. Voor het
accommodatiebeleid zal aandacht gevraagd worden.
Ook zal aandacht gegeven worden aan het imago van bridge. Binnen de bestaande programa’s
van studentenbridge, topbridge en startersbridge is hiervoor voldoende ruimte.
Daarnaast zal de NBB natuurlijk zijn andere kerntaken blijven uitvoeren, zoals het uitgeven van
Bridge, de organisatie van competities, kampioenschappen en opleidingen en het faciliteren van
topbridge.
Samen met alle vrijwilligers die op club-, districts- en landelijk niveau zeer waardevol zijn zal het
zeker lukken de bridgesport de toonaangevende plaats te geven die het verdient.

R.G. van der Scheer
secretaris
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Onderscheidingen per 31-12-2006
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
M. Abram
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
2006

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 (Bridgemate)
G.J. Hilte (Bridgemuseum)
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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
2006

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
mw. J.G. de Haas

Kei 2006
16-01-06
04-02-06
19-02-06
27-04-06
29-08-06
25-09-06
04-10-06
21-10-06
07-11-06
04-11-06
18-11-06
18-11-06
10-12-06

dhr. G. Dingjan
dhr. R.J. Brunen
mw. Y.A.H. Alfrink-van der Kamp
mw. H. van Hamersveld
dhr. J. den Breejen
mw. W. van der Klooster-Bergman
dhr. F. van den Heuvel
mw. M.T. Pel-van Eyk
mw. T. van Eekelen
dhr. Th. Holtwijk
mw. E.Th.G.M. op de Ven
mw. L. van Gaever
mw. J.C. van Weijen-Sijlaar

Nootdorpse B.C.
District Friesland
B.C. Spel en Vriendschap
B.C. Larsheim
B.C. Huissen
B.C. de Devel
B.C. Culemborg
B.C. Axel
B.C. Akersloot
B.C. Culbertson
Horner B.C.
B.C. Hulst
B.C. de Meteoor

Stuur 2006
04-04-06
08-04-06
13-05-06
30-05-06
05-09-06
05-09-06
05-09-06
30-09-06
03-10-06
08-10-06
14-10-06
16-12-06
20-12-06
21-12-06

dhr. H.H.J.A. Hendrikx
dhr. F.B Evers
mw. C.M.A. Stevens-van den Heuvel
dhr. W. Rossing
mw. J.M. Roelofs-Stolk
mw. L.T. Nijmeijer
dhr. P.J. Klap
mw. W. Verschuren-Rutten
mw. A. Pijnenburg
mw. E. Koek
dhr. P.W. van Aerle
mw. L.M.H. van Beelen
dhr. J. van Charldorp
dhr. R. Hollander

B.C. Coriovallum
B.C. Numansdorp
B.C. Vijf Bruggen
A.B.C. Wageningen
B.C. Breukelen
B.C. R.P.C.
B.C. Rijnsburg
B.C. Loon op Zand
B.C. Primeur
B.C. Oisterwijk
District Friesland
B.C. Geen Krimp
B.C. Limmen
B.C. Larsheim
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Commissies en bondsbureau per 31-12-2006
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
T. Kootstra
R. van Prooijen
R. Ramer
B. Westra
S. de Wijs

Straf- en Tuchtcommissie

Reglementencommissie (Reko)

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

mevr. mr. M.W. Erich-van Mechelen, voorzitter
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
E.A. de Ruiter
J.M. van Staveren
H. v. Tent
G.P.C. Westra

mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter
mw. A.H. de Rouw secretaris
J.J. Barendregt
D.D. Ottevanger
mw. J. Pasman
M.H. Slagmolen
P.T. Spruit
H.M.S. Willemsens

Uitgeefteam BRIDGE

Commissie Jeugdbridge (CJB)

vacature, 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
mw. J. Hinssen
P.S. Vonck
E.F. Wackwitz sr.
mw. P.M.J. Wijers
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Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT)
Sectie TopBridge (STB)

Financiële Commissie

De BCT is eind 2006 opgeheven.
De samenstelling van de nieuwe commissie STB
was eind 2006 nog niet bekend.

R.A.P.J. Schulze, voorzitter
Th. C.M. van Daalen
D. Groenendijk
R. Jedema
A.V.N.M. Steur

Commissie Meesterpunten

Spelersraad

W.A. Vaders, voorzitter
mw. A. Lodder (CAMP), secretaris
mw. I.V. van Blerk
J.G.J.M. van de Konijnenburg
Ch.P. Maris
mw. B. Vriend

mw. A. Simons, voorzitter
A.M.Th. Cosijn, ambtelijk secretaris
H. Bertens
F. Borm
M. Heerschop
mw. M.S. Michielsen
C.P. Verkade
S. Wijma

Commissie Kei/Stuur
mw. H.C. Bronsgeest-Schoute, voorzitter
mw. W. Kompier, ambtelijk secretaris
mw. N.A. de Boer

Tijdelijke commissies en overige
Stichtingsbestuur StepBridge

European Bridge League

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

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

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

NOC*NSF
Dagelijks bestuur StepBridge
W.A. Vaders, voorzitter
L. Creusen
J. van der Kam
E.L. Steinmetz
A.G. van Uitert

A.M.J de Bekker
Lid werkgroep Globaal bestedingsplan
Lid werkgroep Toelating nieuwe leden

Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006

11

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. Feenstra
J. van der Kam
mw. W.G.A.M. Kompier
F.J. Lejeune
mw. A. Lodder
mw. M. van der Pas
C.L. Reimer
mw. A.H. de Rouw
R.G. van der Scheer
R.A. Schouten
C. A. Slegt
mw. A. van Spengen
J.M. van Staveren
B. ter Wal
S. Wiersema
H. Yüksel

in dienst:
- wedstrijdsecretariaat
01-11-1991
- administratie
01-02-2002
- projectleider verenigingsondersteuning
01-10-1997
- breedtesport/jeugd
01-11-1999
- eind- en hoofdredacteur BRIDGE/hoofd wedstrijdzaken 10-08-1998
- wedstrijdsecretariaat
08-01-1990
- secretariaat
13-01-2003
- opmaak BRIDGE
10-07-2006
- 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
- opleidingen
01-02-2006
- secretaris Bondsbestuur/bondsdirecteur
15-07-1997
- wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst
01-07-1999
- ledenwerving
01-01-2006
- adm. medewerkster breedtesport en opleidingen
16-09-2001
- wedstrijdtechnische ondersteuning opleidingen
01-08-2006
- hoofd administratie
01-01-2006
- wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst
05-06-1990
- administratie
01-07-2000

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

- bondscoach
- topsportcoördinator, tevens captain vrouwenteam
- trainer vrouwen
- trainer open team
- trainer senioren
- trainer junioren
- trainer junioren

Pien Steringa, vormgeefster bij de redactie, vertrok bij het bondsbureau, de opmaak van BRIDGE
wordt sindsdien verzorgd door Jorrit Feenstra.
Sytze Sietsma stopte met zijn part-time werkzaamheden voor de afdeling opleidingen, de
wedstrijdtechnische aspecten worden nu verzorgd door Hans van Staveren.
Ad de Ridder (hoofd administratie) ging met pensioen en hij werd opgevolgd door Bert ter Wal.
Andrea de Rouw volgde Nancy de Boer op bij opleidingen. Nancy de Boer gaat zich als
projectmedewerkster bezighouden met Startersbridge en Studentenbridge.
Arja Lodder werd CAMP en lid van de Commissie Meesterpunten en nam daarmee deze taken van
Ad Cosijn over.
Over het algemeen is het bondsbureau stabiel in samenstelling, waardoor veel kennis van de vaak
cyclische activiteiten beschikbaar is. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers stijgt gematigd.
Het ziekteverzuim, dat aantoonbaar niet aan het werk is gerelateerd, is de afgelopen jaren iets
opgelopen. Hoewel de sport-CAO in de markt weinig concurrerend is, wordt geprobeerd om door
middel van flexibele arbeidsvoorwaarden een aantrekkelijke werkgever te zijn.
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Verantwoording Goed Sportbestuur
Inleiding
NOC*NSF heeft een code ‘goed sportbestuur’ opgesteld. 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,
samengevat in 13 aanbevelingen, onder het motto: “pas toe of leg uit”.
Topsportstatuut
In 2006 is rondom de herstructurering van de topsport gewerkt aan de introductie van een
topsportstatuut. Richtlijnen van NOC*NSF over ondermeer de verhouding tussen bond en sporter
zijn in 2006 nog niet definitief vastgesteld. Over de tekst van een ‘gedragscode’ is binnen de NBB
en Topsport BV inmiddels overeenstemming. Gepland is om 2007 dit document vast te stellen.
Bestuursfuncties
Inzake de bestuursfuncties is een rooster van aftreden voor bestuursleden opgesteld dat rekening
houdt met de maximale zittingstermijn van de code. Ook is in 2006 een openbare oproep gedaan
voor nieuwe bestuurskandidaten. Op deze wijze wil het bestuur doorstroming buiten ‘eigen kring’
bevorderen.
Het opstellen van een lijst met ‘onverenigbaarheden’ met andere functies of activiteiten van
Bondsbestuursleden, buiten hetgeen daarover in de statuten is bepaald is geen prioriteit. Wel
wordt transparantie gegeven betreffende bridge-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 P.R. Zwart (penningmeester): voorzitter BC Crash
De heer drs. W.A. Vaders (vice voorzitter): bestuurslid 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: Lid districtsbestuur Zeeland. Voorzitter van de stichting ZomerAvondBridge
Walcheren.
De heer H.J. Laurant: bondscoach NBB.
Gedragscode bestuur
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.
Directiestatuut
Behalde dat de positie van de secretaris/directeur in de statuten is verankerd en vinden er
functioneringsgesprekken plaats met de bestuursvoorzitter. In 2006 is de tekst van een
directiestatuut vastgesteld die in 2007 in werking is getreden.
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Verslagen van de commissies
Commissie van Beroep
In 2006 deden zich geen personele wijzigingen voor in de CvB. De Commissie vergadert op 27
maart 2006 om haar uitspraken door te nemen en kennis te maken met de in 2005 toegetreden
leden. Zij informeert het Bondsbureau nogmaals over de eerder voorgestelde
reglementswijzigingen. Deze zijn nu geagendeerd voor de eerstvolgende AV in 2007.
Er worden in 2006 vijf zaken aanhangig gemaakt. Driemaal acht de Commissie een appellant nietontvankelijk in zijn beroep. Eén beroep wordt ingetrokken en één beroep wordt ongegrond
verklaard. Voor de overzichtelijkheid volgt hieronder een korte samenvatting van alle uitspraken (in
de gebruikelijke geanonimiseerde vorm).
B06-01. Anders dan een eerder onofficieel e-mailbericht van de DKL suggereert, moet een van de
eerste viertallenwedstrijden volgens het officiële viertallenboekje van een district op 5 oktober 2005
worden gespeeld. Dit boekje bereikt het team van appellant door diverse oorzaken pas ruim na
verschijningsdatum. Het team van appellant kan op die datum geen team op de been brengen en
vraagt de DKL uitstel. Dit uitstel wordt niet verleend. De tegenpartij, hoewel enigszins
geïnformeerd over de problemen, komt opdagen op de afgesproken datum, het team van appellant
niet. De wedstrijd wordt zodoende gespeeld na de week waarin deze gespeeld had moeten
worden. De DKL legt daarop het team van appellant een geldboete van € 50 op en brengt het team
10 WP in mindering. Het districtsbestuur handhaaft deze beslissing in bezwaar. Hiertegen richt
zich het beroep van appellant.
De Commissie van Beroep verklaart het beroep ongegrond. Zij stelt vast dat de DKL in redelijkheid
tot zijn beslissing tot strafoplegging is gekomen en dat er geen sprake was van een uitzonderlijke
situatie op grond waarvan toestemming tot uitstel in de rede had gelegen. Het is immers primair de
verantwoordelijkheid van de deelnemers aan de competitie dat zij zich tijdig informeren over de
juiste speeldata en dat zij al het mogelijke ondernemen om de vastgestelde wedstrijd binnen de
voorgeschreven termijn te spelen. Bovendien was hiervoor in onderhavige zaak - zelfs ondanks
het late moment waarop het team van appellant het viertallenboekje in zijn bezit kreeg - naar het
oordeel van de Commissie voldoende gelegenheid. De boete van € 50,-- en het in mindering
brengen van 10 WP zijn conform de regelgeving van het district in kwestie.
B06-02. De wedstrijd tussen twee teams in de hoofdklasse viertallen stond gepland voor 6 februari
2006. Tevoren is er contact geweest tussen de teams, hetgeen erin resulteerde dat het ene team
wachtte op nader bericht van het tweede team, en dat tweede team op 6 februari aanwezig was
om de wedstrijd te spelen. De districtscompetitieleider (DKL) heeft op 9 februari geoordeeld dat (de
captain van) het eerste team hieraan als hoofdverantwoordelijke schuldig was en heeft dat team
een boete van € 50,-- opgelegd. De vereniging van dit team heeft hiertegen op 22 februari bezwaar
gemaakt bij het districtsbestuur (DB), dat de beslissing op 7 april 2006 heeft gehandhaafd.
De Commissie van Beroep acht appellant niet-ontvankelijk, omdat de termijn voor het bezwaar
tegen de beslissing van de DKL niet in acht is genomen. De termijn daarvoor beloopt acht dagen,
dus de zaak is te laat aan het DB voorgelegd.
B06-03. Dit beroep was gericht tegen een opgelegde boete en is ingetrokken door appellant, die
meende te beschikken over aanwijzingen dat zijn beroep niet succesvol zou zijn, waardoor hij niet
alleen geen aanspraak zou kunnen maken op retournering van de boete maar ook het
beroepsgeld zou verbeuren.
B06-04. Een speler had een openingsbod van zijn partner uitgelegd conform de
systeemafspraken, zoals die bleken uit de systeemkaart. De bieder had zich echter vergist. De
arbiter zag hierin geen overtreding en handhaafde het resultaat, onder toepassing van artikel 75
(uitleg correct, vergissing in eerste biedronde). De PK liet deze beslissing echter niet in stand.
Appellant gaat hiertegen in beroep, nadat hij over deze uitspraak heeft gelezen in de WEKOwijzer.
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De Commissie van Beroep acht appellant niet-ontvankelijk. Zij meent dat appellant nog wel
ontvankelijk kan worden verklaard wat betreft de termijn van indiening, nu deze geen betrokkene is
geweest. Ook is appellant ontvankelijk omdat hij stelt dat essentiële vormen door de PK zijn
geschonden. Appellant kan echter niet als belanghebbende worden beschouwd: een "algemeen
belang" bij correcte regeltoepassing is onvoldoende om ontvankelijkheid aan te nemen.
B06-05. Voorafgaand aan een te spelen viertallenwedstrijd heeft een team de DKL gevraagd of
een paar uit een hoger team van de vereniging zou mogen invallen in een van zijn wedstrijden. De
DKL heeft hierop ontkennend geantwoord. Het team in kwestie maakt hiertegen bezwaar maar
gaat voorbij aan de daarvoor geldende acht dagen termijn. Het districtsbestuur bekrachtigt de
beslissing van de DKL. Het team komt tijdig in beroep tegen de beslissing van het districtsbestuur.
Niettemin acht de Commissie appellant niet-ontvankelijk in zijn bezwaar, omdat de acht dagen
termijn voor het bezwaar tegen de beslissing van de DKL niet in acht is genomen. Daarmee is de
zaak te laat aan het DB voorgelegd.

Protestcommissie
Er waren geen veranderingen in de samenstelling van de Protestcommissie (PK). De drie
herbenoembare leden stelden zich voor een nieuwe periode beschikbaar.
De commissie bestaat daarmee uit de volgende leden:
herbenoembaar in
mr. Peter Zwart (voorzitter)
2008
Marc van Beijsterveldt (secretaris)
2007
Con Holzscherer
2009
Jos Jacobs
2009
Tjeerd Kootstra
2008
Ricco van Prooijen
2008
Roald Ramer
2007
Berry Westra
2009
Simon de Wijs
2007
In het jaarverslag 2005 werd reeds verantwoording afgelegd over het beleid om, binnen de ruimte
die naar de mening van de PK daarvoor binnen de spelregels te vinden is, elementaire fouten bij
gebruik van conventies strenger te beoordelen. Dit beleid werd in het verslagjaar voortgezet maar
is niet onomstreden. Zo werd tegen een PK-uitspraak in een dergelijk geval beroep ingesteld bij de
Commissie van Beroep; dit beroep werd overigens niet-ontvankelijk verklaard. Bovendien heeft de
Weko de PK uitgenodigd met haar van gedachte te wisselen om zodoende te komen tot een voor
iedereen in Nederland aanvaardbare interpretatie van de spelregels. Dit overleg is op het moment
van schrijven nog gaande.
De publicatie in de Weko-wijzer van de protesten met uitspraak en toelichting door een PK-lid is op
dit moment de enige manier waarop de PK haar zienswijze uit kan dragen.
Met ingang van 2007 is een nieuw protestformulier, met veel meer ruimte voor het vermelden van
relevante gegevens, in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat dit formulier bij aanvang van het
seizoen 2007-2008 het oude formulier officieel vervangt. De wedstrijdleider wordt hierbij nog
duidelijker geholpen alle informatie te vermelden. Helaas zijn op de huidige formulieren erg vaak
niet alle gegevens vermeld die nodig zijn om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen. Ondanks
het feit dat herhaaldelijk in de zgn. bondsarbiterbijeenkomsten hierop de aandacht is gevestigd,
was van structurele verbetering geen sprake. De commissie verwacht dit met het nieuwe formulier
te hebben opgelost.
Het aantal behandelde protesten daalde fors naar 41 (2005: 59). Die werden in zes vergaderingen,
met name tijdens het competitieseizoen, behandeld.
Opvallend is het grote aantal protesten uit lagere competitieniveaus (Tweede Divisie en
Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006
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daaronder). In iets minder dan de helft van de gevallen kreeg de klager gelijk (2005: 63%). Meer
dan eens werden de gronden waarop was beslist, gewijzigd maar werd de score niet gewijzigd.
Dergelijke gevallen zijn opgenomen in de kolom 'afgewezen'.
De aantallen zijn als volgt:
categorie
totaal
Meesterklasse
3
Eerste Divisie
4
Tweede Divisie
19
Overige bondswedstrijden 2
Districtswedstrijden
3
Clubwedstrijden
7
Toernooien
3

toe
0
3
9
0
1
4
2

af niet ontv.
3
1
10
2
2
3
0
1

totaal

19

21

41

1

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. In 2006 bestond de REKO uit zes leden.
In 2006 waren er geen nieuwe opdrachten voor de REKO. Tijdens de enige vergadering van het
jaar is een aantal artikelen uit het CR en WR geherformuleerd en heeft de REKO stilgestaan bij de
aanvullende bepalingen omtrent het te laat komen.

Commissie Lerarenopleiding en Bridge Onderwijs (LOBO)
De LOBO kwam in 2006 vijf keer bijeen. De samenstelling van de commissie ondervond meerdere
wijzigingen: Cees Sint en Bert Koster namen afscheid. Martin Slagmolen heeft namens de
Vereniging van Bridgedocenten Bert Koster opgevolgd. Op het Bondsbureau heeft Nancy de Boer
Startersbridge en studentenbridge onder haar hoede genomen en zij is opgevolgd door Andrea de
Rouw.
BridgeBalie
Het onderdeel ‘advies’ is met ingang van 2006 vervallen. Er waren 57 aanvragen voor de
BridgeBalie, verdeeld over 42 verenigingen die in 2006 gebruik hebben gemaakt van de lessen
spelpeilverbetering. 11 verenigingen hebben meerdere pakketten afgenomen.
De populairste les uit Biedermeijer Groen was: nr. 3 volgbiedingen, uit Biedermeijer Blauw: nr. 1
Reverse bieden en uit Biedermeijer Rood: nr. 3 Verdedigen tegen de Multi en de Muiderberg.
43,1% van de lessen kwam uit Biedermeijer Groen, 47,6% uit Biedermeijer Blauw en 9,3% uit
Biedermeijer Rood.
Spelkennistest
Er was geen spelkennistest. Deze wordt gehouden in juni en september voorafgaand aan de
opleidingen bridgedocent en wedstrijdleider.
Opleiding Bridgedocent
In maart 2005 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 theoretische basis gelegd
onder de bridgedocentenopleiding. De opleiding startte in november 2005 dan ook in zijn
16
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vernieuwde vorm. In de drie voorgaande edities van de opleiding is er langzaam toegewerkt naar
dit resultaat.
In maart 2006 stond op de kaderdag de praktijk van ‘leergericht bridgeles geven’ op het
programma met demonstraties van Willem van der Linden en Martin Slagmolen.
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.
Het mondelinge examen bestond uit 3 onderdelen; proefles, lesvoorbereiding en speluitleg.
Aan de examens deden 36 van de 42 cursisten mee. 29 kandidaten slaagden direct voor het
examen, 4 kandidaten slaagden via een herexamen en 3 kandidaten werden afgewezen, van wie 2
recidivisten.
Met ingang van cursusjaar 2007-2008 worden de toelatingseisen aangescherpt;
- men dient te beschikken over voldoende spelkennis
- men dient lid te zijn van een bij de NBB aangesloten club
Verder wordt het diploma bridgedocent pas uitgereikt als men tenminste in het bezit is van het
diploma Clubleider A (CLA).

Wedstrijd Commissie (Weko)
In het verslagjaar 2006 vergaderde de Weko acht keer. Als vertegenwoordiger van de topspelers is
Edwin de Ruiter in 2006 tot de Weko toegetreden zodat de Weko nu weer uit acht personen bestaat.
Naast de reguliere vergaderingen heeft er in het voorjaar een overleg plaatsgevonden met de
spelersraad dat met name geresulteerd heeft in een beter begrip voor de wederzijdse
verantwoordelijkheden. Beide organen zijn overtuigd van het belang van een goede onderlinge
samenwerking. Belangrijk is de adviserende rol die de spelersraad heeft met betrekking tot de
reglementering en organisatie van de diverse competities en kampioenschappen.
Voor velen is in 2006 de zich voortslepende controverse met de Protestcommissie over de reikwijdte
van artikel 75 van de spelregels het belangrijkste aandachtspunt geweest. Het schriftelijk overleg met
de PK is inmiddels afgerond en de Weko heeft goede hoop dat er begin 2007 duidelijkheid kan worden
verschaft over hoe er door het arbiterscorps in voorkomende gevallen met biedvergissingen moet
worden omgegaan.
Zorgen heeft de Weko over de ontwikkelingen in de districten. De halfjaarlijkse overlegbijeenkomsten
met de districtscompetitieleiders worden steeds slechter bezocht waarbij sommige districten bij
voortduring afwezig zijn. De Weko vindt het zeer belangrijk om voeling te houden met wat er in de
districten leeft en een effectief platform te hebben voor wederzijdse informatieverschaffing.
Belangrijke ontwikkelingen op het organisatorische vlak zijn in 2006 afgerond of in gang gezet. Mede
op advies van de spelersraad is de bestaande tijdregeling bij knock-out wedstrijden afgeschaft en zal
de Weko bij de komende herziening van het wedstrijdreglement het bondsbestuur voorstellen het artikel
met betrekking tot bewust gehaalde slechte scores te schrappen. Voorlopig nog als aanvullende
bepaling is in 2006 een nieuwe regeling voor te laat komen bij bondsviertallenwedstrijden ingevoerd.
Deze regeling beoogt het te laat komen te verminderen door meer verantwoordelijkheid bij de spelers
te leggen. Na afloop van de competities in 2007 zal deze regeling worden geëvalueerd. Ook is de
Weko in 2006 begonnen aan een uitgebreide herziening van de opzet van de Tweede Divisie
viertallencompetitie. Beoogd wordt een wijziging naar zeven groepen van 16 teams in plaats van 8
groepen van 14 teams met een flexibele indeling van de diverse groepen. Na een uitgebreide
consultatie van de regionale competitieleiders zijn de eerste kleine wijzigingen al in 2006 ingegaan,
zoals het spelen van 24 spellen per wedstrijd en een nieuwe regeling voor het verplaatsen van
wedstrijden. Voorjaar 2007 wil de Weko de in gang gezette adviesronde hebben afgerond en de nieuwe
opzet gereed hebben zodat deze in het seizoen 2008-2009 kan ingaan.
Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006
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Ten slotte werpt de vernieuwing van de spelregels zijn schaduw vooruit. In 2006 is door de WBF
besloten dat de definitieve voorstellen in het najaar van 2007 zullen worden behandeld zodat de
wijzigingen met ingang van het seizoen 2008-2009 kunnen ingaan.

Straf- en Tuchtcommissie
De Straf en Tuchtcommissie heeft in 2006 geen zaken hoeven te behandelen.

Commissie Meesterpunten
De Commissie Meesterpunten heeft in 2006 de meeste aandacht gericht op de verdere uitwerking van
een nieuw meesterpuntensysteem. Voorwaarde is dat het overgrote deel van de aangesloten
verenigingen gebruikt maakt van het NBB-Rekenprogramma.
Uit de commissie stapten Chris Niemeijer na meer dan 25 jaar en Ad Cosijn na zeventien jaar. Zij
werden opgevolgd door respectievelijk Hans van de Konijnenberg en Arja Lodder.
Sinds 1984 is de meesterpuntenbokaal een vast onderdeel van het meesterpuntenjaar.
Deze werd in het seizoen 2005-2006 voor de tweede keer gewonnen door Berry Westra. Zijn
seizoentotaal was 10.995 meesterpunten. Dit was slechts 45 punten meer dan de nummer twee.
De prijzen in de diverse categorieën zijn door de volgende personen gewonnen:
Nationaalmeester
Berry Westra
Krimpen aan den IJssel
Bondsmeester
Willem Boegem
Amsterdam
Kandidaat Bondsmeester
Marion Michielsen
Rotterdam
Regionaalmeester
Jacco Hop
Rotterdam
Districtsmeester
Meike Wortel
Diemen
Hendrik-Ido-Ambacht
Clubmeester
Mark Verbeek
Tot slot de jaarlijkse statistische gegevens.
Per 1 januari 2007 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

12
23
84
397
1.521
1.959
6.184
14.489
26.228
41.996
92.893

Het percentage leden dat in het bezit is van een titel, is voor het eerst in vele jaren iets gedaald, van
55,00% naar 54,79% van de aangeslotenen. Het aantal leden zonder titel is het afgelopen jaar ook in
absolute zin iets gestegen. Deze effecten worden hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er minder nieuwe
leden zijn bijgekomen dan dat er leden met meesterpunten zijn afgevallen. In totaal bezitten alle leden
samen nu 204.299.079 meesterpunten, dit is gemiddeld ruim 2.199 meesterpunten per lid. Het
gemiddelde aantal meesterpunten per lid is daarmee met ruim 60 toegenomen, het voorgaande jaar
bedroeg de toename 100 meesterpunten per lid. De trend dat de jaarlijkse toename stabiliseert, is
daarmee gestopt en dat is geheel in lijn met wat op grond van de ledenontwikkeling kon worden
verwacht.

18

Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006

Commissie Jeugdbridge
De samenstelling van de Commissie Jeugdbridge is in 2006 gewijzigd. De CJB heeft afscheid
genomen van Ids Hemminga, ‘vader’ van het minibridge en commissielid sinds 1988, en van Rob
Spee, jarenlang actief in het jeugdbridge en centrale kampleider. Petra Wijers en Paul Vonck zijn
bereid gevonden hen op te volgen.
Vijf keer heeft de CJB in dit verslagjaar vergaderd over diverse, uiteenlopende ‘jeugd gerelateerde’
onderwerpen. Uiteraard zijn bij de Nederlandse mini- en jeugdbridgekampioenschappen ook de CJBleden aanwezig geweest.
Begin februari heeft de jaarlijkse kaderdag met de Districtsjeugdcommissarissen plaatsgevonden. Ieder
jaar blijkt dit weer een waardevolle dag te zijn. Ervaringen worden volop uitgewisseld, knelpunten aan
de orde gesteld, waarvoor dan gezamenlijk oplossingen gezocht worden. Kortom, voor de contacten en
een goede vrijwilligerstructuur een onontbeerlijke dag.
In hetzelfde weekend hebben negen vrijwilligers de training leraar minibridge gevolgd. Regionaal is in
Brunssum het weekend daarna dezelfde training voor nog eens dertien jeugdleiders georganiseerd.
Dit jaar zijn er diverse Nederlands Kampioenschappen voor de jeugd georganiseerd. Voor de
minibridgers zijn het NK Scholen voor teams en het NK Minibridge voor paren, en voor de jeugd tot
vijfentwintig jaar het NK Jeugd Viertallen en NK Jeugd Paren kampioenschappen georganiseerd. Het
NK Jeugd Viertallen is op verzoek van de spelersraad uitgebreid naar een tweedaags kampioenschap.
Daarnaast is er speciaal voor de jeugdbridgeclubs de landelijke competitie Enveloppenbridge. Eerst de
voorronde voor mini- en jeugdbridgers op de club, daarna een zinderende finale in het NDC.
Ook dit jaar heeft de CJB weer een onderscheiding kunnen uitreiken aan iemand die zich uitzonderlijk
verdienstelijk heeft gemaakt voor het jeugdbridge. Deze onderscheiding, de Touwtrekker, is op een
heel toepasselijk moment, namelijk tijdens het NK Scholen, aan An de Haas overhandigd voor haar
jarenlange tomeloze inzet in Leidschendam.
Naast de lessen op scholen is de gratis te downloaden software CAMmini om minibridge op de
computer te spelen beschikbaar. Voor de bridgende jeugd biedt StepBridge, de internet bridgeclub, een
aantrekkelijke korting op het lidmaatschap. Ook is zij in september met een speciaal
ladderkampioenschap voor de jeugd gestart.
Door grote inzet van alle vrijwilligers in het jeugdbridge hebben dit jaar meer dan 1800 kinderen kennis
gemaakt met minibridge. Daarnaast hebben ruim 600 leerlingen hun kennis van het minibridge
verdiept, de overgang naar het jeugdbridge, bridgen met bieden, gemaakt of de biedkennis verder
ontwikkeld. Om de jeugd door te kunnen laten stromen van minibridge naar jeugdbridge en een verdere
verdieping van het bieden mee te geven is de opzet van een goede vrijwilligerstructuur van het grootste
belang. Als geen ander realiseert de CJB zich dat het werken met en voor de jeugd veel
uithoudingsvermogen en energie van de vrijwilligers vraagt. Wij prijzen ons gelukkig dat deze inzet de
jeugdleiders wel veel plezier en voldoening geeft. De CJB spreekt ook haar dank uit, want zonder hen
heeft het jeugdbridge geen toekomst.

Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT)
De BCT is in 2006 vijf keer in vergadering bijeen geweest. In de eerste helft van het jaar heeft de
BCT zich bezig gehouden met het toezichthouden op de nationale selecties en het vaststellen van
de afvaardigingen naar internationale wedstrijden en kampioenschappen.
Al vroeg in het jaar was bekend dat na drie succesvolle jaren de Stichting Topbridge Nederland in de
zomer van 2006 zou ophouden te bestaan. Dit betekende dat de open kernploeg weer onder de
verantwoordelijkheid van de Nederlandse Bridge Bond zou gaan vallen.
Het bondsbestuur heeft besloten dat het managementmodel van de Stichting Topbridge op
hoofdpunten wordt overgenomen en op alle kernploegen zal worden toegepast.
Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006
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Daarom is de Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT) opgeheven en vervangen door de ‘Sectie
TopBridge’ (STB). De STB zal uit drie personen bestaan en gaat zich uitsluitend bezighouden met
beleidszaken en de financiering van topbridge. De STB bestaat uit Marijke Erich (voorzitter), Wubbo de
Boer en Jaap Ellerbroek.
Het bondsbestuur heeft Eric Laurant benoemd tot bondscoach. De bondscoach gaat leiding geven aan
alle kernploegen. De bondscoach is geen lid van de STB, hij voert het vastgestelde beleid en de
jaarplannen uit en is (achteraf) verantwoording verschuldigd aan de STB. In de praktijk betekent dit dat
de bondscoach eindverantwoordelijk is voor de samenstelling van de kernploegen, aanstelling en
ontslag van trainers/coaches/captains en begeleiders, het vaststellen van vertegenwoordigende teams,
de afvaardigingen naar kampioenschappen en de financiële verantwoording van alle
topbridgeactiviteiten. Topsportcoördinator Ed Franken blijft onder verantwoordelijkheid van de
bondscoach zijn werkzaamheden ten behoeve van de afvaardigingen naar internationale
kampioenschappen en zijn contactfunctie met NOC*NSF verrichten.
Door bovenstaande taakverdeling is een duidelijke scheiding gecreëerd tussen de beleidsmatige
commissie STB en de uitvoerende werkzaamheden. Voor de trainers en coaches betekenen deze
wijzigingen dat de bondscoach hun enige directe aanspreekpunt is, voor de spelers is dat hun trainer
en in tweede instantie de bondscoach. De bestuursleden van de STB hebben geen bemoeienis met
spelers en trainers.

Commissie Kei/Stuur
In de commissie werd Just van der Kam vervangen door Nancy de Boer. De werkzaamheden
verliepen ook dit jaar zeer voorspoedig dankzij de inzet van Willy Kompier van het bondsbureau,
die na de toetsing alle uitvoerende werkzaamheden voor haar rekening nam.
Door het bondsbestuur is besloten dat in bijzondere gevallen een Kei of Stuur door een lid van het
bondsbestuur uitgereikt kan worden, als de verdiensten van een betrokkene zeer uitzonderlijk zijn.
We noemen dit een Kei/Stuur+.
Helaas werden weer aanvragen voor een onderscheiding afgewezen. Gelukkig maar twee keer
(2005: 5), uiteraard tot teleurstelling van de aanvrager. De dalende tendens geeft reden tot
tevredenheid. De poging om de richtlijnen voor het aanvragen van een onderscheiding nog
duidelijker te maken lijkt effect te hebben.
Er werden 28 onderscheidingen toegekend (2005: 42). Een daling van ruim 33%. Dit was netjes
verdeeld in 15 Keien (2005 :20) en 13 Sturen (2005 :22), allemaal vrijwilligers die veel werk voor
bridge en de NBB gedaan hebben. Deze daling in aantal verontrust de commissie niet, omdat er
vaker schommelingen zijn voorgekomen.
Voor het eerst is het aantal vrouwen (15) dat een onderscheiding heeft ontvangen, iets groter dan
het aantal mannen (13). Een verheugende ontwikkeling omdat dit meer in overeenstemming is met
de verhouding mannen/vrouwen bij onze leden.
In 17 van de 25 districten werden één of meer onderscheidingen uitgereikt door een
vertegenwoordiger van het districtsbestuur. Eén keer werd de Kei+ uitgereikt door een
bondsbestuurder. De onderscheidingen werden ook vermeld op de website van de NBB en in het
bondsblad BRIDGE. Uit verschillende bedankbrieven blijkt dat de onderscheidingen zeer
gewaardeerd worden.
In januari werd ook dit jaar een speciale Keien- en 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 op prijs werd
gesteld.
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Spelersraad
In 2006 vergaderde de Spelersraad zes keer. Daarnaast heeft er een overleg plaatsgevonden met de
Weko dat met name geresulteerd heeft in een beter begrip voor de wederzijdse verantwoordelijkheden.
Beide organen zijn overtuigd van het belang van een goede onderlinge samenwerking. Belangrijk is de
adviserende rol die de Spelersraad heeft met betrekking tot de reglementering en organisatie van de
diverse competities en kampioenschappen. Zo zijn er op verzoek van de Weko in 2006 onder andere
adviezen uitgebracht over de tijdregeling bij knock-out wedstrijden, regeling te laat komen bij de
bondsviertallencompetitie, regeling bewust gehaalde slechte scores, herziening van de opzet tweede
divisie viertallencompetitie en de wedstrijdkalender 2007-2008.
Ook het beleid met betrekking tot het topbridge is in 2006 uitvoerig aan bod gekomen. De Spelersraad
vindt het belangrijk dat haar adviserende stem bij te voeren beleid gehoord wordt. Met name gevolgen
van de wijziging in de structuur van het topbridge door het opheffen van de BCT en de introductie van
een nieuwe Sectie TopBridge baren de Spelersraad in dat verband zorgen.
Op het personele vlak heeft de Spelersraad in het verslagjaar afscheid genomen van Frans Lejeune,
die als ambtelijk secretaris is opgevolgd door Ad Cosijn. Verder heeft Anneke Simons in 2006 het
voorzitterschap overgenomen van Schelte Wijma. De voor het najaar van 2006 voorziene verkiezingen
zijn uitgesteld tot 2007 zodat er bij de verkiezingen duidelijkheid is over de rol van de Spelersraad in de
nieuwe structuur van het topbridge.

Uitgeefteam
De belangrijkste aandachtspunten in 2006 zijn de advertentie-opbrengsten en de ledenwerving
geweest. Daarnaast is de overeenkomst met Roto-Smeets vernieuwd (tegen betere voorwaarden).
De drukkosten zijn daardoor achtergebleven bij de begroting.
Na enkele jaren van lagere advertentie-inkomsten is dit jaar het tij gekeerd. De advertentiemarkt is
onder invloed van de aantrekkende economie duidelijk gegroeid. Een bedreiging blijft de opbouw
van eigen databestanden door de reisbranche, die op deze wijze hun afhankelijkheid van
adverteren willen verminderen. Een steun in de rug is het zeer succesvolle lezersonderzoek
geweest waarvan de resultaten begin 2006 beschikbaar kwamen. BRIDGE wordt hoog
gewaardeerd en veel gelezen.
Het advertentiebureau tracht met een nieuwe folder hotels enthousiast te maken voor het
organiseren van bridgedrives en dan ook te adverteren. De eerste resultaten hiervan zijn hoopvol.
Ook worden meer activiteiten ondernomen op het snijvlak van sponsoring en adverteren.
Combicontracten waarin een evenement een titelsponsor krijgt met afspraken over exposure in het
bridgeblad, komen meer voor.
Met spanning is gekeken naar het lidmaatschapsexperiment, waarin niet aangesloten clubs een
‘uitgekleed’ lidmaatschap kregen aangeboden. Vanaf oktober 2006 kunnen deze ‘experimentele
leden’ het bridgeblad individueel bijkopen. Op dit moment maken zo’n 5% van de mensen daarvan
gebruik. De kosten voor BRIDGE zijn onder de begroting van 2006 gebleven. Anton de Bekker,
voorzitter van het Uitgeefteam en tevens penningmeester van de NBB, toonde zich zeer tevreden
over het financieel beleid. Helaas nam Anton in december afscheid van het bondsbestuur: we
danken hem van harte voor al zijn werk in het Uitgeefteam.
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Financiële Commissie
In het verslagjaar 2006 verliet Cor Worms de Financiële Commissie. Hij werd opgevolgd door Theo
van Daalen. Zoals gebruikelijk is de Financiële Commissie een aantal keren bijeen geweest om de
begroting, de kwartaal- en de jaarcijfers te bespreken. Hierbij waren de penningmeester en twee
medewerkers van het bureau aanwezig. Ook is met de accountant de jaarrekening en de
managementletter besproken. Speciale aandacht heeft de Commissie besteed aan de
ontwikkelingen naar aanleiding van het wegvallen van de VWS-subsidie, de exploitatie van het
zalencentrum, de acties rond het werven van nieuwe verenigingen en de consequenties van de
ontwikkeling bij de Stichting Topbridge.
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Jaarverslag van de Bondsraad
In het verslagjaar bestond het DB van de Bondsraad uit Frank Verhagen, voorzitter; Els IJsseling,
secretaris en Wieb Brouwer, lid.
De Bondsraad kwam tweemaal bijeen ter voorbereiding van de twee algemene
ledenvergaderingen. Daarnaast vergaderde het DB tweemaal, alsmede tweemaal met de
voorzitter en/of de vice-voorzitter van de NBB.
Tijdens deze bijeenkomsten werd de nodige aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
Het binnenhalen van grijze clubs
Met enige teleurstelling werd geconstateerd dat bij één van de belangrijkste speerpunten van de
NBB (nog) niet het gehoopte resultaat is geboekt. Wel werd duidelijk dat op een sterke daling van
de bondscontributie voor alle leden na beëindiging van het experiment niet gerekend mag worden.
Startersbridge
Meer perspectief op het aantrekken van nieuwe leden biedt Startersbridge. De pilots zijn succesvol
verlopen en de NBB biedt zijn clubs een uitstekende ondersteuning. Met name de inzet van het
bondsbureau wordt zeer gewaardeerd.
Studentenbridge
Dit speerpunt ondervindt veel hinder van de sterke wisseling van functionarissen in de
studentenwereld; inmiddels is men er in geslaagd bij de meeste Universiteiten een ingang te
vinden, zodat in 2007 de eerste resultaten verwacht mogen worden.
De Sectie TopBridge
Voor topbridge moest noodzakelijkerwijs een nieuwe opzet gevonden worden omdat Stichting
Topbridge Nederland stopte met haar werkzaamheden. Het ziet er naar uit dat de nieuwe
TopBridge BV, mede dank zij nieuwe subsidiegevers, een belangrijk deel van de verworvenheden
in stand kan houden. Wel heeft het DB van de Bondsraad een aantal vraagtekens geplaatst bij de
wijze waarop men een en ander denkt te realiseren.
Bridgepoint
Gelukkig lijkt een einde te komen aan de niet onaanzienlijke verliezen die op het uitbaten van het
zalencentrum en de horeca van het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel zijn en worden
geleden. Wel vraagt het DB zich af of op dit punt wel tijdig is ingegrepen.
De Bridge- en Boekenshop
De korting op de prijzen van de in de bridgewinkel aan te schaffen artikelen voor bij de NBB
aangesloten clubs is een verdere stap op de weg naar verbetering van de verenigingsondersteuning en een nieuwe impuls om je als club bij de NBB aan te sluiten.
Herindeling districten
Duidelijk is wederom geworden dat er geen behoefte is aan een grote herindelingoperatie en dat
we het moeten laten bij kleine, in onderling overleg tot stand gekomen grenswijzigingen.
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, jeugdcommissaris (overleden in de zomer van 2006)
W. Smit, commissaris
B. Westra, commissaris
Algemeen
Het bestuur van het District Bridge Federatie Regio Amsterdam, opererend onder de naam District
Amsterdam, van de N.B.B. (het DB) heeft in dit jaar zes maal vergaderd.
Het seizoen 2005 – 2006 heeft in het teken gestaan van het 75-jarig jubileum van de NBB en het
District. De NBB heeft deze gelegenheid aangegrepen zich door het gehele land te presenteren
aan de “gewone leden”. Een opzet die wij zondermeer als geslaagd kunnen bestempelen.
Ook het 75-jarig jubileum van het District Amsterdam was een geslaagde ontmoeting, in dit geval
tussen bestuurders van de verenigingen en het Districtsbestuur.
Het door Max Abram en Herman Drenkelford opgezette Witte Huis project kunnen wij, na ruim een
jaar, als geslaagd betitelen. Op vier avonden spelen er bridgeverenigingen en er heeft inmiddels
ook een aantal belangrijke toernooien (o.m. Het Witte Huis Toernooi) plaats gevonden.
Competities
De terugloop in de competitiedeelname is nog niet geheel tot staan gekomen, maar er zijn
voorzichtige tekenen van een licht herstel. Er deden dit jaar 126 teams mee aan de
viertallencompetitie.
De open parencompetitie beleefde een dieptepunt met 13 paren, maar de dames parencompetitie
werd door bridgevereniging Ruit nieuw leven ingeblazen. Door het nieuwe beleid van de NBB voor
de inschrijving van de gemengde paren, is afgezien van het organiseren van de gemengde paren.
Contacten met verenigingen
Indien enigszins mogelijk geeft altijd een bestuurslid acte de prèsence bij activiteiten waar zij voor
uitgenodigd wordt. In het verslagjaar vierde BC Biesbosch haar 25-jarige jubileum. Dhr. Lesmeister
van BC Amstelland heeft dit jaar een Stuur ontvangen.

Utrecht
Samenstelling districtsbestuur
Donald Lambert, voorzitter
Harry van Etten, vice-voorzitter/PR-functionaris tot 16 december
Herman van der Schuyt, vice-voorzitter/PR-functionaris vanaf 16 december
Marja Cottaar, penningmeester en waarnemend secretaris van 13 mei tot 16 december
Carla Snoeij, secretaris tot 13 mei
Ciska Zuur, secretaris vanaf 16 december
Harry Janssen, DKL
Erelid: Mw. B.H. van Dijk-Hage
Leden van Verdienste: H.C. Nieuwenhuizen, overleden dd 27 september en P.P. Stoopman
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Algemeen
Het districtsbestuur vergaderde 7 keer. De voorjaarsvergadering werd gehouden op 13 mei te
Vianen en de najaarsvergadering op 16 december in Denksport Centrum Den Hommel.
Er vonden twee bestuursmutaties plaats (secretaris en vice-voorzitter/PR-functionaris).
Op 27 september 2006 overleed ons lid van verdienste Henk Nieuwenhuizen. Henk heeft minstens
25 jaar handmatig de scores van de districtswedstrijden uitgerekend en zich ook overigens zeer
verdienstelijk gemaakt voor het district.
Clubs
Dit jaar hebben zich drie verenigingen experimenteel aangesloten bij de NBB. Het betreft SANS
SOUCI te Driebergen, Bridgecombinatie Concordia’86 te De Bilt en BC woensdagmiddagbridge
Vleuten. Het totaal aantal leden van het district per 31 december 2006 is 7417.
Competitie
Aan de viertallencompetitie 2005-2006 namen 155 teams deel. Aan de open paren: 26; dames
paren: 38; gemengde paren: 16 en senioren paren: 21.
Clubleider A en B
Er vonden dit jaar één cursus plaats voor Clubleider A: 26 deelnemers, waarvan er 23 examen
hebben gedaan en er 21 zijn geslaagd.

’s-Gravenhage en Omstreken
Samenstelling districtsbestuur
Tot 18-11-2006 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Wim de Ruijter, voorzitter
Wim de Ruijter, secretaris (waarnemend)
Hilde van Oosten, penningmeester
Leontien Hoogweg, DKL en administrateur meesterpunten
De functies commissaris jeugdzaken en PR waren vacant
Op de Algemene vergadering van 18-11-2006 deelde Wim de Ruijter mee dat hij zijn functie per
onmiddellijke ingang wilde beëindigen. Tijdens deze vergadering is besloten dat het bestuur
demissionair verder gaat en is een interim voorzitter en secretaris gekozen. De vergadering ging
akkoord met het tijdelijke toetreden van Frits Kellenbach als voorzitter en Bill Swaager als
secretaris.
Het tijdelijke bestuur heeft de volgende opdracht: Nieuwe bestuursleden te werven, waarvan een
deel zowel lid is van de NBB als van de Haagse Bedrijfs Bridge Bond (HBBB). Stappen te
ondernemen om te komen tot een samenwerking met de HBBB met het oog op fusie.
Op de algemene ledenvergadering in april 2007 een voorstel voor een nieuw bestuur te doen
De heer Jos Janssen is bereid gevonden de functie van de DKL parencompetities op zich te
nemen.
Activiteiten district ’s-Gravenhage en omstreken
De door het district georganiseerde activiteiten:
De traditionele nieuwjaarsreceptie met bridgedrive; een open paren competitie; een gemengde
paren competitie; een viertallen competitie; het Haags Viertallen Kampioenschap;
In het voor- en najaar is een Algemene Ledenvergadering gehouden.
Het district ‘s-Gravenhage e.o. heeft, met NBB subsidie, 28 bridgemates aangeschaft die voor de
districtscompetities gebruikt worden. Ook verenigingen kunnen hier onder voorwaarden gebruik
van gaan maken.

Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006

25

De leden
Het district heeft op 31 december 2006 36 leden (verenigingen) met ruim 3933 spelers (inclusief
dubbelleden).
In het najaar zijn de verenigingen Haagsche Oefen Club en Studiecentrum gefuseerd. De nieuwe
vereniging draagt de naam HOC/Studiecentrum
Aan Lucie Nijmeijer werd een Kei uitgereikt voor haar jarenlange werkzaamheden voor de
vereniging RPC.
Aan An de Haas van BC Leidschenhage werd een Touwtrekker uitgereikt voor haar jarenlange
werk om het minibridge op scholen te promoten.

Noord-Holland
Samenstelling districtsbestuur
Jan Boehmer, voorzitter
Jan Smit, vice-voorzitter en penningmeester
Michel van Litsenburg, secretaris
Jaap de Bijl, technische zaken
Wim Sam, public relations, jeugdcommissaris en webmaster
Algemeen
Ook in 2006 heeft het bestuur zich ingezet om de aantrekkelijkheid van het NBB-lidmaatschap bij
de eigen leden en niet-aangesloten verenigingen inzichtelijk te maken. Het daartoe gekozen
middel was het organiseren van een “Roadshow”. Helaas was de animo bij de aangesloten
verenigingen voor deze activiteit onvoldoende, terwijl het Bondsbestuur het niet opportuun achtte,
gelet op het ter zake gevoerde beleid, om niet aangesloten verenigingen voor de “Roadshow” uit te
nodigen.
Daarnaast heeft het bestuur ernaar gestreefd, om de deelname aan de verschillende
districtscompetities te bevorderen, door die goedkoper te maken.
De achteraf op te maken balans daarvan is niet zonder meer positief.
De deelname aan de viertallencompetitie liep enigszins terug; die aan de districtsparencompetie
was beter dan voorheen, maar blijft matig. De seniorencompetities kenden ongeveer dezelfde
deelname als eerder.
Geld speelt kennelijk geen rol: de doelgroepen blijven bij subsidiering even groot als voorheen.
In de najaarsvergadering van het district op 9 december is een PR-plan aangenomen en in het
‘districtsinsert’ bij het januarinummer van het onvolprezen blad BRIDGE, is nadrukkelijk gevraagd
aan onze leden om ideeën aan te dragen om in een tanend perspectief toch iets moois te
bedenken. Het bestuur voelt zich blijvend uitgedaagd, om de leden en kandidaat-leden op hun
wenken te bedienen.
Het is niet alleen maar ‘kommer en kwel’ in ons district. De Kaderdag werd heel redelijk bezocht,
mede gelet op de beperkte doelgroep. Ook de Clubkampioenendrive was zeer succesvol. Het
echtpaar Van Diepen werd kampioen in de hoogste klasse.
Leuk
Mevrouw Van Eekelen van BC Akersloot ontving een Kei; aan de heer Van Charldorp van BC
Limmen werd een Stuur uitgereikt.
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Rotterdam & Omstreken
Samenstelling districtsbestuur
Het afgelopen jaar heeft onze vice-voorzitter en PR-portefeuillehouder Joost Hubeek zijn
bestuurstaak beëindigd. De PR-vacature wordt vervuld door Jan ter Mors, die voorheen de
jeugdzaken behartigde. Gonnie Sterk, onze tweede secretaris, heeft nu, naast haar oude taak, de
jeugdzaken onder haar beheer.
Er is geen vice-voorzitter benoemd.
Het bestuur heeft nu de volgende samenstelling en taakverdeling:
Mw. E. IJsseling, voorzitter
R. de Vries, secretaris
Mw. A. Schrader, penningmeester
H.T.A. Derksen, wedstrijdsecretaris/DCL
Mw. A.J.E. Sterk-Visser, jeugdzaken en tweede secretaris
J.W. ter Mors, PR.
Leden
Tot ons genoegen is het aantal aangesloten verenigingen met 1 toegenomen tot 51. Het aantal
aangesloten club- en ondersteunende leden bedroeg ruim 4.800.
Districtsactiviteiten
Op 28 januari 2006 werd het 75-jarig jubileum gevierd. Het feest was een groot succes en werd
door vertegenwoordigers van de aangesloten clubs, de naaste districten, de Bondsraad en niet te
vergeten de NBB meegevierd. Frans Appels kreeg een onderscheiding van de Bond wegens zijn
60-jarig lidmaatschap.
Zoals gebruikelijk werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden, voorafgaande aan de
beide ALV’s van de NBB. Na afloop van de voorjaarsvergadering was er een bestuurdersdrive.
Tijdens beide vergaderingen werd door een NBB-vertegenwoordiger een gastoptreden verzorgd:
Armand Trippaers, voorzitter van de bond over het NBB-beleid en Nancy de Boer over
Startersbridge.
In september is door de DCL een kaderdag georganiseerd voor clubleiders en wedstrijdleiders.
Gastspreker was Hans van Staveren en hierna werden een aantal live-arbitrages voorgeschoteld.
De belangstelling was zoals gebruikelijk groot voor dit zeer geslaagde evenement.
Op een school in Barendrecht werd minibridgeles gegeven. Een actie om meer belangstelling voor
het bridgen te wekken bij de jeugd.
Dankzij de subsidie van de NBB heeft het district 50 bridgemates kunnen aanschaffen, te
gebruiken bij districtscompetities en door verenigingen die drives etc. willen organiseren.
Districtscompetities
Ook afgelopen jaar werden twee competities georganiseerd: Open paren;(5 avonden) waaraan 30
paren deelnamen, verdeeld over hoofdklasse en 1e klasse gewonnen door respectievelijk Peter.
Hoogeveen/Puck Keijzer en Evert Mulder/Rob de Vries. Vanwege het kleine aantal deelnemers
werden de 1e en 2e klasse samengevoegd. Viertallen; waaraan in 2005-2006 41 teams
deelnamen. Winnaars werden in de hoofdklasse Quatre Mains1, in de 1e klasse Langeland 2 en in
de 2e klasse Waddinxveen en Doublet 3.
Het traditionele toernooi om de Deltabokalen vond plaats in oktober. Er deden een record aantal
viertallen mee, namelijk 34. De winnaar van de A-bokaal was Schoonhoven en de B-bokaal werd
door Bridgekring´35 2 gewonnen. Het driestedentoernooi voor teams uit Antwerpen, Den Haag en
Rotterdam werd dit jaar door de Belgen georganiseerd. Rotterdam werd winnaar.
Onderscheidingen
Behalve het speldje voor Frans Appels vielen er drie mensen uit ons district in de prijzen: een stuur
voor Frans Evers, een stuur voor Leonie van Beelen en een kei voor de 80-jarige Hanna van
Weijen-Sijlaar.
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Kennemerland
Samenstelling districtsbestuur
J.P. Cornet, voorzitter t/m 23 september 2006
G. te Velde, voorzitter vanaf 23 september 2006
M.G. Warmenhoven, secretaris
R. Jedema, penningmeester
J.H. Rumping, DKL
E. Millaard, PR en Opleidingen
alsmede trekkers voor de volgende speerpunten:
Sandra Roos, jeugd tot 23 september 2006
Ernst Wackwitz, jeugd vanaf 23 september 2006
P. van der Raad, Bridge Onder Begeleiding (BOB) en Zaterdagmiddagdrives
mw. J. de Vos Senioren Bridge Soos (SBS)
Beleid
Het afgelopen jaar zijn de districtscompetities weer op verschillende speellocaties afgewikkeld. De
ervaringen van het afgelopen seizoen zullen worden meegenomen naar het komende seizoen.
Net als vorig jaar is de verenigingen gevraagd om zich extra in te spannen voor de deelname aan
de districtscompetities. Helaas moet geconstateerd worden dat er wederom minder mensen
hebben deelgenomen. Voor de dames- en seniorenparen zal met buurdistricten gekeken worden
om dit samen te organiseren.
Mede verantwoordelijk voor deze afname wordt de versnippering van de districtswedstrijden over
verschillende locaties gezien. Mogelijk dat met de komst van een denksportcentrum de
belangstelling weer aantrekt. Het district overweegt dan ook om de districtswedstrijden op een
vaste avond in de week te spelen over een bepaalde periode.
Met de gemeente Haarlem is de afgelopen jaren, samen met de andere denksportbonden, overleg
gevoerd over een denksportcentrum in het Pim Mulier stadion, waarbij niet veel vooruitgang werd
geboekt. Recent is, door een initiatief van de NBB, de gemeente geïntereresseerd geraakt in het
opzetten van een denksportcentrum in Schalkwijk; daarover wordt momenteel overleg gevoerd.
Daarnaast is er een particulier initiatief om een denksportcentrum aan het Spaarne te creëren.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar het rondje langs de verenigingen afgerond. Met een
powerpointpresentatie werd aangegeven wat het district voor de vereniging kan betekenen.
Tijdens het bezoek aan de vereniging werd ook ingegaan op de gemiddelde leeftijd en het
ledenaantal.
Kaderopleidingen
18 cursisten werden door Ron Jedema in 7 lessen voorbereid op het CLA-examen. Van de 16
examenkandidaten zijn er 12 geslaagd.
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 komt bied- en
speeltechniek aan de orde.
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.
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Midden en Oost Gelderland
Samenstelling districtsbestuur
J.B.A. Prins, voorzitter
O.E. Slichtenbree, secretaris
W.J.M. Adriaanse, penningmeester
R. Versteeg, DKL
mw. A. van Randeraat, wedstrijdsecretaris
P. Huizinga, PR-functionaris/jeugdbridge
Erelid: P.T. Spruit
Bestuur
Het bestuur vergaderde dit jaar zes keer. Er werden twee districtsraadsvergaderingen gehouden.
In de najaarsvergadering werd afscheid genomen van twee bestuursleden. Inge Pellenberg werd
van harte bedankt voor haar inzet gedurende vier jaar, eerst als pr-functionaris en later als
wedstrijdsecretaris. Piet Spruit nam afscheid als voorzitter en werd vanwege zijn bijzondere
verdiensten benoemd tot erelid van het district. Als nieuwe bestuursleden benoemde de
vergadering Jan Prins (voorzitter) en Paul Huizinga (jeugdbridge en pr).
Leden
Het aantal clubs daalde dit jaar naar 59. De Arnhemse Bonds Bridge Vereniging werd na het
vieren van het 80-jarig bestaan opgeheven. Ook BC Zuid Geeft en Bridgecentrum Glazenburg
werden opgeheven. BC de Honneur volgde St.CBA - I Love Bridge op. BC Jump ’85 verhuisde van
district IJsselstreek naar ons district. Als nieuw lid mochten we de Aaltense BC verwelkomen die
gebruik maakt van het basislidmaatschap van de NBB. BC Doorwerth vierde het 25-jarig jubileum.
Districtscompetities
Evenals vorig jaar was er was er weer een grote variëteit in aanbod voor de districtscompetities:
viertallen, open paren, gemengde paren, damesparen en Klavercompetitie. In samenwerking met
district Nijmegen organiseerden we voor senioren zowel een viertallentoernooi als een
parencompetitie.
Voor de meeste competities was er een geringe stijging in belangstelling. Aangezien echter een
van de dagen voor de tweede klasse open paren niet kon doorgaan wegens gebrek aan
deelname, was het totale aantal deelnemers aan de reguliere competities toch wat minder dan
vorig jaar. Bij de viertallen steeg het aantal teams van 31 naar 33. Aan de open parencompetitie
werd door 50 paren deelgenomen, tegen 73 vorig jaar. Bij de damesparen steeg het aantal paren
van 44 naar 48. Het aantal gemengde paren op zondagmiddagen steeg van 16 naar 17. De
deelname aan de seniorenviertallen was met 8 teams 3 hoger dan vorig jaar. Bij de seniorenparen
steeg de belangstelling van 14 naar 15 paren. De belangstelling voor de Klavercompetitie was
opnieuw groter dan vorig jaar. Bij 26 clubs waren er in totaal 33 voorrondes, waaraan door zo’n
450 paren werd meegedaan. Op districtsniveau werden twee halve finales gespeeld en een finale.
Dank zij sponsoring door de heer Melchers konden we deze competitie voor de deelnemers geheel
gratis houden.
In de hoofdklasse viertallen werd de Elster BC kampioen. In de hoofdklasse open paren eindigden
de heren Kalf en van Olmen als eerste en in de hoofdklasse damesparen de dames Campenhout
en Doensen. Bij de Klavercompetitie eindigden de heer en mevrouw Jonkers als eerste. De
Klavercompetitiebokaal ging naar BC Met Open Kaart
Aan de wedstrijd om het verenigingskampioenschap nam dit jaar het recordaantal van 23
verenigingen deel, tegen 12 vorig jaar. Deze stijging is vooral te danken aan een intensieve
telefoonactie door het bestuur. De Adri de Waardtrofee kwam opnieuw in het bezit van BC ‘t
Onstein.
Denksportcentrum Glazenburg werd dit jaar opgeheven. Deze locatie in Rheden lag centraal in het
district. We zullen nu meer gebruik moeten maken van de speellocaties in Doetinchem en in
Doorwerth.
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Azenkampioenschap
Als nieuwe activiteit hebben we een Azenkampioenschap geïntroduceerd. Dit is een invitatiedrive
ter opening van het nieuwe seizoen waarvoor we alle clubkampioenen uitnodigen. Deze eerste
keer deden 18 clubkampioenen mee. De heer en mevrouw de Kruijf van BC Angerlo wonnen deze
drive.
Jeugd
Voor het jeugdbridge werd een actieplan ontwikkeld om basisscholen te benaderen voor lessen
minibridge. Dit plan zal ongetwijfeld volgend jaar zijn vruchten afwerpen.
Kadervorming
Aan de CLA-cursus werd door 29 cursisten deelgenomen, hiervan deden er 27 examen. Zij
slaagden allen.

Maasland & Meierij
Samenstelling districtsbestuur
In 2006 is de samenstelling van het districtsbestuur ongewijzigd gebleven. Wel hebben zowel de
voorzitter, de vice-voorzitter als de PR functionaris te kennen gegeven om zich op de ALV van
maart 2007 niet herkiesbaar te stellen. Er wordt daarom driftig gezocht naar nieuwe gegadigden.
Bestuurssamenstelling district Maasland & Meierij na ALV d.d. 24 maart 2006:
Theo van Daalen, voorzitter
Herman v.d. Kooy, vice-voorzitter, website
Tino Hillenaar, penningmeester
Leo Stehmann, secretaris
Jac Mooy, DJC
Henk Baron, DKL
Jan Engbers, PR
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 2006 weer van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bulletin via het maandblad
BRIDGE te verspreiden naar de individuele leden van het district.
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. In 2006 zijn ruim 200 koffers gedupliceerd t.b.v. speciale
drives. Daarnaast zijn t.b.v. clubavonden abonnementen met 5 verenigingen afgesloten voor totaal
12 sets, resulterend in ruim 400 te dupliceren koffers.
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. Daarnaast wordt voor de competitieuitslagen gebruik gemaakt van de NBB Portal. Op de eigen website wordt voor de uitslagen direct
doorgelinkt naar de NBB Portal.
Kaderdag is gehouden in 2005 en staat weer gepland voor 2007.
Districtsdag 29 oktober 2006. Op de districtsdag is volgens traditie een viertallen-drive
georganiseerd voor de leden. Hieraan hebben helaas slechts 12 teams deelgenomen. Bridge ‘90
was ditmaal de winnaar.
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CLA/CLB
Aan de CLA cursus hebben 28 cursisten deelgenomen. Hiervan hebben er 25 examen gedaan (3
deelnemers moesten door omstandigheden verstek laten gaan). Alle 25 examenkandidaten zijn
geslaagd. Er is in 2006 geen CLB cursus gegeven.
Districtscompetities
Ook dit jaar zijn er weer districtscompetities georganiseerd: Paren (21, 3 minder dan in 2005).
Viertallen (43 teams, 3 minder dan in seizoen 2005-2006). Voor de Dames en Seniorencompetities
was (te) weinig belangstelling.
Stuur
Op 18 november 2006 is er een Stuur uitgereikt aan dhr. Theo Zomers van H.B.C.’81.
Jeugdbridge
In het voorbije schooljaar is er opnieuw bij de Nederlandse Kampioenschappen MiniBridge
eremetaal gehaald!
Dit keer gaat het om Chiem van Straten en Tom van der Last, beiden uit Grave, die een mooie 3e
plaats bij het minibridge 2 toernooi hebben behaald. Bijzonder is dat zij dit schooljaar voor het
eerst op school met minibridge 1 hebben kennisgemaakt. De groep was zó enthousiast dat ze
meteen is doorgegaan met MB2 en dus niet zonder resultaat. Ook bijzonder is dat in Grave voor
het eerst met jeugd en bridge werd gewerkt. Hulde aan de begeleiders! Het beste paar uit ons
district in de MB1 lijn waren Calvin Brouwer en David Groen uit Rosmalen met een mooie 5e
plaats. Ook dit schooljaar heeft ons district weer de meeste diploma’s uit kunnen delen. Om dit te
kunnen blijven doen is er meer vrijwillig jeugdkader nodig. Wij doen op u een beroep om uw
bijdrage aan onze mooie sport te leveren, ook voor de toekomst.

Leiden e.o.
Van district Leiden is geen jaarverslag ontvangen.

IJsselstreek
Samenstelling districtsbestuur
drs. W. Brouwer, voorzitter
J. Postma, vice-voorzitter, PR en jeugd
J. Hendriksen, penningmeester
A. van de Vlekkert, secretaris
Mw. M. Suurmeijer – Wesse, 2e secretaris
P.C. Rado, DKL
J.W. Lesschen, 2e wedstrijdsecretaris
In de najaarsvergadering op 12 november 2005 is – i.v.m. tussentijds aftreden van de heer T.
Riedstra - de heer J. Hendriksen gekozen in de functie van penningmeester. n de
voorjaarsvergadering op 22 april 2006 zijn de heren Van de Vlekkert en Lesschen met algemene
instemming herbenoemd.
Aantal leden
Het aantal bij het district aangesloten verenigingen bedraagt 41 (41). Op peildatum 31
augustus 2005 bedroeg het totale aantal leden 4802 (4927), waarvan 4565 (4848) clubleden en
237 (278) ondersteunende leden, derhalve een afname van in totaal 166 leden (125 clubleden en
41 ondersteunde leden).
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Competities
Het organiseren van en stimuleren van deelname aan de regionale competities is één van de
hoofdtaken van het Districtsbestuur. Het afgelopen seizoen betrof dit de volgende competities en
deelname (seizoen 04/05):
open paren
Schalkhaar
70 paren (74)
open viertallen
Regionaal, 3 locaties
33 teams (36)
senioren paren
Apeldoorn
29 paren (22)
De senioren viertallen competitie werd wegens gebrek aan belangstelling van de wedstrijdkalender
afgevoerd. 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.
Het competitieboekje is in een oplage van 375 exemplaren onder de leden verspreid.
De parencompetities kende een afname van 4 paren in de open paren en een toename van 7
paren bij de senioren paren. De toename bij het viertallen bedraagt 2 teams.
Daarnaast was ons district met 5 teams in de 2e divisie vertegenwoordigd.
Drives en evenementen
Op 1 april 2006 was er een kaderdag welke onder leiding stond van Barbara van Dijk. Deze dag
was speciaal bedoeld voor CLB en WL. 24 deelnemers hebben deze dag gevolgd. Wellicht was de
toespitsing op de wat moeilijker arbitrages reden voor een geringere opkomst dan in voorgaande
jaren.
Op 22 april 2006 de Beginnersdrive (35 paren). Beide in het Denksportcentrum te Apeldoorn.
Vergaderingen (ALV en bestuur)
De halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen - de Districtsraden - hebben plaatsgevonden op
12 november 2005 en op 22 april 2006 in het Denksportcentrum te Apeldoorn. De vergaderingen
zijn matig tot slecht bezocht.
Tijdens de Voorjaarsvergadering hield mevrouw N. de Boer (NBB) een inleiding over
Startersbridge. Na deze vergadering was een lunchbijeenkomst gepland met bridgedocenten over
het onderwerp: Doorstroming van cursisten naar verenigingen.
Doordat tegelijkertijd de vereniging van bridgedocenten een vergadering hield was deze
bijeenkomst slecht bezocht.
Cursussen
In het najaar 2005/ voorjaar 2006 heeft de heer W. v.d. Vegt voor het district een CLA cursus
gegeven. Er hebben zich 11 cursisten aangemeld. Allen slaagden.
Feestelijke gebeurtenissen
Tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van de Zwolse Bridge Vereniging op 29
september 2005 werd door de voorzitter van het District -de heer W. Brouwer - een “Stuur”
uitgereikt aan de heer J. van de Berg wegens de bestuurlijke verdiensten gedurende ruim 30 jaar.
Eveneens op 29 september werd tijdens de viering van het 55-jarig bestaan van de Kamper Bridge
club een “Stuur”uitgereikt aan de heer J.G. Kamies wegens langdurige bestuurlijke verdiensten in
diverse functies. De uitreiking geschiedde door de heer T. Riedstra, lid van het districtsbestuur.
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Zuid Limburg
Samenstelling districtsbestuur
J.A.W. Muller, voorzitter
G.P.C. Westra, secretaris
J.W. Beentjes, penningmeester
A. van der Zwan, DCL/DAMP
A.M.C. Janssen, technische commissie
F. Ermers, Jeugdcommissie

Algemeen
Het districtsbestuur heeft het afgelopen jaar de bondsdagen (20-21 mei 2006) mogen organiseren.
Hiervoor reisden in totaal 120 personen af naar Maastricht. Het partner programma had wat last
van het slechte weer, een snel bedacht binnen alternatief zorgde wat dit betreft toch voor een
geslaagde dag. In plaats van het gebruikelijke diner dansant werd er tijdens het eten een
moordspel opgevoerd. De acteurs betrokken ook een aantal gasten in het spel. Ook de ALV
verliep naar wens, we mogen dus terugkijken op een geslaagd weekend.
Competities
De deelname aan het districtsviertallen loopt langzaam terug, veel oudere spelers hebben er geen
zin in om ’s avonds nog ver te reizen. Hierom wordt al een aantal jaren in drie onderdistricten
gespeeld. Maar echt helpen doet dit ook niet. De deelname aan de HK en eerste klasse
parencompetitie is wat gestegen. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het verschuiven van de
centrale speelavond van de vrijdag naar de woensdag. De deelname aan de lagere klassen liep
wat terug.
Mini- en Jeugdbridge
Het werven van vrijwilligers voor deze activiteiten blijkt een moeizame zaak. Doordat een deel van
de vrijwilligers het na een aantal jaren voor gezien houden, moet men soms noodgedwongen de
scholen berichten dat er in het nieuwe schooljaar geen mogelijkheid is een nieuwe cursus
minibridge op te starten.
Drives
Naast de bekende kroegentocht van Maastricht waren er in het district diverse toernooien. Het is
jammer dat hiervoor de belangstelling toch nog steeds langzaam terugloopt.
De SABIC marathon van Sittard werd voor de 22ste maal gehouden en mag zich echter in
langzaam stijgende belangstelling verheugen. De SABIC halve marathon van Sittard, welke gericht
is op de meer recreatieve spelers, doet het qua belangstelling nog beter.
Het ENECO Energie viertallen toernooi werd dit jaar voor de vijfde maal gehouden. Het goed
verzorgde toernooi moet helaas opzoek naar een nieuwe sponsor omdat het aantal viertallen de
laatste jaren achterblijft bij de verwachting van de sponsor.
Het Wijcker viertallen toernooi, dat in diverse cafés wordt gespeeld, had dit jaar 70 teams en dat is
gelukkig weer meer dan in 2005.
Kadervorming
Zowel voor de cursus CLA als die voor CLB was een redelijke belangstelling, zodat een van de
doelstellingen van het bestuur, genoeg kader bij de afzonderlijke clubs, bij het slagen van de
cursisten in 2007 weer voor een gedeelte verwezenlijkt wordt.
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Groningen
Van district Groningen is geen verslag ontvangen.

Drenthe
Samenstelling districtsbestuur
Jan van Gorp, voorzitter
Noor Potjer, secretaris
Pim de Vries, penningmeester
Evert Wind, wedstrijdsecretaris/DKL
Henk Slagmolen, webmaster
Henk Slagmolen is nieuw in het bestuur, hij is aangesteld in de ALV van mei 2006.
Contacten met de verenigingen.
Aan het eind van het verslagjaar telde het district 24 verenigingen, dit aantal is gelijk aan het vorige
jaar. Het aantal leden bedroeg 2359 (v.j. 2490).
Het blijven betrekken van de verenigingen en de leden bij de activiteiten van het district is een
voortdurend punt van zorg.
Om de contacten met en tussen de verenigingen in stand te houden wordt jaarlijks de
“besturendag” georganiseerd. Uiteraard wordt er op deze dag gebridged, maar ook het
onderhouden van contacten krijgt aandacht. Jammer genoeg lukt het nooit van alle verenigingen
een afvaardiging te krijgen, de score ligt ongeveer op 80 %.
Met ingang van het nieuwe seizoen hebben we het “Rondje Drenthe” weer nieuw leven
ingeblazen, d.w.z. na overleg met het clubbestuur gaat een afvaardiging van het districtsbestuur
naar een clubcompetitieavond. Tijdens de voorbespreking met het clubbestuur is tijd voor vraag en
antwoord, voor aanvang van de competitie wordt aan de leden kort iets over het district verteld. Als
de mogelijkheid daar is, wordt er ook als gastpaar deelgenomen aan de competitie waardoor de
kennismaking nog wordt geïntensiveerd. Wij hopen dat we in 4 jaar alle clubs bezocht kunnen
hebben, misschien beginnen we dan wel opnieuw.
Bc. Zuidlaren vierde dit jaar haar 50-jarig bestaan. Een afvaardiging van het districtsbestuur gaf
acte de présence en overhandigde namens het district een cadeautje.
Cursus
De huidige CLB cursus telt 8 deelnemers. Waarschijnlijk hebben we een punt van verzadiging
bereikt in ons relatief kleine district. Veel gehoorde klachten zijn: “het is te moeilijk” en “waarom
zoveel rekenwerk nu de PC dit werk kan overnemen” .
Voor de CLA cursus 2007/8 hebben we al enkele aanmeldingen binnen.
Competitie
De parencompetitie loopt terug, de viertallen competitie blijft aardig op peil. We hopen bij de
parencompetitie de trend te kunnen keren nu het district van “handrekenen” is overgegaan op
Bridgemates. De tijd zal het leren.
Financiën
Mede door de bijdrage van de NBB aan de kosten van de deelname aan de bondsdagen, sluit de
penningmeester het jaar 2006 af met een positief saldo.
Drie districten overleg
Afvaardigingen van de besturen van de drie noordelijke districten treffen elkaar zo af en toe om te
overleggen en elkaars zorgen te delen. Er komen ook gezamenlijke initiatieven tot stand. Wij
hechten zeer aan dit overleg.
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Zeeland
Samenstelling districtsbestuur
T. van den Hil, voorzitter
T. Lichteveld, secretaris
C. Blonk, penningmeester
Mw. C. van Galen, vice-voorzitster en jeugdcommissaris
M. Schoof, MP-administrateur
P. Pieters, DKL
Helaas blijft het aantal aangesloten leden gestaag dalen, van maximaal 2830 in 2004 tot 2650 eind
2006. Maar de NBB heeft initiatieven ontplooid om grijze clubs weer binnen de NBB te halen door
verschillende soorten lidmaatschap aan te bieden wat dan veel goedkoper kan zijn. Er is al een
club uit Oostburg die zich aangemeld heeft voor dit experimenteel lidmaatschap en andere clubs
hebben ook interesse getoond.
Dick Schutte bleef weer doorgaan met cursussen voor wedstrijdleiders. Aan de CLA cursus deden
19 personen mee die allemaal het diploma behaalden. In december 2006 is de CLB cursus weer
van start gegaan.
Ook organiseerde Dick Schutte weer de jaarlijkse kaderdag op 2 december waar bijna 40
personen aanwezig waren.
Zeeland kon 2 Keien verwelkomen in 2006. De eerste was voor Riet Pel van de BC Axel. Ze is al
bestuurslid vanaf 1984 maar ze is vooral het sociale gezicht van de club en deed erg veel werk
achter de schermen zoals attenties voor zieken verzorgen en prijzen voor drives aanschaffen. De
Kei werd op 21 oktober uitgereikt door Ton van den Hil bij het 30-jarig jubileum van de club.
Op 18 november was Ton weer in Zeeuws Vlaanderen, nu bij de BC Hulst die een Kei had
aangevraagd voor Lisette van Gaever. Lisette is al sinds 1989 secretaris van BC Hulst, maar ze
leidt ook de competities, organiseert de jaarlijkse feestdrive en is wedstrijdleider op de
clubavonden. Zij kreeg haar Kei bij de viering van het 35-jarig bestaan van de club.
Het NBB rekenprogramma en de bridgemates worden erg veel gebruikt in Zeeland. Ruim 70
personen zijn nu hierin getraind. Het District Zeeland heeft ook 28 bridgemates aangeschaft met
NBB subsidie die voor de Districtscompetities gebruikt worden. De clubs kunnen deze ook
gebruiken voor hun jaarlijks toernooi.
In 2006 kregen we er liefst 3 nieuwe gediplomeerde bridgeleraren bij, namelijk mw. M. van Seters,
F. Daandels en F. Reynen. Er was ook 1 nieuwe wedstrijdleider, namelijk H. Hultermans.

Nijmegen
Samenstelling districtsbestuur
Th. Salet, voorzitter
Secretaris vacant (wordt voorlopig waargenomen door Elly Kedde)
Mw. A. Hoogveld, penningmeester
W. Offerman, DKL en DWS
Th. Salet, PR-functionaris a.i.
J. Maasdam, lid
Mw. R. Vermeulen, lid
Erelid H. Maseland
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Algemeen
We hebben een turbulent jaar achter de rug. De penningmeester is om privéredenen afgetreden.
Gelukkig hebben we Truus Hoogveld bereid gevonden deze taak voorlopig voor één jaar op zich te
nemen. De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden.
Ook de secretaris is tussentijds afgetreden, helaas is er nog niet in opvolging voorzien.
We hebben gebruik gemaakt van de aanbieding van de NBB om bridgemates pro aan te schaffen.
Alle districtswedstrijden worden nu hiermee gespeeld.
Stuur/Kei
Er zijn dit jaar geen keien of sturen uitgereikt.
Ook de districtsbeker is dit jaar door niemand geclaimed..
Cursussen
Afgelopen seizoen is er weer een CLA-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 CLB-cursus, er zijn een redelijk aantal aanmeldingen
binnen.
Districtswedstrijden
De seniorenparen en –viertallen worden weer samen met het district Midden- en Oost Gelderland
gehouden. Het begint al te wennen..
Er zijn in ons district diverse voorronden van de Open Nederlandse Parenkampioenschappen.
Er worden natuurlijk ook een parencompetitie, een gemengde paren, en viertallen-competitie
gehouden. Gelukkig trekt de deelname weer wat aan. Dit is mede te danken aan de prettige lokatie
in het Bridgehuis. Helaas kon door te weinig deelname de vrouwenparen niet doorgaan.
We hebben sinds vorig seizoen ook een 2e klasse parencompetitie. Deze competitie wordt
decentraal gehouden op de speelavond van de organiserende clubs.
Info
De algemene ledenvergadering werd gehouden op zaterdag 4 november. De vergadering was niet
zo goed bezocht als andere jaren. We zullen de clubs volgende keer trachten te motiveren deze
vergadering bij te wonen.

Dordrecht
Samenstelling districtsbestuur
T.H.J. Dokman, voorzitter
Mw. H.E.G. Naarding, secretaris
D. Groenendijk, penningmeester
Mw. K.A. Adam-Winkel, DKL
Vacature, DPR
C. Griffioen, DJC
Op 7 januari werd het bridgejaar ingeluid met de traditionele nieuwjaarsreceptie in het
Denksportcentrum te Papendrecht. Aansluitend vonden een openparen drive en de bekerwedstrijd
voor clubbesturen en ereleden van het district plaats. De bestuursbeker kwam in handen van BC ´t
Ambacht uit Hendrik Ido Ambacht.
Ledenvergaderingen
De voorjaarsvergadering is op 13 mei gehouden en de najaarsvergadering op 25 november. Op
beide vergaderingen in het Denksportcentrum te Sliedrecht was meer dan 80% van het aantal
leden vertegenwoordigd. Zoals altijd waren het bijzonder geanimeerde vergaderingen waar de
leden actief meedenken en meepraten over zowel het districtsbeleid als het bondsbeleid.
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Verenigingen
Per 31 december bedroeg het aantal verenigingen in het district 21. In 2006 hebben geen mutaties
plaats gevonden.
Jubilea
Op 30 september vierde BC Sliedrecht haar 60 jarige bestaan. ´s Middags werd een kroegendrive
in een aantal lokale horecagelegenheden gehouden. ´s Avonds werd een wokrestaurant bezocht.
BC Sans Atout uit Barendrecht vierde op 11 november haar 60 jarige jubileum. Op deze dag werd
in hotel ARA te Zwijndrecht ´s middags een bridgedrive gehouden, gevolgd door een buffet met
muzikale omlijsting.
Kei
Op 25 september, tijdens een competitieavond van BC De Devel, reikte voorzitter Theo Dokman
een kei uit aan Wil van de Klooster-Bergman als waardering voor het ruim 15 jaar bekleden van
diverse bestuursfuncties.
Cursussen / opleidingen
DKL Karin Adam heeft in 2006 een CLA-cursus verzorgd. Bijna alle deelnemers zijn met vlag en
wimpel geslaagd.
BC Gorkum uit Gorinchem heeft het initiatief genomen om na het zomerreces Startersbridge te
organiseren. Maar liefst 28 personen hebben zich aangemeld. Begin december is, na enige
maanden spelen zonder te bieden, een begin gemaakt met het onderwijzen van de biedtheorie
door een gediplomeerde bridgedocent.
Stichting Denksport uit Papendrecht organiseert sedert oktober inloopmiddagen op vrijdag,
speciaal bedoeld voor thuisbridgers, beginnende bridgers, mensen die (nog) geen lid van een
vereniging durven worden en personen die ´s avonds liever niet meer over straat willen.
Doelstelling is om een klimaat te scheppen waarin op een ontspannen wijze bridge wordt gespeeld
zonder te worden ondergesneeuwd door allerlei conventies. Dit initiatief mag zich op een steeds
groter aantal deelnemers verheugen.
Districtswedstrijden
Bij alle districtsactiviteiten, behalve viertallen, wordt gebruik gemaakt van een schudprogramma en
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 tussen de deelnemers ten goede komt.
Met subsidie van de NBB heeft het district in de loop van het jaar 22 ´districtsbridgemates´ kunnen
aanschaffen. Dit lost het probleem op dat als er districtsactiviteiten op een locatie zonder
bridgemates plaats vinden we door onze ´mobiele wedstrijdzaal´ mee te nemen van een hoop
handmatig gereken en gepubliceerd op de portal verlost zijn.
Het aantal deelnemers aan de districtscompetities viertallen, gemengde paren, damesparen en
openparen is in 2006 nagenoeg constant gebleven ten opzichte van het jaar 2005. Omdat het
enige zorgen baart dat er weinig nieuwe gezichten gesignaleerd worden, is campagne gevoerd om
bridgers te enthousiasmeren om deel te nemen aan de districtscompetities.
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.
Lichtpuntje op jeugdbridgegebied is het Johan de Wittgymnasium in Dordrecht, waar een
(weliswaar klein) aantal leerlingen een bridgecursus volgt.
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Friesland
Samenstelling districtsbestuur
Jan Stavast, voorzitter + Pr zaken
Elberth Ettema, secretaris
Lex Lobstein, penningmeester
Ype Wijma, DKL
Hendrik van Gunst, coördinator bridgecursussen, docenten en jeugdzaken
mw. Hinke Zijlstra, wedstrijdsecretaris
Winfried Buijen, materiaalbeheer + BIF advertenties
Op de voorjaarsvergadering van 20 april 2006 zijn twee nieuwe leden tot het bestuur toegetreden:
- Lex Lobstein als penningmeester
- Jan Stavast als voorzitter
Piet van Aerle trad af als penningmeester. Hem is veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet
(sinds 1982) voor het district Friesland. Op 14 oktober 2006 werd hij door de NBB tijdens een
bijeenkomst met het arbitersgilde uit Friesland onderscheiden met een Stuur.
Cursussen
In het afgelopen seizoen waren de opleiders Piet van Aerle en Theo Groenewold weer niet zonder
werk: voor CLA meldden zich 26 kandidaten aan, waarvan 5 uit Meppel.
Voor het examen zijn 24 kandidaten verschenen, waarvan 22 slaagden. Er was geen CLB cursus
in het seizoen 2005-2006. Voor het lopende seizoen hebben zich twintig kandidaten aangemeld
voor deze cursus. Voor CLA was te weinig aanmelding. In januari 2007 wordt een nieuwe telling
gehouden, zodat mogelijk alsnog een CLA cursus wordt gestart.
Op 14 oktober 2006 telde de opfriscursus voor arbiters o.l.v. Piet van Aerle circa 30 deelnemers.
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. Bridgeclub Oldeboorn hanteert al enige jaren met veel succes als
opleidingsvorm voor volwassenen de methode minibridge. Startersbridge is op deze
opleidingsmethode gebaseerd. Deze nieuwe methode moet ook voor andere clubs een bron van
nieuwe leden zijn in de komende jaren, waarmee de terugloop van leden wordt opgevangen.
Minibridge
Alleen nog in Bolsward wordt minibridge gegeven. De onderwijsinspectie in onze provincie geeft
geen medewerking aan de denksporten.
Competities
Recent onderzoek door de DKL in het district leverde op, dat het merendeel van de bridgers
tevreden is over de huidige opzet van de Open Paren en Viertallen competities.
De terugloop in deelname aan de districtscompetities is voornamelijk te wijten aan vergrijzing.
Vooral bij de Dames Paren en Open Paren in de lagere klassen zien we een lichte afname. In de
Hoofdklasse en Eerste klassen van alle competities hebben we nog ruime belangstelling.
Het seniorenviertallen, dat vorig jaar niet doorging wegens gebrek aan belangstelling had nu een
positieve opleving; er waren 7 viertallen uit Friesland vertegenwoordigd in deze voor de drie
noordelijke provincies georganiseerde competitie.
Bridgeclubs
Als gevolg van de wervingsacties van de NBB konden wij één nieuwe bridgeclub aan het district
toevoegen: R.B.C. Trynwalden in Oenkerk.
Onderscheidingen
Met genoegen is op zaterdag 4 februari 2006 een Kei uitgereikt aan de heer Rudi Brunen voor zijn
verdiensten voor het district als wedstrijdleider vanaf 1972. Een stuur was er zoals hiervoor gemeld
voor Piet van Aerle.
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Website
Meer dan de helft van de clubs plaatst zijn uitslagen inmiddels op de NBB portal. Onze website
www.friesbrige.nl heeft deze uitslagen geïntegreerd in haar eigen uitslagenservice.
Het sterke punt van deze website is dat alle lokale activiteiten in één oogopslag worden
weergegeven. Verder zorgen de webmasters voor de mailing van diverse drives.
Voor de districtscompetities zijn bridgemates aangeschaft.

Delft
Het aantal verenigingen is in dit seizoen niet gewijzigd. Er was een daling van het totale
ledenaantal van 1%. Slechts een enkele vereniging heeft te maken met een wachtlijst.
Zorgwekkend is ook in ons district de zeer beperkte toestroom van jonge leden en de daarmee
samen gaande snelle vergrijzing.
Op 7 september 2005 werd een bijzondere districtraadsvergadering gehouden waarin een
commissie van goede diensten met een voorstel kwam om uit de ontstane bestuurscrisis te
komen. Dit voorstel werd met grote meerderheid aanvaard en leidde tot de komst van vier nieuwe
bestuursleden.
Het district hield zijn gebruikelijke najaars- en voorjaars- algemene ledenvergadering. Deze
werden bijgewoond door vertegenwoordigers van respectievelijk 14 en 10 verenigingen.
Tijdens de ALV van 26 november 2005 traden nieuw aan Anne-Marie Visser als commissaris, Bert
van de Mosselaar als penningmeester, Klaas Munneke als DKL en Jac Remmen als secretaris.
Doordat het bestuur met vier nieuwe leden aantrad stond dit jaar vooral in het teken van
teamvorming en inwerken. De nieuwe DKL nam vele initiatieven om de districtscompetities zo
aantrekkelijk mogelijk te maken daardoor ook een voorbeeldfunctie voor de verenigingen te doen
zijn. Hij zorgde voor goede speellocaties, professionele wedstrijdleiders, gedupliceerde spellen met
spelverdelingen na afloop en het gebruik van bridgemates. Uitslagen met spelverdelingen,
frequentiestaten en persoonlijke scores staan binnen een paar uur na afloop van de speelavond op
de website van het district.
De districtsviertallencompetitie gaf een kleine terugloop te zien naar 116 deelnemende viertallen.
Het team van de Gehaktmolen werd kampioen in de hoofdklasse en promoveerde daarmee naar
de tweede divisie. Helaas degradeerde DBC 1 uit de eerste en ZBCZia 2 uit de tweede divisie.
De gemengde parencompetitie werd door de DKL tot de gezelligste competitie van het district
gemaakt. Liefst 24 paren speelden drie zeer prettige avonden in Rehoboth te Berkel. Kampioen
werden Anja van Houwelingen en Peter Versteegh. De eerste drie paren plaatsten zich voor de
halve finale van het NK GP.
De open parencompetitie werd gehouden in de Ark te Berkel. Zowel de hoofdklasse als de eerste
klasse telde 14 deelnemende paren. Alette Blansjaar en Marcel Felix plaatsten zich als kampioen
direct voor de tweede divisie. Frank Potjer en Jac Remmen die als tweede eindigden deden dat
later via promotiewedstrijden.
Zowel de GP- als de OP-competitie stond onder de voortreffelijke leiding van de arbiter Evert
Angad-Gaur.
Aan de NBB- beker werd mee gedaan door DBC en De Gehaktmolen. DBC werd in de finale
tweede. In de hoofdklasse beker moesten DBC en PBC het in de eerste ronde tegen elkaar
opnemen. DBC verloor in de tweede ronde. Berkel won in de eerste ronde van Culemborg maar
verloor ook in de tweede ronde. In de Elfersbeker verloren Gisolf, ODD en DBC-3 in de eerste
ronde. DBC-1 en DBC-2 overleefden de tweede ronde niet.
Aan de kwartfinale van het Freelift-Ruitenboer toernooi die gehouden werd in het 2B-home te
Zoetermeer namen 90 paren deel. De winnaars kwamen uit het district Den Haag.
Door een actieve benadering van de verenigingen waren er dit jaar 20 deelnemers aan een cursus
Clubleider A. Hiervan zijn er 17 geslaagd.
Voor de cursus spelpeilverbetering, dit jaar Biedermeier Blauw, bestond een grote belangstelling.
De vier lessen in het voorjaar te Berkel telden 40 deelnemers en de vier in het najaar in De Lier 30.
Dit jaar werd voor de tiende maal voor de eerstejaars bridgers onze Toekomstdrive gehouden.
Ondanks het feit dat het aantal cursisten jaarlijks daalt en helaas slechts een deel van de
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aangeschreven docenten hun cursisten inschrijft voor de Toekomstdrive waren er met 26 paren
weer voldoende deelnemers om de eerstejaars kennis te laten maken met het spelen van een
grote bridgedrive, de NBB en haar activiteiten in het algemeen en het georganiseerde bridgen in
het bijzonder.

Noord en Midden Limburg
Samenstelling districtsbestuur
Maarten Scholte, voorzitter
Arn van Cruchten, secretaris
Paul Gerits, vice-voorzitter/technisch coördinator
Nees v/d Meer, penningmeester
Will Pors (Mw), PR-functionaris
DKL vacature
Bestuurlijk
Dhr. Nijst is gestopt als DKL; er is nog geen opvolger gevonden. De functie wordt waargenomen
door het bestuur.
Districtsdag
Op zondag 5 februari 2006 werd de jaarlijkse districtsdag gehouden in de Witte Hoeve te Venray.
De deelname was iets lager dan verleden jaar, maar met 86 paren waren we dik tevreden.
In de sterkste groep won het paar de heren Brenninkmeijer - Roovers van BC De Bok. De
districtstrofee werd gewonnen door B.C. Klaver Elf uit Venlo.
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 is echter de actieve bijdragen van de
aanwezigen aan het districtsgebeuren.

Gooi- en Ommeland
Samenstelling districtsbestuur
Bert Koster, voorzitter
René van Helmond , vice-voorzitter
Rob Westland, penningmeester
Wally van der Klift, secretaris
Hans van Staveren, DKL
Dirk Keersemaker, DKL-paren
Irene Coppens, PR
Magda van der Ben, lid
Vacature, jeugd
Algemeen
De districtraad vergaderde tweemaal. Zoals gebruikelijk zijn de agenda’s van de Algemene
Vergaderingen van de NBB aan de orde gesteld. Doorgaans wordt de vergadering door niet meer
dan 25 à 30 % van de clubs bezocht, hetgeen leidde tot het voorstel om nog maar éénmaal per
jaar te vergaderen en éénmaal via internet.
Unaniem werd echter besloten om het bestaande schema te handhaven op voorwaarde dat er vlot
en efficiënt vergaderd wordt.
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Het districtbestuur vergaderde vijfmaal. Gesproken werd over de gebruikelijke onderwerpen zoals
competities, cursussen, evenementen, Kaderdag, e.d.
Verenigingen
Het aantal aangesloten verenigingen (62) bleef gelijk. Aan het eind van 2006 werd helaas één club
opgeheven wegens gebrek aan leden (Club van 12 uit Hilversum). Daar stond de aanmelding van
een nieuwe club tegenover (La Porte Salute uit Nederhorst den Berg) Ook meldde één club zich
aan als experimenteel lid (BC P.O.L.D.E.R uit Lelystad).
Competities en Toernooien
Het district telt één viertal in de Eerste Divisie en twee in de Tweede Divisie.
Aan de districtsviertallencompetitie 2005-2006 en 2006-2007 namen respectievelijk 129 en 120
teams deel. Helaas hebben de dit jaar ingevoerde competitiewijzigingen vooralsnog niet tot een
toename van het aantal teams geleid.
Opvallend zijn de prestaties van het district in de Tweede divisie. Zelden slaagt een team er in om
zich langer dan één à twee seizoenen te handhaven. Om de competitie met de clubs uit Utrecht
beter aan te kunnen is besloten om de spelers in Tweede divisie en Hoofdklasse een training aan
te bieden. De deelnemers aan de training van Jet Pasman waren zeer enthousiast.
De belangstelling voor de Gemengde- en de Seniorenparen (18) bleef minimaal. Het aantal
deelnemende paren (16) aan de Gemengde parencompetitie (2 zittingen op één dag) was ronduit
teleurstellend. Dames paren bleef op peil (52 t.o.v. 54), terwijl de deelname aan de Open
parencompetitie kelderde van 40 naar 32.
CLA- en CLB-cursus
Aan de CLA-cursus 2005-2006 namen 14 cursisten deel. Zij slaagden allen. Voor de cursussen
CLA en CLB 2006-2007 tellen respectievelijk 16 en 14 deelnemers.
Jeugdbridge
Basisscholen in onder meer Bussum, Leusden en Amersfoort geven bridgeles aan schooljeugd. In
Amersfoort is een speciale Jeugdcommissie actief.
Contact met de leden
De Nieuwjaarsbijeenkomst 2006 was een groot succes. Gezellig met elkaar eten, luisteren naar en
discussiëren met een inleider over actuele onderwerpen en afsluiten met een bridgedrive blijkt een
uitstekende formule om ruim 80% van de clubs (bestuursleden, commissieleden en overige
vrijwilligers met een maximum van 4 leden per club) bijeen te krijgen. Deze keer verzorgde de
directeur van de NBB een buitengewoon interessante inleiding over Startersbridge en de plannen
van de NBB om meer bridgers en bridgeclubs te stimuleren om lid van de NBB te worden. Het
seizoen 2006 / 2007 werd op 8 september 2006 traditioneel geopend met een bridgedrive voor een
afvaardiging van de clubbesturen van district Gooi en Ommeland

Vlaardingen en omstreken
Samenstelling districtsbestuur
C.J. Lambregts, voorzitter en P.R.
G.J. v.d.Toorn-Davis, penningmeester
L.C.J. Bouma, secretaris
J.J. Barendregt, DKL
mw. H.M. Barendregt-de Wilde, DJC en vice-voorzitter
L.E.M. Matthijssen, DAMP
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Het district Vlaardingen kent de volgende leden van verdienste:
B.H.F. Dolphijn
W.J.F. Overdijk
D.A. de Ruiter
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in het verenigingsjaar totaal 6 maal vergaderd om het beleid te bespreken en zo
nodig aan te passen.
Het 50-jarig jubileum gaf veel extra werk, maar dankzij de inzet van het bestuur en niet te vergeten
BC Kleiburg is het een groot succes geworden.
De bestuursleden hebben ook dit jaar met genoegen hun taak vervuld en hopelijk ook tot
tevredenheid van de leden.
Districtscompetities
Viertallen. De toename van het aantal deelnemende teams met 50% was heel verheugend. Er
deden 27 teams mee. De stijging was vooral te danken aan de verenigingen Rijnmond en Troef
Inn. Kampioen in de Hoofdklasse werd het eerste viertal van Spijkenisse. Dit team mag het
komende seizoen uitkomen in de landelijke 2e Divisie. Ook in de 1e Klasse was een team van
Spijkenisse de andere tegenstanders te sterk af. Spijkenisse 2 speelt volgend jaar in de
Hoofdklasse. In de 2e Klasse streden verschillende Rijnmond teams om de hoogste eer.
Uiteindelijk bleek Rijnmond 4 het meest succesvol en promoveert naar de 1e Klasse. Hopelijk zet
de stijgende lijn het komende jaar door en doen er weer wat meer viertallen mee aan deze zeer
interessante competitie!
Damesparen. Aan de damesparencompetitie deden dit jaar 12 paren mee. Kampioen werden de
dames R. de Bruijn & A.M.C. Hendriks-Kock met 60,52 %. Tweede werd het paar M.A. Bouma &
G.J. van der Toorn-Davis. Hun score was 59,26 %
Gemengde paren. Er deden dit jaar 28 paren mee. Eerst werden er voorronden gespeeld, waaruit
13 paren zich wisten te plaatsen voor de finale. Kampioen werd het paar mevrouw A. de Vries - de
heer F. Veger
Paren. Dit jaar deden er tien mee aan de open parencompetitie. Het blijft erg moeilijk om bridgers
te motiveren aan de ze competitie deel te nemen. Kampioen werd het paar B. Hooites & F.A.P.
Meijer met een score van 60,50 %. Zij mogen het landelijk in de 2e Divisie gaan proberen.

Twente
Van district Twente is geen jaarverslag ontvangen.

West-Brabant
Samenstelling districtsbestuur
M.F.M. Mol, voorzitter
H.J. Poolman, secretaris en vice-voorzitter
J.M. van Oosterhout, penningmeester
mv. A. van Leeuwen-Fabriek, jeugdcommissaris
mv. Th.G.H.M. de Jonge-Kivits, districtscompetitieleider
W.A.L.M. de Jonge, wedstrijdsecretaris

42

Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2006

Bestuurlijke zaken
Het bestuur vergaderde vijf maal en riep tweemaal een Algemene Ledenvergadering bijeen. In
deze ALV’s werd o.a. goedkeuring gegeven aan het plan om in 2007 het 25-jarig bestaan van het
district te vieren in combinatie met de organisatie van de Bondsdag.
In 2006 beëindigden twee verenigingen hun lidmaatschap en werden vier nieuwe verenigingen lid
in het kader van het “experimentele” lidmaatschap van de NBB. Het aantal bij het district
aangesloten verenigingen kwam daarmee aan het eind van het jaar uit op 71 met een gezamenlijk
ledental van 6344.
Districtswedstrijden en -competities
Op 8 januari werden in Fidei et Arti te Oudenbosch de Nieuwjaarsreceptie en de daarbij
behorende drive van het district gehouden. Winnaars werden de heren Van Leeuwen senior en
junior. Winnaars van de parencompetitie werden de heren De Groot en Van de Klundert, de
viertallencompetitie werd gewonnen door het team 1 van Bridgeclub Roosendaal. Team 1 van
Bridge Beter promoveerde naar de Eerste Divisie, team 2 handhaafde zich en team 3
degradeerde; ook het team van BBC handhaafde zich in de Tweede Divisie.
Het jaarlijkse Lenaerstoernooi, waaraan 70 verenigingen hebben deelgenomen, werd gewonnen
door mevrouw Bielars en de heer Van Leeuwen van BC Oosterhout. De zomerfinale tenslotte werd
gewonnen door de dames De Jong-Verweij van BC Prinsenbeek.
Onderscheidingen
Dit jaar werden er twee sturen uitgereikt. Mv. A. Pijnenburg van BC Primeur uit Ulvenhout kreeg
een stuur bij haar afscheid als penningmeester en mv. C. Stevens van BC Vijfbruggen uit
Woudrichem voor het 20 jaar vervullen van diverse functies. Beide onderscheidingen werden
door de voorzitter van het district uitgereikt.
Cursussen en kaderdagen
Op 25 maart werd een kaderdag gehouden speciaal om de CLA-cursisten te oefenen in het
arbitreren. Drieëntwintig leden van het district behaalden het diploma CLA.
Jeugdbridge
Het jeugdbridge in het district stabiliseert. In het seizoen 2005/2006 werd op vier basisscholen een
of twee cursussen minibridge aangeboden. In het nieuwe schooljaar is daar weer een school
bijgekomen. Verder heeft BC Rijen ook dit jaar voorafgaand aan de clubavond de jeugd extra leeren speelmogelijkheden aangeboden.

Midden Brabant
Samenstelling districtsbestuur
G. Mees ten Oever, voorzitter
C. Denis, secretaris
A. Hooijmaijers, penningmeester / vice-voorzitter
M. Kimenai, DKL / administrateur MP
B. Hoekstra, PR functionaris
W.Jansen, jeugdcommissaris
Bestuur
Het bestuur kwam 7 keer in vergadering bijeen, mede ter voorbereiding van de
districtsledenvergaderingen van april 2006 en november 2006. In de ledenvergadering van 8 april
2006 is afscheid genomen van de heer Cees van Loon als voorzitter en de heer Jac Aandewiel als
jeugdcommissaris van het district. In 2006 is tevens een start gegeven aan het werken volgens
een beleidsplan met de inzet van meerdere personen verenigd in een aantal commissies. In 2007
dient dit verder gestalte te krijgen en zal het hopelijk haar vruchten afwerpen. Een bijzonder project
is gerealiseerd met de aanschaf van een dupliceermachine waardoor het voor de verenigingen
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alsook voor de competities van het district zelf mogelijk is om vooraf, met behulp van een
programma op de pc, geschudde spellen te genereren. Dit is mede mogelijk gemaakt door een
subsidie vanuit de NBB en door sponsoring uit het zakenleven. Er heeft zich binnen ons district
één nieuwe vereniging aangemeld bij de Nederlandse Bridge Bond: De Nieuwe Koninklijke
Harmonie, te Tilburg. Het totale aantal aangesloten verenigingen is 35 per 31-12-2006.
Drives
In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering van 8 april is een bridgedrive voor de besturen
en de kaderleden van de aangesloten verenigingen gehouden welke door mevrouw Lennie
Buijtenhek en de heer Wiro Jansen gewonnen werd. Het bestuur was verheugd met de opkomst
van 27 paren. De aanvankelijk voor dit jaar geplande districtsdrive wordt gehouden op zondag 14
januari 2007.
Districtscompetitie
In het seizoen 2005-2006 namen 34 teams deel aan de viertallencompetitie. Kampioen in de
hoofdklasse werd Berkel Enschot 1. Dit team, bestaande uit Francis Braat, Theo van Eekelen,
Yvonne van Riel en Joost Wagemakers, was een seizoen eerder gepromoveerd naar de
hoofdklasse, en nu dus naar de 2e divisie van de NBB. Omdat 2 Midden Brabantse teams uit de
2e divisie degradeerden zijn 3 teams gedegradeerd naar de 1e klasse. Uit de 1e klasse
promoveerden de teams Berkel Enschot 2 en Oisterwijk 1 naar de hoofdklasse. Met Oisterwijk 1 is
weer een vertrouwd team teruggekeerd naar de hoofdklasse. Uit de 2e klasse promoveerden het
voor het eerst meespelende Klaver Vier 1 en Loon op Zand 2. Loon op Zand 2 heroverde in 1
seizoen haar 1e klasse plaats.
Zowel in de hoofdklasse als in de 1e klasse nam 14 paren deel aan de parencompetitie.
Kees Diekhorst en Bert Piersma werden kampioen van Midden Brabant en promoveerden naar de
2e divisie. Gerard Couwenberg en Chris Hulst werden 2e; zij speelden een seizoen eerder nog in
de 1e klasse. Ine Bouwman en Christ Bastin werden kampioen in de 1e klasse, en heroverden
daarmee direct weer hun hoofdklassenplaats. Ook Harrij Meijs met Maarten van der Pas en Toos
Coomans en Ine van Gorkum promoveerden naar de hoofdklasse.
Jeugdbridge
De districtsjeugdcommissaris heeft in samenwerking met vrijwilligers minibridgelessen verzorgd op
een aantal lagere scholen. Daarnaast heeft het district geparticipeerd in een project waar ook
bridgeles gegeven wordt aan het Mill-Hill college te Goirle. In samenwerking met BC Theseus is
getracht om een bridgecursus te organiseren voor studenten. Helaas kon deze geen doorgang
vinden wegens onvoldoende belangstelling.
Educatie
In het najaar 2005 is een CLA-cursus georganiseerd onder leiding van mevr. Andrea de Rouw met
maar liefst 30 cursisten waarvan 24 deelnemers uiteindelijk het diploma behaald hebben. Vanwege
de grote belangstelling wordt begin 2007 een nieuwe cursus CLA opgestart met 21 deelnemers. In
samenwerking met het district West-Brabant en onder leiding van de heer Tjali Tuwanakotta is in
2006 een CLB-cursus gestart met maar liefst 34 deelnemers.
In het district worden met regelmaat beginnerscursussen georganiseerd en in het voorjaar is voor
deze doelgroep door het district Midden Brabant wederom met succes een beginnerdrive, de
Toekomstdrive, georganiseerd. Aan deze geslaagde dag namen 32 beginnende bridgeparen deel.
Onderscheidingen
De leden hebben tijdens de vergadering van april 2006 unaniem de heer Cees van Loon verkozen
tot erelid. Dit als dankbetuiging voor de vele inspanningen sinds vele jaren verricht als voorzitter
van het district. Dit jaar is een Stuur uitgereikt aan: mevrouw Elly Koek, secretaris BC Oisterwijk,
op zondag 8 oktober tijdens de viering van het 11e lustrum van BC Oisterwijk, en mevrouw Wieske
Verschuren, secretaris BC Loon op Zand, op zaterdag 30 september tijdens de viering van het 35
jarig bestaan van B.C. Loon op Zand.
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Zuid-Oost Brabant
Samenstelling districtsbestuur
Mw. J.M.C.J. Lardinois, voorzitter
Dhr. J.C.Th. Vos, secretaris
Dhr. J. van Ruth, Penningmeester en PR-functionaris
Dhr. J.K.H. Dirks, DKL
Dhr. Th. van Dijk, DJC.
Mw. M.E.J.C.F. Buskens-Voncken en dhr. J.A.A. Engbers traden af als lid van het districtsbestuur
in de ALV van november 2006. Tijdens deze vergadering is in overleg met de clubbesturen
besloten om de opengevallen plaatsen in het bestuur niet onmiddellijk op te vullen.
De lopende zaken kunnen door de bestaande bestuursleden worden afgehandeld en voor
incidentele taken of acties kan altijd een beroep worden gedaan op leden van de aangesloten
verenigingen. Gezien de geplande en statutaire aftredens zal wel worden uitgezien naar geschikte
kandidaten. In de ALV is daarvoor ondersteuning gevraagd van de clubbesturen.
Communicatie
De communicatie met de verenigingen via Internet en E-mail is compleet. Alle informatie wordt
verstuurd naar de secretarissen van de clubs maar is bovendien voor individuele leden te lezen op
de eigen Internet site van het district.
De Nieuwsbrief kende dit jaar twee edities en blijft een extra incidenteel communicatiemiddel. De
nieuwsbrief gaat daartoe ook per E-mail naar de secretarissen van de clubs die dan deze
berichtgeving naar de individuele leden kunnen uitbreiden via hun eigen communicatiekanaal en/of
publicatiebord.
Eervolle vermeldingen
Op initiatief van de vereniging Culbertson is door de districtsvoorzitter een “Kei” uitgereikt aan
Theo Holtwijk. Zijn inzet voor de club wordt nog eens extra onderstreept door zijn landelijke
activiteiten voor de opleiding van bridgedocenten.
Samenstelling district
Het aantal clubs werd uitgebreid met een experimentele club “Allez Alert” .
Opleidingen
Ook gedurende de afgelopen periode waren er een aantal opleidingen t.b.v. de uitbreiding van het
kader in het district. CLA : Na een cursus met ruim twintig deelnemers legden deze nagenoeg
allemaal met succes het examen af. In november is een nieuwe groep van 20 deelnemers gestart
met de nieuwe cursus die in 2007 wordt afgesloten. CLB B: Ook voor de CLB opleiding is een
nieuwe groep met 23 deelnemers in november gestart met de opleiding.
Competities
De belangstelling voor de parencompetitie in eerste– en hoofdklasse loopt langzaam terug. Het
minimum van 14 paren is in het najaar nog net gehaald maar de continuïteit van deze competitie
moet worden betwijfeld. Voor de viertallencompetitie is een lichte stijging te zien.
Ontwikkelingen 2006
In de loop van dit jaar bleek dat een aanpassing van statuten of huishoudelijk reglement niet
praktisch en daarmee niet gewenst is. Uit enquêtes is gebleken dat de belangstelling voor een
dupliceermachine in het district minimaal is en de aanschafkosten en organisatie daar omheen
zeker niet rechtvaardigt. De uitgesproken bereidwilligheid door het district Maasland en Meierij, om
hun faciliteit ook ter beschikking te stellen van de clubs uit ons district, is daarvoor zeker een
reden.
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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
2006

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
1.073

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
110.095

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
342

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*
5.624*

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
116.061

* 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 31-12-2006
LEDEN
District

TOTAAL
Clubs

Leden

VERSCHIL

Jeugd
Leden

2006

2005

+/-

1. BF Regio Amsterdam

55

4.484

20

4.504

4.599

- 95

2. Utrecht

74

7.393

41

7.434

7.026

+ 408

3. 's-Gravenhage e.o.

36

3.915

17

3.932

4.038

- 106

4. Noord-Holland Noord

76

6.886

12

6.898

6.726

+ 172

5. Rotterdam & Omstreken

51

4.809

22

4.831

4.841

- 10

6. Kennemerland

46

3.977

17

3.994

3.953

+ 41

7. Midden en Oost Gelderland

59

5.771

13

5.784

5.703

+ 81

8. Maasland & Meierij

51

4.352

16

4.368

4.488

- 120

9. Leiden e.o.

45

5.105

26

5.131

5.174

- 43

10. IJsselstreek

48

5.433

1

5.434

4.810

+ 624

11. Zuid Limburg

30

2.669

3

2.672

2.734

- 62

12. Groningen

32

2.525

16

2.541

2.661

- 120

13. Drenthe

24

2.337

1

2.338

2.440

- 102

14. Zeeland

29

2.739

4

2.743

2.638

+ 105

15. Nijmegen

30

2.243

8

2.251

2.152

+ 99

16. Dordrecht

20

2.136

12

2.148

2.174

- 26

17. Friesland

41

3.885

3

3.888

3.930

- 42

22. Delft

28

3.027

17

3.044

3.018

+ 26

23. Noord en Midden Limburg

27

2.703

10

2.713

2.802

- 89

24. Gooi- en Ommeland

63

5.671

3

5.674

5.709

- 35

25. Vlaardingen en omstreken

20

2.244

3

2.247

2.277

- 30

26. Curaçao/Aruba/StepBridge

6

8.635

38

8.673

7.914

+ 759

27. Twente

25

2.693

1

2.694

2.636

+ 58

28. West-Brabant

71

6.351

9

6.360

6.189

+ 171

29. Midden Brabant

35

3.374

23

3.397

3.401

-4

30. Zuidoost-Brabant

51

4.738

6

4.744

4.846

- 102

Totaal 2006

1.073

110.095

342

110.437

Totaal 2005

1.058

108.519

378

+ 15

+ 1576

- 36

Verschil
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Deelname districts open parencompetitie seizoen 2005-2006
DISTRICT

KLASSE
Hoofd

1

1. BF Regio Amsterdam

13

2. Utrecht

14

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

17

4. Noord-Holland

e

2

TOTAAL
e

e

3 /4

e

12

05/06

04/05

13

26

26

26

17

20

18

6

36

40

22

32

50

73

25

12

35

36

8

10

5. Rotterdam & Omstreken

14

12

6. Kennemerland

14

8

7. Midden en Oost Gelderland

14

20

8. Maasland & Meierij

25

9. Leiden e.o.

14

21

10. Ijsselstreek

14

14

14

28

70

74

11. Zuid Limburg

18

26

49

100

193

217

0

0

23

39

78

78

12. Groningen

10

16

0

13. Drenthe

10

13

14. Zeeland

18

24

22

15. Nijmegen

14

18

34

66

36

16. Dordrecht

16

18

24

58

58

17. Friesland

18

24

22

64

66

22. Delft

14

14

28

30

23. Noord en Midden Limburg

20

26

46

49

24. Gooi- en Ommeland

14

14

40

40

25. Vlaardingen en omstreken

10

10

8

27. Twente

14

23

37

46

28. West-Brabant

10

10

32

40

29. Midden Brabant

14

14

28

26

14

12

12

30. Zuidoost-Brabant

14

Totaal 2005-2006:

337

321

215

142

Totaal 2004-2005:

339

362

224

167
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Deelname viertallencompetitie seizoen 2005-2006
DISTRICT

KLASSE
Bonds Hoofd

1

e

TOTAAL
2

e

e

3 /4

e

05/06

04/05

1. BF Regio Amsterdam

21

18

32

56

20

147

148

2. Utrecht

16

16

30

46

41

149

178

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

8

16

18

30

24

96

106

4. Noord-Holland

5

12

26

16

59

54

5. Rotterdam & Omstreken

6

12

12

17

47

35

6. Kennemerland

4

9

17

19

57

67

7. Midden en Oost Gelderland

7

8

12

13

40

37

8. Maasland & Meierij

4

8

16

24

52

51

10

12

24

24

80

82

10. Ijsselstreek

5

8

15

10

36

37

11. Zuid Limburg

6

6

75

27

28

39

40

35

41

20

19

41

44

9. Leiden e.o.

12. Groningen

8

10

12

8

7

13. Drenthe

1

8

15

8

14. Zeeland

1

10

18

6

15. Nijmegen

5

7

8

16. Dordrecht

3

8

16

14

17. Friesland

3

8

16

26

37

91

96

22. Delft

5

12

24

40

40

121

128

23. Noord en Midden Limburg

3

16

22

28

25

94

112

24. Gooi- en Ommeland

3

12

24

48

42

129

137

25. Vlaardingen en omstreken

3

8

8

11

30

21

27. Twente

1

16

15

32

48

28. West-Brabant

4

8

13

13

38

43

29. Midden Brabant

7

10

14

12

43

42

30. Zuidoost-Brabant

5

10

12

27

29

NBB selectieteams

2

2

2

7

Totaal 2005-2006:

150

260

414

461

254

Totaal 2004-2005:

150

260

449

523

318
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Deelname districts dames-, gemengde en senioren paren,
seizoen 2005-2006
DISTRICT

DAMES
Totaal
Hoofd

1. BF Regio Amsterdam

13

2. Utrecht

11

1e

GEMENGD

SENIOREN

Totaal

Totaal

2e/3e 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06 04/05
13

0

38

40

16

14

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

0

16

12

4. Noord-Holland

0

0

5. Rotterdam & Omstreken

0

0

6. Kennemerland

0

18

44

44

17

16

0

0

0

42

0

7. Midden en Oost Gelderland

10

15

14

12

12

36

8. Maasland & Meierij

21

0

9. Leiden e.o.

10

14

18

42

52

56

0
21

18
0

20

0
0

13

14

10. Ijsselstreek

0

0

11. Zuid Limburg

0

0

0

12. Groningen

0

0

0

13. Drenthe

0

0

0

36

16

89

93

15

14

14. Zeeland

12

14

14

40

15. Nijmegen
16. Dordrecht

22

17. Friesland

16

38

80

14

12

24. Gooi- en Ommeland

12

16

19

11

22

22

22

28

0

134

152

16

32

0

0

24

12

0

0

0

25. Vlaardingen en omstreken
27. Twente

26

30

54

52

17

0

12

12

20

30

0

13

13

11

20

0

26

22

0

22. Delft
23. Noord en Midden Limburg

29

20

16
0

24

14

28. West-Brabant

0

0

0

29. Midden Brabant

0

0

0

30. Zuidoost-Brabant

0

0

0

Totaal 2005-2006:

145

123

162

Totaal 2004-2005:

136

133

190

50

430

271
459
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231
248
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Wedstrijdresultaten
Bondscompetities 2005-2006
Viertallen
Meesterklasse
1.
De Lombard 1
Bas Drijver – Maarten Schollaardt
Bauke Muller – Simon de Wijs
Vincent Ramondt – Berry Westra
2.
Star
Remco Brüggemann – Henk
Willemsens
Hans Kelder – Marcel Winkel
Dennis Kruis – Kees Jan Willemsens
Verliezende halve finalisten
3\4. Modalfa
Ton Bakkeren – Huub Bertens
Sjoert Brink – Ricco van Prooijen
Bart Nab – Gert-Jan Paulissen
3\4. De Lombard 2
Willem van Eijck – Ruud von Seida
Marion Michielsen – Martine Verbeek
Eerste Divisie
1.
B.C. Oog in Al 1
Rob van den Bergh – Merijn
Groenenboom
Nico Doremans – Jaap Trouwborst
2.
Hok 3
Willem Gosschalk – Hans van de Haar
Kees Tammens – Pieter-Bas
Wintermans
3.
B.C. ’t Onstein 2
Tjeerd Kootstra – Remko Kootstra
Peter IJsselmuiden – Geon
Steenbakkers
Tweede Divisie
De acht groepskampioenen promoveerden
naar de Eerste Divisie.
groep 1: E.G.B.C. 3
Sjoerd Zandvoort, Evert Benthem,
Rieks Mulder en Harm Everts.
groep 2: BB Nijmegen 3
Ton Dorland, Coen de Beer,
Simon ter Elst, Harry Harings
groep 3: Amsterdamse BC
John Lesmeister, Robert
Einerhand, Hans Lof, Robert
Sandor, Thijs Veugen, Rob Wijman

groep 4: BC Crash 7
Remco Kaashoek, Gerwin van
Eersel,
Roel Piket, Frank Zakarian
groep 5: BC Leidschenhage 2
C. van Leeuwen, M. d'Ancona,
E. Barendregt, F. Bloemen,
B. de Jong, A. van Uitert
groep 6: BC Oog in Al 3
Martin Heerschop, Loek Fresen,
Bas van Gelderen, Rob
Groenenboom,
Dennis Ottevanger, Waltraud Vogt
groep 7: Bridge Beter 1
Luk van de Velde, Geert Arts,
Nic van den Bergh, Guy Geens,
Prith Roy, Yael Topiol
groep 8: WBC de Meierij 1
Mark de Meer, Willy Groenendaal,
Arna Heijmans, Bert Herps,
Vincent Mes, Willem Schneider
Districtsviertallen
01 Federatie regio Amsterdam
ABK 7
ABC 2
HIMBUV 1
02 Utrecht
Star 11
BC Door Durf Sterk
03 's-Gravenhage en Omstreken
HOC 3
B.C. het Buitenhof 4
04 Noord-Holland
Bridgepromotie 3
Coenstad 1
05 Rotterdam & Omstreken
Quatre Mains 1
06 Kennemerland
BOC 6
07 Midden en Oost Gelderland
Elster Bridge Club
08 Maasland & Meierij
Osse BC
09 Leiden e.o.
B.C. Crash 8
10 IJsselstreek
B.C. de Lindeboom 5
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11
12
13
14
15
16
17
22
23
24

25
27
28
29
30

Zuid Limburg
BC de Mijnstreek
Groningen
APIH 2
Drenthe
BC ‘t Kompas
Zeeland
A.B.C. Middelburg
Nijmegen
BC Maas en Waal
Dordrecht
B.C. Je Coupe 3
Friesland
BC Drachten
Delft
BGS de Gehaktmolen
Noord en Midden Limburg
B.C. Weert 2
Gooi- en Ommeland
G.B.C.
Vriendenkring
Vlaardingen en omstreken
Spijkenisse
Twente
Oldenzaalse BC
West-Brabant
BC Roosendaal
Midden Brabant
BC Berkel-Enschot
Zuidoost-Brabant
ABC de Peel

Paren
Meesterklasse
1.
Carel Berendregt – 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.
Jos Dirks – Jan Verhees
Tweede Divisie
Afdeling 1 (Zwolle)
1.
H. Burmania – W.J. Flisijn
2.
M.R.T. Jansen – R.J. van der Krol
3.
T. van Oosterom – A.P.J. Scheltinga

Afdeling 2 (Amstelveen)
1.
C. Blaauw – B.G. Reuling
2.
J.A. Meijer – A.A.C. Verhees
3.
M. Jongkind – M.D. Kemper-Tesselaar
Afdeling 3 (Rotterdam)
1
J. Bing – F.J.M. Burghout
2
D. Molenaar – W.Chr. Verbeek
3
G.J. van den Elshout – S.A.M. Krappen
Afdeling 4 (Eindhoven)
1.
R. Buijs – J. Litjens
2.
A. Klein – J.A. de Ruiter
3.
S.B.M. ter Elst – H. Harings
Promotiewedstrijden Hoofdklasse
18 juni, Utrecht
1.
Lenaers – Lenaers
2.
Van der Hoeden – Pasterkamp
3.
Lunsingh – Mendes da Costa
4.
Van Leeuwen – Voges
5.
Remmen – Potjer
6.
Kaptein – Lodder
Deze zes paren promoveerden naar de
Tweede Divisie

Damesparen
Bondsklasse A
1.
Jet Pasman – Anneke Simons
2.
Carla Arnolds – Bep Vriend
3.
Elisabeth van Ettinger – Els Witteveen
Bondsklasse B
1.
Claudia van der Salm – Anke Wijma
2.
Anneloes van Aarst –
Machteld Dumont-Giesbers
3.
Emmie Cupido-Visser –
Geeske Wiegman
Promotiewedstrijden damesparen
10 en 11 juni, Utrecht
1.
E. van den Broek – E. Danker-Broere
2.
E.J.J.M. Hamer –
M.O. de Baat-Doelman
3.
H.J. van der Velden – A.M. Spijer
4.
Y.J. Verloop – K. de Leeuw
5.
M.J.J.E. Duijvestijn-de Cock –
K.P. Roovers-van der Veldt
Deze vijf paren promoveerden naar de
Bondsklasse B.
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Overige kampioenschappen 2006
NK Gemengd Viertallen

NK Minibridge

11 en 12 februari, Utrecht, 30 teams
1.
mw. J. Spangenberg – dhr. Kruis
mw. S. Spangenberg – dhr. Daemen
2.
mw. Heijmans – dhr. Schneider
mw. De Jong – dhr. Van der Voorden
3.
mw. Hengeveld – dhr. Van Voorn
mw. Furmanek – dhr. Furmanek

11 juni, Utrecht
Minibridge 1
1.
Lorraine Jansen – Alicia Willems
2.
Kelly Bruijnseels – Lorenzo Vlieks
3.
Mike Schut – Fatbardha Selmani
Minibridge 2
1.
Shirley Leyten – Rick Schreurs
2.
Floris Heeres – Floris Oskam
3.
Chiem van Straaten – Tom van der Last

NK Scholenkampioenschap
12 maart, Utrecht
1.
Augustinusschool 4 (Culemborg)
Cas Voorhout – Jurrian van Heel
Ginger v.Gravenbeek – Manon Mate
2.
De Walsprong (Zaltbommel)
Mats Zeelenberg – Danny van Hees
Dennis Satter – Nils Terpstra
3.
St. Maartenschool (Bolsward)
Willem Cazemier – Jeroen Toussai
Sharon Foekema – Afke Haagsma

NK Gemengde Paren
19 maart, Utrecht, 154 paren
1.
mw. B. Speelman – G.J. Paulissen
2.
mw. T.F.M. Willemse – M.P. Jialal
3.
mw. M.R.T. Jansen – R.J. van der Krol

NK Jeugd Paren
1 en 2 April, Utrecht
Junioren
1.
Marion Michielsen – Vincent de Pagter
2.
Dennis Stuurman – Ralf Walgemoet
3.
Merijn Groenenboom – Danny Molenaar
Aspiranten
1.
Jamilla Spangenberg – Sigrid
Spangenberg
2.
Rik Verbeek – Ernst Wackwitz jr.
3.
Vincent Broersen – Rens Philipsen
Pupillen
1.
Tom van Overbeeke – Ronald van Schie
2.
Florian Kok – Floris Ruijter
3.
Bas van Beijsterveldt – Vincent Nab

NK Senioren Paren
10 mei, Utrecht, 30 paren
1.
B. Holl – H.B.S. Hemmers
2.
P.G. van Engen – J.H.A. Hermans
3.
H.B.L.A. Ruijgrok – L.J. Pollé

NK Jeugd Viertallen
11 en 12 november, Utrecht
Junioren
1.
Bob Drijver, Merijn Groenenboom,
Danny Molenaar, Tim Verbeek
2.
Bas Tammens, Tim Heeres,
Dennis Stuurman, Ralf Walgemoet
3.
Frank Visser, Aarnout Boks,
Astrid Dekker, Geert van den Elshout
Aspiranten
1.
Rik Verbeek, Ernst Wackwitz,
Jamilla Spangenberg,
Sigrid Spangenberg
2.
Vincent Broersen, Rens Philipsen,
Aarnout Helmich, Gerbrand Hop
3.
Femke Bruinsma, Susanne Beuskens,
Perry Visser, Pieter Jonkers
Pupillen
1.
Victor Savenije, Christopher
Westerbeek, Ricardo Westerbeek,
Tristan Steegman
2.
Sebastiaan Kranenburg,
Marcel van Schie, Tom van Overbeeke,
Ronald van Schie
3.
Janneke Wackwitz, Lotte Leufkens,
Anna Rebel, Niels Verweij

NK Senioren Viertallen
12 november, Utrecht
1.
Team Holl
Holl, Hemmers,
Mevius, Michielsen
2.
Team Wengelaar
Wengelaar, Kaiser,
Kaiser, Klesser
3.
Team Houtman
Houtman, Franken,
Kennedy, Van der Kloet
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Internationale Kampioenschappen 2006
Open WK Verona

WK Jeugdparen

9-24 juni, Verona, Italië
Gemengde paren
1.
Karen Mcallum – Matt Granovetter
2.
Jill Levin – Bobby Levin
3.
Joanna Stansby – Lew Stansby
15. Carla Arnolds – Ton Bakkeren
Rosenblum Cup
1.
Meltzer
Helgemo – Helness
Meltzer – Larsen
Sontag – Bates
McConnell Cup
1.
Steiner, Letizia, Seamon-Molson,
Sokolow, Ponomareva, Gromova
Senior Teams
1.
Markowicz,
Zeligman, Melman,
Zaremba, Klukowski, Jezioro
3.
Nederland I
Doremans – Trouwborst,
Boegem – Janssens;
Klaver – Ramer
Open Paren
1.
Zhong Fu – Jie Zhao
2.
Bobby Levin – Steve Weinstein
3.
Fulvio Fantoni – Claudio Nunes
4.
Vincent Ramondt – Berry Westra
Dames Paren
1.
Irina Levitina - Kerri Sanborn
2.
Wei Fei Wang – Honglin Wang
3.
Janice Seamon-Molson – Sabine Auken
7.
Carla Arnolds – Bep Vriend
Senioren Paren
1.
Nico Klaver – Roald Ramer
2.
Julian Klukowski – Aleksander Jezioro
3.
Entscho Wladow – Reiner Marsal
4.
Nico Doremans – Jaap Trouwborst

30 juni-2 juli, Piestany, Slowakije
Junioren
1.
Cecilia Rimstedt – Sara Sivelind (Swe)
2.
Jacek Kalita – Krzysztof Kotorowicz
(Pol)
3.
Vincent de Pagter – Marion Michielsen
5.
Bob Drijver – Bas Tammens
Aspiranten
1.
Igla – Machno
2.
Bernatowicz – Betley
3.
Franceschetti – Landry
11. Verbeek – Wackwitz Jr
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48e EK Viertallen
12-26 augustus, Warschau, Polen
Open
1.
Italië
Bocchi – Duboin
Fantoni – Nunes
Lauria – Versace
2.
Ierland
3.
Noorwegen
5.
Nederland
Bakkeren – Bertens
Muller – De Wijs
Ramondt – Westra
Dames
1.
Frankrijk
Cronier, Gaviard, Fishpool
D’Ovidio, Pigeaud, Willard
2.
Nederland
Arnolds – Vriend,
Michielsen – Wortel,
Pasman – Simons
3.
Engeland
Senioren
1.
Duitsland
2.
Zweden
3.
Frankrijk
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5e Europees Clubkampioenschap

Channel Trophy

12-15 oktober, Rome, Italië
1.
Bamberg BC (D)
2.
De Lombard (NL)
Muller – De Wijs
Brink – Drijver
Ramondt - Westra
3.
GSD Allegra (I)
4.
TC Parioli (I)

15-17 december, Lille, Fankrijk
Junioren
1.
Nederland
Bob Drijver – Merijn Groenenboom
Danny Molenaar – Tim Verbeek
2.
Frankrijk
3.
België
4.
Engeland
Aspiranten
1.
Frankrijk
2.
Engeland
3.
Nederland
Jamilla Spangenberg – Sigrid
Spangenberg
Rik Verbeek – Ernst Wackwitz
Aarnout Helmich – Gerbrand Hop
4.
België

Internationale Toernooien 2006
White House International Bridge
Team Top 16
24-26 februari, Amsterdam
1.
Team Lavazza
Giorgio Duboin – Norberto Bocchi
Guido Ferraro – Agustin Madala
Maria-Teresa Lavazza – Massimo
Ortensi
2.
Team Orange
Ton Bakkeren, Huub Bertens
Simon de Wijs, Bauke Muller
3.
Team Westra
Berry Westra – Vincent Ramondt
Gert-Jan Paulissen – Bart Nab

Amsterdam Viertallentoernooi
6-7 mei, Amsterdam, 20 teams
1.
Sweden
Andersson – Petersson
Wenneberg – Selldén
2.
Belgium I
Colinet – Stas
Renard – Bocken
3.
Viva
Ter Laare – Meijs
Both – V.d. Wouden

Cavendish Calcutta
15 mei, Las Vegas, USA
1.
Bakkeren – Bertens
2.
Hampson – Rodwell
3
Cohler – Weinstein

Nations Cup
25 mei Bonn BRD, 18 teams
1.
Team Orange
Ramondt – Westra
Brink – Drijver
2.
Polen
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Bondstoernooien 2006
Calco ONPK

Bekerwedstrijden

22 april, Utrecht, 50 paren
1.
Janssen – Top
2.
Van Eijck – Van den Bergh
3.
Paping – Kranenborg

21 mei, Utrecht
NBB-Beker
1.
BC Oog in Al 1
2.
Deftse BC
3.
BC Oog in Al 2
Hoofdklassebeker
1.
Amsterdamse Bridge Kring
Elffersbeker
1.
Himbuv

Freelift Ruitenboer
23 april, Utrecht, 103 paren
1.
G. Dragt – E. de Groot
2.
G.B. Meinema – T. Bruinsma
3.
H.W.J.M. Winters – A.C.M. van den
Bosch

Open Nederlands
Viertallenkampioenschap
27-28 mei, Utrecht 36 teams
1.
Team Paping
C.C.G. Berendregt – B. Paping
B. Kranenborg – R.G. Paternotte
2.
Team Onstein
J. Harings – V. Kroes
O.J. Eskes – R. van Prooijen
3.
Team Senioren A
W.H. Boegem – O.D. Janssens
N.G. Klaver – J. Trouwborst

Overige toernooien 2006
BCO oud en nieuw

Keien - Sturendrive

8 januari, Utrecht, 48 viertallen
1.
Been – van Gestel
l’Istelle – van Gestel
2.
Spangenberg – Verbeek
Spangenberg – Molenaar
3.
Van Ettinger – Van Cleeff
Vriend – Maas

22 januari, Utrecht
1.
F. Bredius – V. Bredius
2.
A. van Wijk – J. van Wijk
3.
C. Beerens – C. v.d. Hurk

Speedcardtoernooi
19 februari, Amstelveen, 27 paren
1.
Jan Jansma – Ricco van Prooijen
2.
Gerard Versluis – Jean-Paul Vis
3.
Han Bégas – Flip Boer
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Kaasstadtoernooi
22 januari, Alkmaar, 120 paren
1.
T. Bakkeren – H. Bertens
2.
C. Klesser – J. Broekhof
3.
mw. H. Broek – R. v.d. Gragt
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Interbridge Viertallentournooi

Van Ginderen Bridgeweek

11 maart, Oosterbeek, 30 viertallen
1.
Onstein 1
Jaap van der Neut, Jean Harings,
Roald Ramer, Vincent Kroes
2.
KAN
Kees van der Tak, Frans Dinnissen,
Simon ter Elst, Harry Harings
3.
Linke Loetje
Frank van Wezel, Loekie Ahrens,
Peter van Montfoort, William Claassen

3-13 augustus, Scheveningen
Gemengde paren, 107 paren
1.
M. Jialal – T. Willemse
2.
C. Eikmans – Riewald
3.
M. Bouwknegt – M. Houben
Butler NZ, 63 paren
1.
M. Groenenboom – Bob Drijver
2.
P. Versteegh – S. Zandvoort
3.
S. de Donder – S. de Roos
Butler OW, 63 paren
1.
S. Fransen – B. vd Hoek
2.
B. Westra – V. Ramondt
3.
M. Jialal – T. Willemse
Vrouwenparen, 31 paren
1.
L. Bakker – M. den Heijer
2.
R. Hengeveld – M. Vliegenthart
3.
R. Lukassen – M. Buskens
Herenparen, 51 paren
1.
J. van Dijk – F. van Emmerik
2.
O. Nettl – R. Vilier
3.
P. Ladan – R. van der Werf
Open paren, 101 paren
1.
M. Schollaardt – L. Jacobs
2.
A. Klein – S. ten Elst
3.
R. v.d. Bergh – H. Ahsman
Viertallen, 31 teams
1.
Team Schippers
2.
Team Kamikaze
3.
Team VIVA 1

GBC Butlertoernooi
17 april, Bussum, 66 paren
1.
Van Wezel – Ahrens
2.
Van Egmond – Thiele
3.
Grosmann – de Boer

NK Studentenviertallen
7 mei, Delft, 8 teams
1.
Delft
Dennis Stuurman – Ralf Walgemoet
Marten Wortel – Sicco Verwer
2.
Amsterdam
Jeroen Bruggeman – Bob Drijver,
Marion Michielsen – Meike Wortel
3.
Groningen
Tim Heeres – Bas Tammens,
Tim Verbeek – Vincent de Pagter

Modalfa Top 12
10 september, Amsterdam
1.
Bauke Muller – Simon de Wijs
2.
Anton Maas – Chris Niemeijer
3 . Leon Jacobs – Maarten Schollaardt

Twentebelt Top 12
3 juni, Hengelo
1.
Jansma – Verhees
2.
Kootstra – Kootstra
3.
Bertens – Bakkeren

Onstein Pinkster Pattontoernooi
5 juni, Vorden, 38 teams
1.
Team Oranje
Bakkeren – Bertens
Ramondt – Westra
2.
Team Nijmegen
3.
Team Drenkelford
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