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Verslag van de secretaris over 2007
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement wordt hierbij verslag
uitgebracht over het bondsjaar 2007.

Samenstelling Bondsbestuur
De dames H.C. Bronsgeest-Schoute en M.W. Erich-van Mechelen waren aftredend en
herkiesbaar. Als extra lid van het Bondsbestuur werd voorgesteld de heer P.A.M. Michielsen te
benoemen. Allen werden bij acclamatie gekozen.
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 P.A.M. Michielsen
De heer M.M. Schoof
De heer H.J. Laurant
* tevens lid dagelijks bestuur
In 2008 zijn aftredend en niet meer herkiesbaar: mevrouw H.C. Bronsgeest en de heer
W.A. Vaders.
Het Bondsbestuur kwam acht maal in vergadering bijeen in aanwezigheid van de secretaris,
mr. drs. R.G. van der Scheer en de adjunct-directeur de heer J. van der Kam.
Inleiding
In 2007 is binnen het kader van het meerjarigbeleidsplan ‘contract 2008!’ verder inhoud gegeven
aan de doelstellingen van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Voor de breedtesport liggen de
beleidsdoelen op het gebied van de verenigingsondersteuning, de ledenservice en het
bridgeonderwijs. Zowel rondom sportmarketing (lidmaatschapsexperiment), de informatica
(mijnNBB), de topsport (algehele herstructurering) en rondom het bondsorgaan ‘BRIDGE’ kwamen
nieuwe ontwikkelingen op ons af en werden nieuwe eisen gesteld. Deze worden hierna besproken.
Het is belangrijk om tussen al deze veranderingen en ontwikkelingen door de kern van de
activiteiten van de NBB scherp in het vizier te houden: het bevorderen van bridge en het verhogen
van het plezier in bridge. Het is deze missie die uiteindelijk het handelen van de NBB bepaalt en
verklaart.
Daarbij staat de NBB er gelukkig niet alleen voor. Vrijwilligers en sponsoren blijken telkens weer
bereid om zich voor onze missie in te zetten en zelden wordt op hen een vergeefs beroep gedaan.
Dit stemt tot dankbaarheid.
Nieuw in dit jaarverslag is dat na het verslag van de secretaris er een globaal overzicht is
opgenomen van de rechtspersonen waarbij de NBB betrokken is, dit om de transparantie te
bevorderen. Het Accountantskantoor PriceWaterhouseCoopers (PWC) heeft 18 jaarverslagen van
de grootste Nederlandse sportbonden (meer dan 50.000 leden) uit 2006 beoordeeld op
transparantie. De NBB kwam met het hoogste rapportcijfer uit de bus!
Sportmarketing
Het tweejarige experiment voor het werven van niet aangesloten bridgeclubs is eind 2007 niet
verlengd. Er bleken te weinig niet-aangesloten verenigingen gebruik te willen maken van het
alternatieve aanbod waarbij een ‘basislidmaatschap’ kon worden uitgeprobeerd. Inmiddels is het
merendeel van de verenigingen die aan het experiment hebben deelgenomen wel ‘gewoon lid’ van
de NBB geworden. Dit heeft ons geleerd dat als de diensten van de NBB eenmaal worden
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‘geproefd’, zij ook worden gewaardeerd. Anderzijds heeft het ons ook geleerd dat er enorme
aantallen bridgeclubs zijn die aansluiting bij de NBB (nog) niet overwegen. Primair omdat ze
menen dat het recreatieve karakter van hun vereniging niet past bij de structuur die de NBB biedt.
Het is aan de NBB om te bepalen of we hier in willen berusten.
In het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) van het ministerie van VWS
heeft de NBB als proef het project ‘Denken en Doen’ gestart, hiervoor is een projectsubsidie van €
100.000 verstrekt. In dit project wordt bridge ingezet als middel om ouderen een sociaal netwerk te
bieden. In samenwerking met drie gemeentes zijn vier proefprojecten gestart die extern zijn
geëvalueerd door Nivel. Het project kwam als zeer kansrijk uit de proces- en effectevaluatie De
verwachting is dat VWS in de toekomst middelen zal gaan verstrekken om dit project de komende
jaren uit te bouwen.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van Studentenbridge is in 2007 afgerond. In verschillende
steden is op diverse manieren geprobeerd om het studentenbridge van de grond te krijgen. Geen
enkele formule bleek echter succesvol.
Startersbridge tenslotte beweegt zich op de snijlijn van verenigingsondersteuning en
sportmarketing. Startersbridge beoogt op een laagdrempelige manier verenigingen te helpen
nieuwe leden te werven die bridge nog moeten leren. De NBB blijft het belang benadrukken van
ledenwerving bij de verenigingen om de vereniging dynamisch te houden en om hun voortbestaan
te verzekeren. Het is verheugend om te zien hoe goed het project aanslaat.
Structureel levert het werk dat betrekking heeft op het bevorderen van denksportcentra draagvlak
voor bridge in Nederland. Verheugend is dat op gemeentelijk niveau de aandacht voor
bridgeaccommodaties nog steeds groeit. In 2007 was de opening van het Denksportcentrum in
Gouda daar het tastbare bewijs van.
Informatica
De dienstverlening aan de verenigingen werd in 2007 uitgebreid met MijnNBB. Daarmee werd het
automatiseringstraject voltooid dat bestaat uit de clubwebsites, de NBB Uitslagenservice en het
NBB-Rekenprogramma. Deze met elkaar samenwerkende software blijkt in een grote behoefte te
voorzien en bijna alle verenigingen maken er inmiddels intensief gebruik van. Honderdduizenden
bezoekers per week worden op deze manier geholpen.
De introductie van MijnNBB heeft pas aan het einde van het jaar plaats kunnen vinden en ook in
2008 zal hieraan nog veel werk plaatsvinden. MijnNBB heeft direct na introductie al zijn waarde
bewezen voor clubssecretarissen maar zal in de toekomst voor alle leden van belang worden.
Om deze automatiseringsinfrastructuur in stand te houden en verder aan te passen aan de
wensen van de verenigingen zal de automatisering een blijvende en aanzienlijke kostenpost blijven
op de begroting van de NBB.
De visie van het Bondsbestuur dat de NBB door automatisering veel toegevoegde waarde aan de
clubs en de clubleden kan geven wordt steeds verder gerealiseerd. Deze collectieve investering
maakt een belangrijk verschil tussen de wel- en niet bij de NBB aangesloten bridgeclubs.
Topbridge
Begin 2007 is de topsportstructuur opnieuw aangepast. De Sectie Topbridge (STB) is
geïnstalleerd. De STB is verantwoordelijk voor meerjarige beleidsplannen en sponsorfinding en
beschikt over het door de ALV vastgestelde budget. De STB heeft echter geen bemoeienis met de
trainingen of de samenstelling van de teams.
Daarnaast is eind 2006 de besloten vennootschap Topbridge BV opgericht, met de NBB als enig
aandeelhouder. Deze BV heeft tot doel de topsport te exploiteren.
In de STB worden dus de bestuurlijke voorwaarden geschapen voor het goed functioneren van
Topbridge BV.
Binnen Topbridge BV vinden trainingen, interlands en bijvoorbeeld het topcircuit plaats. Binnen
deze BV werkt bondscoach Eric Laurant in een grote mate van zelfstandigheid, maar wel binnen
de kaders die door de STB zijn aangegeven, aan de verdere verhoging van het niveau van de
topbridgers.
Door deze verzelfstandiging en de leiding van één bondscoach is een vruchtbaar model ontstaan
waarin de trainers voor de diverse selecties samenwerken en kennis delen. Maandelijks is er een
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trainersoverleg waar alle betrokkenen bij het topbridge informatie uitwisselen en elkaar stimuleren.
Dit jaar heeft voor de eerste keer een arts het begeleidingsteam versterkt en dat bleek een gouden
greep. Ciska Zuur heeft met haar waardevolle adviezen er zeker toe bijgedragen dat de spelers op
de belangrijke momenten beter gefunctioneerd hebben.
In 2007 was er een ware medailleregen. Zoals gebruikelijk stonden de vrouwen daarbij weer
vooraan. Bij het Open EK te Antalya won het vrouwenteam de gouden medailles bij de
landenteams en Carla Arnolds en Bep Vriend wonnen zelfs een tweede gouden medaille bij het
vrouwenparen.
Ook goud was er voor het Juniorenteam bij het EK te Jesolo en was er een fraaie tweede plaats
van het Girls team bij het Jeugd EK. Uit het verleden is bekend dat spelers die goud winnen bij een
jeugd EK de potentie hebben om later ook een wereldtitel in de wacht slepen. Door hard te werken
kan het Nederlandse talent hopelijk de internationale concurrentie aan met professionele en semiprofessionele teams die buiten onze landsgrenzen actief zijn.
Prestaties van formaat zijn daarom de bronzen medailles die het herenteam won bij de Bermuda
Bowl in Sjanghai en bij het open EK te Antalya. Volgens kenners heeft het Nederlands team zoveel
kwaliteit dat het de komende jaren zeker weer een belangrijke medaillekandidaat is bij het WK.
De uitslagen en volledige teamsamenstellingen van de kampioenschappen staan achterin dit
jaarverslag.
Het bridgeblad
In de najaarsvergadering is langdurig gediscussieerd over het voornemen van het Bondsbestuur
om het risico van de exploitatie van bridgeblad uit te besteden. Ons ‘bondsorgaan’ is ieder dierbaar
en bij sommigen ontstond het gevoel dat een kind werd weggegeven. Anderen meenden dat een
contractuele verankering voor de communicatie behoefte van de NBB kan volstaan en dat dit de
NBB de mogelijkheid geeft om in deze snel veranderende wereld (ook van de media) zich flexibel
op te stellen. Uiteindelijk ging een ruime meerderheid van de ALV akkoord met het voorstel van het
bondsbestuur en in februari 2008 is het eerste bridgeblad ‘nieuwe stijl’ verspreid.
De horeca in NDC Den Hommel
De horeca in het nationaal denksportcentrum Den Hommel is nu al enkele jaren een zorg en dat
was in 2007 niet anders. De horeca-exploitatie is daarom aan het eind van 2007 teruggenomen
door de NBB en de exploitatie zal opnieuw worden opgezet. Dit heeft naast financiële ook
personele consequenties gehad. Het is de inzet van het Bondsbestuur om de risicodragende
betrokkenheid bij de horeca-exploitatie tijdelijk te laten zijn. De verwachting bestaat dat in 2008 de
horeca-exploitatie de weg omhoog weet te vinden en kan worden verzelfstandigd.
De mensen binnen de Bond
Op de zeer geanimeerde Bondsdagen te Breda werd Berry Westra benoemd tot erelid van de
NBB. Zijn naam is bijna een handelsmerk en hij behoeft nauwelijks introductie. Zijn grote
verdiensten voor het populariseren van bridge en zijn langdurige carrière in het topbridge maken
hem tot een waardig ambassadeur van de NBB.
De Hunebedtrofee was voor Hans Kuijf. Kuijf, al vele malen wereldkampioen met zijn
computerprogramma Jack, heeft geheel belangeloos een eenvoudige versie van Jack toegepast in
de leermethode ‘Startersbridge’. Cursisten kunnen met de CD-Rom ‘Startersbridge’ het afspel
oefenen. Zijn geste om dit programma gratis ter beschikking te stellen (ook down te loaden op
internet) verklaarde hij op een simpele manier: ‘Ik vind dat iedereen een steentje moet bijdragen
om bridge verder te populariseren.’
De Touwtrekker werd uitgereikt aan Jan Ogier vanwege zijn jarenlange inzet voor het jeudbridge in
Brabant. ‘Opa Jan’ geeft al jaren cursussen minibridge op basisscholen en hij organiseert talloze
andere activiteiten voor de jeugd.
De voorzitter en de vice-voorzitter, Armand Trippaers en Pim Vaders werden gekozen in het
bestuur van de European Bridge League. Trippaers werd tevens aangewezen als
vertegenwoordiger van de Europese bond bij de World Bridge Federation.
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Eind 2007 werd de bridgewereld opgeschrikt door het overlijden van de bekende jeugdspeelster
Femke Bruinsma. Tijdens de Channel Trophy hebben haar bridgevrienden en vriendinnen haar op
een indrukwekkende wijze herdacht.
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 langdurig aan het ONPK verbonden en is ook de sponsor van de
meesterpuntenladder. Hiermee is dit IT bedrijf, gespecialiseerd in het ontwikkelen van software en
het onderhouden van informatie systemen, binnen de hele bond optimaal zichtbaar geworden.
Varibel, producent van esthetisch vormgegeven brillen waarin een hoortoestel is verwerkt, heeft
vanaf dit seizoen bedongen om zich via het Ruitenboertoernooi aan de clubleden bekend te
mogen maken. Bridgesoft was titelsponsor van de bridge-biedbeker en is hierin opgevolgd voor De
Bruijn wijnkopers. De Bruijn wijnkopers hebben zich bovendien onderscheiden door de prijzen in
het Varibel Ruitenboertoernooi te voorzien van fraaie NBB etiketten.
Sponsoring voor de topsport kende via Topbridge BV zijn eigen dynamiek. Veel dank is
verschuldigd aan Hans Melchers die het intensieve trainingsprogramma van het open team
mogelijk maakte en ook via het topcircuit de verbinding met de subtop wist te onderhouden.
Transfer Solutions is nauw betrokken bij de automatisering van de NBB en sponsort Topbridge BV
en de Transfer Race.
Maar ook veel anderen ondersteunen bridge, zoals bijvoorbeeld Max Abram en Herman
Drenkelford met het jaarlijkse internationale White House Toernooi. Aan allen is veel dank
verschuldigd.
De toekomst
Op de jaarvergadering maakte het Bondsbestuur het voornemen bekend om de contributie een
aantal jaren te gaan bevriezen op € 20 per lid. Voorwaarde hiervoor is uiteraard dat het ledental
van de NBB licht zal groeien. In het financiële deel van dit jaarverslag is voor het eerst ook de
vastgestelde begroting van het lopende jaar opgenomen. Eind 2007 is het Bondsbestuur
begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe beleidsplan 2009-2012, dat deze groei mogelijk
moet maken. In 2008 zal het nieuwe beleidsplan in vele geledingen van de NBB besproken
worden, waarna het in december 2008 kan worden vastgesteld door de ALV. In dit beleidsplan zal
ook een meerjarenraming worden opgenomen. In de eerste helft van 2008 zullen de districten en
commissies geconsulteerd worden over de inhoud van het nieuwe beleidsplan.
De ingeslagen weg van de laatste jaren zal met kracht worden voortgezet. Groei en nieuwe
ledenaanwas is nodig om de vitaliteit van de verenigingen te waarborgen. Kernactiviteiten zijn
daarbij het versterken van de dienstverlening aan verenigingen en het verbeteren van de werving
van bridgecursisten en met name de doorstroming van deze cursisten naar bij de NBB
aangesloten verenigingen.
Het jaarverslag is niet de plaats om uitgebreid op de toekomstplannen in te gaan. De NBB werkt
met meerjarenplannen waaruit per jaar speerpunten/jaarplannen worden afgeleid en uiteraard met
begrotingen die vooraf aan de leden worden voorgelegd.
Met z’n allen moeten we ervoor zorgen dat het goed blijft gaan met de bridgesport. Aan de basis
daarvan staan natuurlijk de bridgeverenigingen die geleid worden door duizenden vrijwilligers. Wat
we gezamenlijk beter (en goedkoper) kunnen doen moet de NBB realiseren. Maar voor de
vrijwilliger binnen elke vereniging blijft meer dan voldoende werk over. Naar hen gaat onze dank
uit.
R.G. van der Scheer
secretaris
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Organogram rechtspersonen NBB
Van de vereniging NBB en zijn belangrijkste samenwerkingsverbanden.

Nederlandse Bridge Bond
KvK, Utrecht, 40409850

NDC Den Hommel (onderdeel NBB)

Stichting StepBridge
KvK, Den Haag, 30175579

100%

Topbridge B.V.
KvK, Utrecht, 30221503

Stichting Herman Filarski
KvK, Amsterdam, 34253456
Toelichting
De Nederlandse Bridge Bond is een vereniging naar Nederlands recht. Leden zijn de bridgeclubs
die zijn ingedeeld in districten. De districten (zelfstandige verenigingen) oefenen op de ALV het
stemrecht uit namens de leden. Het statutaire doel van de NBB is het bevorderen van het
bridgespel in de ruimste zin van het woord. De vereniging NBB drijft onder de handelsnaam NDC
Den Hommel een onderneming ter exploitatie van de horeca in zijn A-accommodatie te Utrecht.
Voorts houdt de NBB alle aandelen in Topbridge BV, een onderneming gericht op de exploitatie
van topsport-bridge activiteiten. Topbridge BV en de NBB vormen een zogenoemde ‘fiscale
eenheid voor de BTW’.
Daarnaast heeft de NBB invloed op de Stichting StepBridge en de Stichting Herman Filarski via
benoemingsrechten voor bestuursleden in de Stichting. De stichting StepBridge heeft tot doel
bridge op internet te bevorderen. De stichting Herman Filarski heeft tot doel de instandhouding en
uitbreiding van de (historische) collectie bridgeliteratuur.
Opgemerkt moet worden dat:
1) in geen van de stichtingsbesturen de NBB via zijn benoemingsrecht een meerderheid in het
bestuur kan benoemen en
2) de op voordracht van de NBB benoemde bestuurders zonder last en ruggespraak in een
stichtingsbestuur zitting nemen.
Belangrijke samenwerkingsverbanden en contracten
De NBB heeft belangrijke samenwerkingsverbanden met:
Topbridge BV, aangaande de exploitatie van de bridge-topsport;
Stichting Stepbridge, aangaande de opzet en marketing van een bridgeclub op internet;
De NBB heeft belangrijke samenwerkingscontracten met:
Wielaard Media BV, aangaande de exploitatie van het bondsorgaan ‘BRIDGE’;
Bridge Systems BV, aangaande het NBB-Rekenprogramma;
Bridgeweb (een vennootschap naar Australisch recht), aangaande de NBB-Portal
(clubwebsites).
De materiële betekenis van deze contracten staan vermeld in het financieel jaarverslag 2007.
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Onderscheidingen per 31-12-2007
Ereleden

Leden van verdienste

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

juni 1991
juni 2001
mei 2000
juni 1995
juni 1995
juni 2007

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
2007

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

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)
J.G.M. Kuijf (Startersbridge)
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Touwtrekker
1976
1978
1980
1981
1985
1989
1990
1992
1993
1995
1995
1996

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
dhr. en mw. François

Kei 2007
19-02-07
10-03-07
14-04-07
15-05-07
29-05-07
03-06-07
04-06-07
03-09-07
09-09-07
24-09-07
04-10-07
16-10-07
25-10-07
10-11-07
10-11-07
15-11-07
26-11-07
Stuur 2007
13-01-07
19-02-07
19-02-07
26-03-07
04-04-07
11-05-07
27-08-07
02-09-07
04-09-07
06-09-07
07-09-07
08-09-07
10-09-07
17-09-07
03-10-07
16-11-07
09-12-07
11-12-07
20-12-07
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1997
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003
2005
2006
2007

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
J.A.J.C. Ogier

R.H.M. van der Poel
dhr. C.J. van Boheemen
dhr. H. Roozeboom
dhr. Th. H. Rakké
dhr. J.J. de Jong
mw. Th.G.H.M. de Jonge-Kivits
dhr. H.H. van Dam
dhr. L.A. Teijgeler
mw. W. Kühne-Schaafsma
dhr. J.M. Meijer
mw. M.J.P. Gorris
dhr. P.L. van Kerkhoff
mw. A. Kat-Hoogerdijk
mw. G.R. Roelofsen
mw. P.E.M. Nicolaas
dhr. P.J. van Dijk
dhr. J. Achterberg

B.C. Deurne ’66
B.C. Veur ’82
B.C. Hardenberg
B.C. Bricas
B.C. Klaver Vier
district West Brabant (Kei+)
Pijnackerse B.C.
B.C. Klaver Vier
N.R.B. Oosterbeek
Adriaan Pauw
B.C. Nepomuk
B.C. Doublet
B.C. Aemestelle
B.C. Doorwerth
B.C. Doorwerth
B.C. Veluwezoom
district Noord-Holland

dhr. A. Buijs
mw. E.C. Bol-Smit
mw. C.J. Flederus
dhr. H.F.G. van der Steen
dhr. W.W.M Boon
mw. C.L.C.M. Boon
dhr. R.H.M. van Helmond
dhr. F. Steenhorst
dhr. J. Frijns
mw. I.S.W.H. Coopmans
dhr. A. Janning
dhr. J. Boehmer
dhr. A.G.M. Vekemans
dhr. J.F.H. van den Heuvel
dhr. J.J.M. Derix
dhr. C.H.J. van Loon
mw. J.M.C.J. Lardinois
dhr. N. van Pelt
dhr. B.J. Odenkirchen
dhr. J. Lintsen

B.C. Didam
B.C. Kraaijenstein
A.B.C. Rokers Renonce `
B.C. Vlijmen
B.C. Nuland } samen 1 stuur
B.C. Nuland }
district Gooi en Ommeland
AZ B.C.
B.C. De Kroon
B.C. Rijnsburg
B.C. de Kennemers
Bridgecentrum Bergen
Vughtse B.C.
B.C. Oisterwijk
B.C. de Molenbron
B.C. de Langstraat
District Zuidoost Brabant
District Amsterdam
B.C. R.P.C.
B.C. Wijchen
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Commissies en bondsbureau per 31-12-2007
Permanente commissies
Commissie van Beroep (CvB)
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

Commissie Lerarenopleiding en
Bridge-onderwijs (LOBO)
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

Financiële Commissie

Commissie Meesterpunten

T. Creemers, voorzitter
Th.C.M. van Daalen
D. Groenendijk
A.G. Hooijmaijers
A.V.N.M. Steur

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

Commissie Jeugdbridge (CJB)

Protestcommissie (PK)

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

P.R. Zwart, voorzitter
M. van Beijsterveldt, secretaris
C.D. Holzscherer
J.J. Jacobs
T. Kootstra
B. Kranenborg
R. van Prooijen
R. Ramer
B. Westra

Commissie Kei/Stuur

Reglementencommissie (Reko)

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

mevr. mr. M.W. Erich-van Mechelen, voorzitter
C.D. Holzscherer
N. Padmos
A.V.N.M. Steur
G.P.C. Westra
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Seniorencommissie

Sectie TopBridge (STB)

P.A.M. Michielsen, voorzitter
D.J.A. Lambert
Chr. Niemeijer
J. Trouwborst
A. van de Peppel
mw. M.J. de Bruïne, ambtelijk secretaris

mw. mr. M.W. Erich-van Mechelen, voorzitter
W. de Boer
J. Ellerbroek
J. van der Kam, ambtelijk secretaris

Spelersraad

Wedstrijdcommissie (Weko)

C.P. Verkade, voorzitter
H. Bertens
F. Borm
M. Heerschop
mw. M.S. Michielsen
R. von Seida
W.Chr. Verbeek
A.M.Th. Cosijn, ambtelijk secretaris

M.M. Schoof, voorzitter
A.M.Th. Cosijn, secretaris
mw. L.H. Hoogweg-Spek
A. Kooijman
E.A. de Ruiter
H. v. Tent
G.P.C. Westra

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

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

A.L.F. Trippaers (lid executive)
W.A. Vaders

World Bridge Federation
A.L.F. Trippaers

Dagelijks bestuur StepBridge
W.A. Vaders, voorzitter
J. van der Kam, secretaris
E.L. Steinmetz
A.G. van Uitert
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Federatie Nederlandse Denksport
W.A. Vaders (namens de NBB)

Commissie Districtsfinanciering
W. Brouwer, voorzitter
T. van Hil
C.J. Lambregts
W.A. Vaders
R.G. van der Scheer, ambtelijk secretaris
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Bondsbureau en sociaal jaarverslag
M. van Beijsterveldt
mw. Boelaars-Drijver
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
A. van ’t Hoenderdal
mw. M. Jansze
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
mw. A. van Spengen
B. ter Wal
S. Wiersema
H. Yüksel

- wedstrijdsecretariaat
- helpdesk automatisering
- administratie
- projectleider verenigingsondersteuning
- breedtesport/jeugd
- eind- en hoofdredacteur BRIDGE/hoofd wedstrijdzaken
- wedstrijdsecretariaat
- secretariaat
- wedstrijdtechnische ondersteuning opleidingen
- opleidingen
- hoofd breedtesport en opleidingen/adjunct-directeur
- secretariaat
- automatisering
- wedstrijdsecretariaat/meesterpunten
- redacteur BRIDGE
- ledenadministratie
- opleidingen
- secretaris Bondsbestuur/bondsdirecteur
- wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst
- adm. medewerkster breedtesport en opleidingen
- hoofd administratie
- wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst
- administratie

in dienst:
01-11-1991
01-06-2007
01-02-2002
01-10-1997
01-11-1999
10-08-1998
08-01-1990
13-01-2003
01-11-2007
01-12-2007
01-05-1987
24-09-1990
01-01-1990
01-08-1999
01-09-1992
01-04-2002
01-02-2006
15-07-1997
01-07-1999
16-09-2001
01-01-2006
05-06-1990
01-07-2000

Topsport
H.J. Laurant *
H.W. Kelder *
E. Franken *
A.J.C.M. van Hoof
F. Borm
A. Maas *
M.H.J. Schollaardt
K. Tammens
* = niet in dienst

- bondscoach open team
- bondscoach vrouwen
- captain vrouwenteam
- topsportcoördinator
- coördinator talentontwikkeling
- trainer open team
- trainer aspiranten
- trainer junioren

Het bondsbureau is de professionele organisatie die de missie van de NBB verbindt met de
inspanningen van alle vrijwilligers die de eigenlijke kern van de sportorganisatie zijn. Voor de
medewerkers van het bondsbureau zijn uiteraard een marktconform loon, voldoende vrije tijd, een
pensioenregeling en rechtszekerheid belangrijk. Maar er is meer. Werknemers willen hun
kwaliteiten en betrokkenheid bij de bond kwijt in hun werk en ze zoeken
ontwikkelingsmogelijkheden. Niet zelden zijn medewerkers ook als vrijwilliger voor de NBB actief!
De CAO sport, die door de NBB wordt toegepast brengt een goed evenwicht tussen de belangen
en wensen van de werknemers en de NBB als werkgever.
In 2007 is het aantal medewerkers dat in deeltijd werkt weer gestegen. Het aantal ziektedagen
bleef gelukkig wederom beperkt. Ingrijpend waren een aantal veranderingen op het gebied van
topsport (exploitatie naar topbridge BV), de horeca (onderdeel van NBB geworden) en het
maandblad BRIDGE (afscheid van een eigen redactie).
Alle afdelingen hebben voor een groot deel cyclische taken waarbij ernaar gestreefd wordt jaarlijks
de efficiency te verhogen met behoud van een goed service niveau. Voorzover de sinds enige
jaren ingevoerde ‘klachtenknop’ op de website van de NBB hiervoor maat is, blijven de klachten
over de diensten van het Bondsbureau vooral beperkt tot de postontvangst van het bridgeblad.
Met niet meer dan omstreeks honderd nazendingen per maand (op een totaal van ca. 74.000
adressen) is dit wèl hinderlijk maar niet zorgelijk.
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Verantwoording Goed Sportbestuur
Inleiding
In 2005 heeft de commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF onder de bezielende leiding van
Jan Loorbach dertien aanbevelingen geformuleerd waaraan het sportbestuur moet voldoen om
zich te kunnen verantwoorden. Dit omdat sportbonden (maar ook districten) een maatschappelijke
functie hebben en deels werken met maatschappelijk geld (subsidies).
Voor het imago van de sport is het belangrijk dat op integere en transparante wijze wordt gewerkt.
De NBB heeft besloten om de inhoud van dit rapport te onderschrijven en in de komende jaren het
bestuur van de Bond zo in te richten dat aan de richtlijnen uit dit rapport wordt voldaan onder het
motto: “pas toe of leg uit”. Met dit besluit loopt het Bondsbestuur vooruit op besluiten van
NOC*NSF-LOTTO om in de toekomst consequenties aan het (niet) gebruik van deze richtlijnen te
verbinden inzake de LOTTO-financiering. Reeds in de jaarverslagen 2005 en 2006 is door de NBB
beschreven op welke onderdelen de NBB aan ‘Goed Sportbestuur’ voldoet en welke onderdelen
aandacht behoeven. Deze paragraaf ziet toe op de veranderingen tijdens het verslagjaar.
Topsportstatuut
In 2007 is veel vooruitgang geboekt inzake het topsport-statuut. Regels zijn gemaakt om de
rechten en plichten tussen leden van de nationale selecties en de NBB duidelijk te maken.
Deze regels zijn voor het seizoen 2007-2008 voor alle selecties ingevoerd.
Bestuursfuncties en -functioneren
Bestuursleden worden benoemd door de ALV voor perioden van drie jaar. Het is een onbezoldigde
functie. 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 en in 2008 wordt samenwerking gezocht met Sport en
Zaken die het initiatief genomen hebben tot een ‘bestuurdersdatabase’. 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 NBB-relevante ‘nevenactiviteiten’ van bestuursleden. Het
Bondsbestuur publiceert deze lijst jaarlijks. Hieronder wordt dit inzicht gegeven.
De heer A.L.F. Trippaers (voorzitter):
voorzitter BC Soest, bestuurslid StepBridge
bestuurslid EBL executive, bestuurslid WBF
De heer mr. P.R. Zwart (penningmeester): geen relevante nevenfuncties
De heer drs. W.A. Vaders (vice voorzitter): bestuurslid van: Stichting Herman Filarski, StepBridge,
Federatie Nederlandse Denksport, EBL
Mevrouw Ir. H.C. Bronsgeest-Schoute:
bridgedocent
wedstrijdleider o.a. bij Dekker Bridge Promotion
Mevrouw mr. M.W. Erich-Van Mechelen: geen relevante nevenfuncties
De heer P.A.M. Michielsen:
geen relevante nevenfuncties
De heer M.M. Schoof:
lid districtsbestuur Zeeland
voorzitter stichting ZomerAvondBridge Walcheren
De heer H.J. Laurant:
bondscoach NBB
Het Bondsbestuur is in het verslagjaar 8 keer bijeen geweest. Heeft besluiten genomen over de
inrichting van de topsport, benoeming van de STB, de faillissementsaanvraag van Bridgepoint BV,
de uitbesteding van de exploitatie van het Bridgeblad. Het Bondsbestuur heeft op de ‘heidagen’ in
november 2007 het eigen functioneren besproken en bevestigd dat het ‘op afstand’ wil besturen.
De dagelijkse taken zijn gedelegeerd aan het Bondsbureau en aan vak-commissies.
Overige aanbevelingen
De meeste aanbevelingen uit het rapport zijn binnen de NBB al jaren vaste bestuurspraktijk en op
landelijk niveau wordt aan de richtlijnen in hoge mate voldaan.
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Verslagen van de commissies
Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep vergadert op 26 maart 2007 om haar uitspraken door te nemen. Naar
aanleiding van een aantal voorstellen van de CvB heeft de AV in 2007 enkele wijzigingen in het
reglement van de CvB goedgekeurd. Deze betreffen met name een verdere aanscherping voor de
vaststelling van de ontvankelijkheid van een appellant en enkele kleine procedurele wijzigingen. In
2007 deden zich geen personele wijzigingen voor in de CvB; Truus van der Spek wordt
herbenoemd voor een periode van drie jaar.
Er worden in het verslagjaar acht zaken aanhangig gemaakt. Twee zaken worden ingetrokken
voordat de behandeling startte. In één zaak acht de Commissie een appellant niet-ontvankelijk in
zijn beroep. Twee beroepen worden gegrond verklaard. Drie beroepen worden ongegrond
verklaard. Voor de overzichtelijkheid volgt hieronder een korte samenvatting van alle uitspraken (in
de gebruikelijke geanonimiseerde vorm).
B07-01 De clubcompetitie van appellant bestaat uit drie avonden van dertig spellen. Al veel jaren
ontvangen invallers die één avond spelen, meesterpunten (MP). In het algemeen geldt voor
clubcompetities dat invallers die minstens een derde van het aantal spellen spelen, in aanmerking
komen voor MP. Na afloop van seizoen 2005-2006 bericht de Centrale Administrateur
Meesterpunten dat de bestaande praktijk niet volgens de speciaal voor appellants club
vastgestelde tabel is. De uitreiking aan invallers wordt per direct stopgezet, omdat de gangbare
praktijk alleen geldt voor clubcompetities van honderd of meer spellen en vier of meer avonden.
Appellant is het met deze beslissing en deze gang van zaken niet eens. Appellant stelt dat
essentiële vormen geschonden zijn (iets wat nodig is om in beroep te kunnen gaan tegen een
beslissing van de Commissie Meesterpunten (CMP)) omdat de CMP zich niet aan haar eigen
reglement houdt, waarin staat dat spelers ten minste een derde van het aantal spellen gespeeld
moeten hebben om recht te hebben op MP, en de Handleiding waarin staat dat het spelen van dat
aantal spellen recht geeft op MP.
De CvB acht het beroep ongegrond, omdat in het Reglement MP voldoende voorbehoud wordt
gemaakt voor uitzonderingen op de algemene regel, waardoor het de CMP vrij staat in bijzondere
gevallen bijzondere voorwaarden te stellen.
B07-02 Deze zaak is niet behandeld omdat het beroep werd ingetrokken voordat de behandeling
aanving.
B07-03 Tijdens een 2e divisie wedstrijd vergist een speler zich en doet een verkeerde bieding. De
WL neemt een beslissing, legt de zaak zelf voor aan de PK - die zijn beslissing bekrachtigt - en
vraagt vervolgens om het oordeel van de Commissie omdat de PK essentiële vormen geschonden
zou hebben.
De Commissie acht de WL niet-ontvankelijk omdat hij geen belang heeft bij zijn beroep en
overweegt ten overvloede dat, als hij wel ontvankelijk was geweest, het beroep zou zijn afgewezen
omdat de PK geen essentiële vormen heeft geschonden.
B07-04 Appellant maakt bezwaar tegen de nummering van viertallen van een vereniging in de
districtscompetitie omdat naar zijn mening een te sterk viertal deelneemt aan de competitie in de
eerste klasse. Het districtsbestuur (DB) deelt de mening van appellant niet. De appellant gaat
hierop via een spoedprocedure in beroep. Vanwege de vereiste spoed doet de voorzitter van de
CvB de zaak zelf af.
De CvB acht het beroep gegrond. Zij meent dat de spelers van het team dat in de eerste klasse is
geplaatst, in hun gezamenlijkheid als sterker te beschouwen zijn dan de spelers van twee hoger
genummerde viertallen van de vereniging in kwestie. Zij baseert zich hierbij op de volgende
parameters: gemiddelde huidige NBB-Rating, de Transfer-Race score in het voorbije seizoen,
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het aantal meesterpunten en de gemiddelde hoogste rating. Inzetbaarheid van individuele spelers
mag geen rol spelen bij de beoordeling van de sterkte van de viertallen. De CvB hernummert
derhalve de viertallen.
B07-05 Nadat bij uitspraak B07-04 van de CvB een aantal teams van een vereniging waren
hernummerd, heeft de DKL (zelf spelend in de eerste klasse) zijn eigen viertal alsnog toegevoegd
aan de hoofdklasse. Hiertegen maken viertallen van vier betrokken verenigingen bij de Commissie
bezwaar. Ook zij verzoeken om toepassing van de spoedprocedure, omdat de
districtsviertallencompetitie diezelfde avond begint. De voorzitter van de CvB doet ook deze zaak
zelf af, zonder mondelinge behandeling (zie artikel 13 en 16 RCvB).
De CvB acht ook dit beroep gegrond en bepaalt dat het betrokken viertal dient uit te komen in de
eerste klasse. Doorslaggevend bij de marginale toetsing van het beroep is met name dat in een
eerder stadium is besloten dat de hoofdklasse niet uitgebreid mocht worden, toen nog met een
team van een andere vereniging. De CvB meent dat de toezegging die de DKL persoonlijk naar
zijn zeggen heeft gekregen van het bestuur van zijn vereniging, geen rol mag spelen bij de indeling
van viertallen of klassen. De viertallencompetitie draait immers om verenigingen en niet om
personen. Verenigingen hebben recht op plaatsen in klassen en die verenigingen zijn gehouden
die plaatsen op volgorde van sterkte van de ingeschreven viertallen aan hun leden te vergeven.
Anciënniteit of andere criteria dan sterkte mogen daarbij geen rol spelen.
B07-06 Door een enigszins ongelukkige samenloop van omstandigheden weet een team uit de 2e
Divisie Viertallen in Regio 3 niet dat de tegenpartij niet komt opdagen op een naar voren gehaalde
wedstrijd. De RKL legt het afwezige team een straf op van 10WP alsmede € 25 euro boete voor
het niet komen opdagen en beide teams een straf van € 50 voor het zonder toestemming
verplaatsen van de wedstrijd. Het beroep van appellant richt zich met name tegen de aftrek van 10
WP.
De CvB verklaart het beroep ongegrond. De RKL heeft gehandeld conform het
Competitiereglement van de NBB. Dit reglement rept van 10WP als standaardbestraffing, tenzij er
sprake is van overmacht. Van overmacht is volgens de CvB echter geen sprake. Door alle
geldboetes te 'halveren', heeft de RKL naar de mening van de CvB voldoende rekening gehouden
met de nogal ongelukkige samenloop van omstandigheden.
B07-07 Dit beroep wordt ingetrokken.
B07-08 De districtscompetitieleider (DKL) van een district geeft een team van een grote vereniging
op voorhand toestemming om te spelen met een invaller die uitkomt voor een hoger genummerd
team van die vereniging. Hoewel dit in strijd is met het Competitiereglement (CR) (art. 28.5) acht
de DKL artikel 28.10 van het CR van toepassing, met als redenen dat de aangemelde invaller
geen kennelijke versterking vormt, niet ingespeeld is met deze partner en de vereniging op de
avond in kwestie niet over een (behoorlijke) invaller beschikt. Een van de clubs uit het district
protesteert bij het districtsbestuur (DB) tegen de verleende dispensatie omdat het onwaarschijnlijk
is dat een club van zo’n omvang geen invaller heeft, en omdat 'de voortgang van de competitie'
(art. 28.10) hierdoor niet in gevaar komt. Het DB wijst dit protest af. Hiertegen richt zich het beroep.
De CvB acht het beroep ongegrond. Zij toetst beslissingen van DB's marginaal en gaat ervan uit
dat de verstrekte gegevens juist zijn: er is geen andere redelijke invaller beschikbaar en de invaller
vormt geen kennelijke versterking. Het is derhalve niet onredelijk dat het DB een beroep doet op
CR art. 28.10.

Financiële Commissie
In het verslagjaar 2007 verliet voorzitter René Schulze de Financiële Commissie. Tijdens de ALV
op de bondsdagen te Breda overzag hij nog eens zijn periode van zes jaar (de reglementair
maximale termijn) en constateerde dat het financieel beleid en –beheer van de NBB gezond is. Hij
werd opgevolgd door Ton Creemers. Zoals gebruikelijk is de Financiële Commissie een aantal
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keren bijeen geweest om de begroting, de halfjaar- en de jaarcijfers te bespreken, waarbij de
onderwerpen ‘horeca’ en ‘bridgeblad’ speciale aandacht kregen. Hierbij waren de penningmeester
en medewerkers van het bureau aanwezig. Ook is met de accountant de jaarrekening en de
managementletter besproken.

Commissie Jeugdbridge
De samenstelling van de Commissie Jeugdbridge is in 2007 niet gewijzigd. In dit verslagjaar heeft
de CJB vier keer vergaderd over diverse, uiteenlopende onderwerpen, uiteraard met jeugdbridge
als item. Daarnaast zijn de CJB-leden bij alle Nederlandse Mini- en Jeugdbridge kampioenschappen en bij diverse jeugdbridge toernooien in het land aanwezig geweest.
Begin februari heeft de jaarlijkse kaderdag met de Districtsjeugdcommissarissen plaats gevonden.
Ook dit jaar bleek het weer een waardevolle dag te zijn, waarbij vooral het hoe te verkrijgen en
opzet van een goede vrijwilligersstructuur uitgebreid aan de orde is gekomen. Een dag om
ervaringen uit te wisselen en knelpunten aan de orde te stellen waar gezamenlijk oplossingen voor
gezocht worden. Kortom voor een goede vrijwilligerstructuur en het leggen van contacten een
onontbeerlijke dag.
Diverse Nederlands Kampioenschappen zijn voor de jeugd gehouden. In alle categorieën voor de
jeugd tot en met vijfentwintig jaar zijn het NK Jeugd Viertallen- en het NK Jeugd Paren
Kampioenschap en voor minibridgers het NK Scholen voor teams en het NK Minibridge voor paren
georganiseerd. Bovendien is speciaal voor de jeugdbridgeclubs de landelijke competitie
Enveloppenbridge weer gehouden. Eerst een voorronde voor de mini- en jeugdbridgers op hun
eigen JBC en een afsluitende centrale finale in het NDC.
Dé onderscheiding voor iemand die zich al jarenlang uitzonderlijk verdienstelijk maakt voor de
jeugd, de Touwtrekker, is tijdens de AV in Breda aan Jan Ogier uitgereikt. Deze gelegenheid was
bij uitstek geschikt om het jeugdbridge bij een breder publiek onder de aandacht te brengen.
Ook voor dit jaar is de software om op de computer minibridge te kunnen spelen gratis te
downloaden. Verder is de papieren versie van de Bridgebabbels vervangen door, een meer met de
tijd meegaande, digitale berichtgeving. Een en ander is te vinden op de jeugdpagina van de NBB
internetsite. Hier staan ook de gegevens van jeugdevenementen vermeld en de scholen waar
leerlingen geslaagd zijn voor de verschillende mini- en jeugdbridge examens.
Bovendien hebben, om deze minibridge lessen te kunnen verzorgen weer een tweeëntwintigtal
deelnemers de centrale training leraar Minibridge gevolgd. De meeste deelnemers hiervan konden
meteen bij de verschillende jeugdkernen aan de slag.
Het vormen van jeugdkernen is dan ook speerpunt van het nieuwe (meer-)jaren jeugdbeleidsplan.
Het komt erop neer dat losse initiatieven deel gaan uitmaken van een netwerk met de juiste
vrijwilliger op de juiste plaats. Jeugdclubs (-afdelingen) moeten de follow-up zijn van de
minibridgelessen binnen en buiten schoolverband. Om dit te realiseren zijn samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Om een goede structuur voor de samenwerking in de districten op te
zetten kan de door NBB aangezochte vrijwilligerscoördinator ondersteuning bieden.
Door de grote inspanningen van alle vrijwilligers voor de jeugd hebben ook dit jaar zo’n 2100
leerlingen kennis gemaakt met minibridge. Daarnaast hebben ongeveer 750 leerlingen de kennis
van het minibridge uitgebreid, of de overstap naar het jeugdbridge gemaakt en hierdoor biedkennis
ontwikkeld.
De CJB is zich ervan bewust dat werken met en voor onze jeugd veel energie, inspanningen en
uithoudingsvermogen van onze vrijwilligers vraagt. Gelukkig geeft dit veel voldoening en plezier
terug. Desalniettemin is de CJB dankbaar voor alle inzet en energie die er zo belangeloos
ingestoken wordt en hoopt dat de jeugd ook in de toekomst hierop kan blijven bouwen.
Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2007
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Commissie Kei/Stuur
In de samenstelling van de commissie waren geen wijzigingen. Dankzij het gebruik van Internet en
E-mail kon er snel en doeltreffend overlegd worden over de aangevraagde onderscheidingen. Door
Willy Kompier van het bondsbureau werden, na de toetsing, alle uitvoerende zaken voortreffelijk
uitgevoerd.
Helaas werden ook dit jaar weer aanvragen voor een onderscheiding afgewezen. Gelukkig maar
twee keer (2006:2), uiteraard tot teleurstelling van de aanvrager. Eén van die aanvragen moest
worden afgewezen omdat de kandidaat in het verleden al een onderscheiding had ontvangen.
Er werden 36 onderscheidingen toegekend (2006: 28). Een stijging van 22%. Dit was verdeeld in
16 Keien (2006: 15) en 20 Sturen (2006: 13), allemaal voor vrijwilligers die veel werk voor bridge
en de NBB gedaan hebben. De vrouwen waren dit jaar duidelijk in de minderheid. Slechts 10
dames ontvingen een onderscheiding.
In het district Midden en Oost Gelderland vond een unieke, eenmalige, uitreiking plaats: 2 Keien bij
B.C. Doorwerth. In het district Maasland en Meierij werd 1 Stuur aan een echtpaar uitgereikt.
In 17 van de 25 districten werd een of meer onderscheidingen uitgereikt, meestal door een
vertegenwoordiger van het districtsbestuur. Eén keer werd een Kei+ uitgereikt door een
bondsbestuurder. De onderscheidingen werden vermeld op de website van de NBB en in het
bondsblad Bridge.Uit verschillende reacties blijkt dat de onderscheidingen zeer gewaardeerd
worden.
Ook dit jaar werd er op 20 januari een speciale Keien- en Sturendrive georganiseerd voor de
onderscheiden personen en hun partners. Hierbij werden ook vertegenwoordigers van nieuwe
verenigingen uitgenodigd. Een dag waarop veel ervaringen werden uitgewisseld en die door alle
aanwezigen zeer werd gewaardeerd. De foto in het bridgeblad getuigde hiervan. Uitslag:
1.
J.M.A. van Hamersveld - R. Hollander
2.
A.E. Kruijt - R.G.J.M. van Lopik
3.
M. Erich-van Mechelen - E. Barth-van Putten

Commissie Lerarenopleiding en Bridge Onderwijs (LOBO)
De LOBO kwam in 2007 vijf keer bijeen. De samenstelling van de commissie ondervond geen
wijzigingen. Op het bondsbureau is Andrea de Rouw opgevolgd door Margriet Jansze.
BridgeBalie
Er waren 49 aanvragen voor de BridgeBalie, verdeeld over 33 verenigingen die in 2007 gebruik
hebben gemaakt van de gesubsidieerde lessen spelpeilverbetering. Elf verenigingen hebben
meerdere pakketten afgenomen.
De populairste les uit Biedermeijer Groen was: nr. 3 volgbiedingen en uit Biedermeijer Blauw: nr. 5
de strijd om de deelscore.
52,3 % van de lessen kwam uit Biedermeijer Groen, 40,2 % uit Biedermeijer Blauw en 7,5 % uit
Biedermeijer Rood.
Er is besloten om de subsidie voor de BridgeBalie stop te zetten. Er maken te weinig verschillende
verenigingen gebruik van de voorziening en het gaat om een forse subsidie (per vereniging € 330
+ bureaukosten + porti en kopiëren). Per 1 januari 2008 zal de BridgeBalie in de huidige vorm
ophouden te bestaan, al afgesproken lessen kunnen nog worden gegeven onder de huidige
voorwaarden. Voortzetting zonder subsidie is bij de Bridgebalie niet zinvol gebleken.
De lesbrieven van de Bridgebalie zullen in PDF formaat ter beschikking worden gesteld aan
gediplomeerde bridgedocenten.
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Spelkennistest nieuwe stijl
Er waren twee spelkennistesten voorafgaand aan de opleidingen bridgedocent en wedstrijdleider.
In tegenstelling tot voorgaande spelkennistesten bestond het examen in 2007 louter uit open
vragen. In juni waren er 37 deelnemers en in september 52.
Voorafgaand aan de spelkennistest in september is een workshop “examentraining spelkennistest”
georganiseerd. Hiervoor was veel belangstelling.
Kaderdag
In maart 2007 organiseerde de NBB evenals voorgaande jaren samen met de Vereniging van
Bridgedocenten een kaderdag voor bridgedocenten. Auteurs ‘Van A naar Bridge’ en ‘Begin met
Bridge’ kregen tijdens een korte presentatie gevolgd door een discussie de gelegenheid de
aanwezigen te informeren over het leergerichte aspect van hun lesmethode.
Bridgedocenten opleiding
Er is een daling in het aantal deelnemers t.o.v. de cursus in seizoen 2005-2006.
Er zijn 29 personen gestart met de cursus (in 2005-2006 waren er 42 deelnemers, in 2003-2004 36
deelnemers en in 2001-2002 en 1999-2000 ongeveer 20). Zij werden verdeeld over vier
cursusgroepen, in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Zwolle.
De opleiding bestaat uit 8 regionale bijeenkomsten, een workshop Leergericht bridgeles geven in
januari en 2 stages van elk 3 dagdelen. Het mondelinge examen zal plaatsvinden in mei 2008. Dit
bestaat uit 2 onderdelen van elk een half uur; ‘proefles + lesvoorbereiding’ en ‘speluitleg +
stageverslagen’. Proefles en speluitleg worden beoordeeld met een cijfer en voor lesvoorbereiding
en stageverslagen dient men een voldoende beoordeling te krijgen.
Met ingang van cursusjaar 2007-2008 zijn de toelatingseisen aangescherpt;
men dient te beschikken over voldoende spelkennis en 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).

Commissie Meesterpunten
De Commissie Meesterpunten heeft ook in 2007 de meeste aandacht gericht op de verdere uitwerking
van een nieuw meesterpuntensysteem. Eén van de voorwaarden is wel dat het overgrote deel van de
aangesloten verenigingen gebruikt maakt van het NBB-Rekenprogramma. Uit de commissie stapte
Ivonne van Blerk. Zij werd opgevolgd door Ad Hooijmaijers.
Sinds 1984 is de meesterpuntenbokaal een vast onderdeel van het meesterpuntenjaar.
Deze werd in het seizoen 2006-2007 voor de eerste keer gewonnen door Huub Bertens. Zijn
seizoentotaal was 10.975 meesterpunten en dat was 760 punten meer dan de nummer twee Ton
Bakkeren.
De prijzen in de diverse categorieën zijn door de volgende personen gewonnen:
Nationaalmeester
Huub Bertens
Tilburg
Bondsmeester
Marion Michielsen
Rotterdam
Kandidaat Bondsmeesters
Jacco Hop
Rotterdam
Regionaalmeester
Meike Wortel
Amsterdam
Hendrik-Ido-Ambacht
Districtsmeester
Erik Verbeek
Clubmeester
Lennie Buijtenhek
Tilburg
Tot slot de jaarlijkse statistische gegevens.
Het percentage leden dat in het bezit is van een titel is weer iets gestegen, van 54,79% naar 55,37%
van de aangeslotenen. Dat komt voornamelijk doordat het aantal leden zonder titel het afgelopen jaar in
absolute zin is gedaald. In totaal bezitten alle leden samen nu 209.418.163 meesterpunten, dit is
gemiddeld ruim 2.274 meesterpunten per lid. Het gemiddeld aantal meesterpunten per lid is daarmee
met 75 toegenomen, het voorgaande jaar bedroeg de toename 60 meesterpunten per lid.
Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2007
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Per 1 januari 2008 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
28
86
418
1.605
2.007
6.317
14.681
25.822
41.082
92.058

Protestcommissie
De samenstelling van de Protestcommissie (PK) ondergaat in het verslagjaar één wijziging: Simon
de Wijs, die zes jaar deel uitmaakte van de commissie, geeft te kennen niet voor herbenoeming in
aanmerking te willen komen. We danken Simon voor zijn inbreng. Bert Kranenborg neemt zijn
plaats in. De overige herbenoembare leden stellen zich voor een nieuwe periode beschikbaar.
De commissie bestaat daarmee per 31 december 2007 uit de volgende leden:
Peter Zwart (voorzitter)
Marc van Beijsterveldt (secretaris)
Con Holzscherer
Jos Jacobs
Tjeerd Kootstra
Bert Kranenborg
Ricco van Prooijen
Roald Ramer
Berry Westra

herbenoembaar in
2008
2010
2009
2009
2008
2010
2008
2010
2009

De PK, de Weko en het Bondsbestuur hebben in het verslagjaar procedureafspraken gemaakt om
in 2008 tot eenstemmigheid te komen over de interpretatie van een aantal spelregels.
In het jaarverslag 2006 is al melding gemaakt van een nieuw protestformulier. Dit formulier vraagt
meer informatie dan het oude formulier. Deze informatie is nodig om tot een afgewogen oordeel te
komen. De commissie constateert dat in veel gevallen nog oudere formulieren gebruikt worden.
Het aantal behandelde protesten en beroepen (hieronder samengenomen onder protesten) daalt
wederom, naar 37 (2006: 41). Die worden in vijf vergaderingen, met name tijdens het
competitieseizoen, behandeld. Daarnaast worden enkele spoedeisende protesten per e-mail of in
kleinere samenstelling behandeld.
Het overgrote deel van de protesten is afkomstig uit de districtscompetities en de Tweede Divisie.
In bijna 40% van de gevallen wordt de klager in het gelijk gesteld (2006: 46%, 2005: 63%).
Regelmatig komt het voor dat de gronden waarop is beslist, zijn gewijzigd zonder dat dit
consequenties heeft voor de score. Deze uitspraken zijn opgenomen in de kolom 'afgewezen'.
Opvallend is het grote aantal toegewezen beroepen (d.w.z. gevallen waarbij de PK in tweede
aanleg een beslissing nam): zes van de tien werden toegewezen. Ook opmerkelijk is het relatief
grote aantal niet-ontvankelijk verklaarde protesten en beroepen. Indieners zijn niet altijd zorgvuldig
met het in acht nemen van de beroepstermijn en/of andere vormvereisten.
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De aantallen protesten zijn als volgt:
categorie
totaal
Meesterklasse
2
Eerste Divisie
7
Tweede Divisie
17
Overige bondswedstrijden 1
Districtswedstrijden
6
Clubwedstrijden
4
totaal
37

toe
0
3
5
0
3
3
14

af
2
3
11
1
2
0
19

niet ontv.
1
1
1
1
4

Reglementen Commissie (REKO)
De REKO is in 2007 eenmaal bijeen geweest en heeft verder overlegd via e-mail.
Er zijn wijzigingen aangebracht in het Competitiereglement, het Wedstrijdreglement en het
Reglement op de Commissie van Beroep.

Spelersraad
De Spelersraad heeft in het verslagjaar afscheid genomen van Anneke Simons en Schelte Wijma.
Marion Michielsen heeft de zetel voor jeugdspelers verruild voor de vrouwenzetel en daarmee de
plaats van Anneke ingenomen. Als nieuwe leden mochten Ruud von Seida en Tim Verbeek
worden verwelkomd. Tim vertegenwoordigt nu de jeugdbridgers in de spelersraad. Aangezien er
zich desgevraagd geen andere kandidaten hadden gemeld hebben er geen verkiezingen hoeven
plaats te vinden.
In 2007 vergaderde de Spelersraad vijf keer. Een aantal onderwerpen heeft de agenda
gedomineerd.
Aan de Weko is advies uitgebracht over de wedstrijdkalender en het wedstrijdreglement. Op
verzoek van de Weko heeft de spelersraad ook het alerteren met schermen en de grote
systeemkaart onder handen genomen. De bedoeling is dat in de loop van 2008 een advies kan
worden afgerond zodat wijzigingen met ingang van 1 september 2008 kunnen ingaan. De
spelersraad is blij dat de goede verstandhouding met de Weko in 2007 is gecontinueerd.
Een ander doorlopend project is de NBB-rating. De spelersraad wil in 2008 met voorstellen komen
voor aanpassingen zodat een beter beeld wordt verkregen van de onderlinge verhoudingen.
Zorgen waren er over de verschillen van inzicht tussen de Weko en de Protestcommissie over de
interpretatie van artikel 75 van de spelregels. Met name het zich voortslepende karakter van het
verschil van inzicht heeft aanleiding gegeven de zorgen daarover per brief aan het bondsbestuur
over te brengen.
Het nieuwe reglement op de sectie topbridge is besproken en de rol van de spelersraad in de
nieuwe opzet van het topbridge. Aan het bondsbestuur is per brief verzocht er zorg voor te dragen
dat de spelersraad voldoende wordt geïnformeerd om het formele adviesrecht bij de benoeming
van de leden van de Sectie Topbridge effectief te kunnen uitoefenen. De spelersraad vindt het
jammer dat zijn formele rol in de nieuwe structuur van het topbridge kleiner is geworden. Het
oriënterend overleg met de bondscoach over de plannen inzake de verdere ontwikkeling van het
topbridge is door beide partijen als zinvol ervaren. De spelersraad is blij dat er ook veel aandacht
is voor de groep spelers die (nog) geen deel uitmaken van de diverse selecties.

Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2007

19

Straf- en Tuchtcommissie
De commissie heeft in 2007 één zaak behandeld.
Een lid heeft tegen een ander gezegd: “Weet je wel hoe hoog het hier is?”, daarbij met zijn arm
wijzend in de richting van een raam en hem aldus – in woord en gebaar – met geweld bedreigd.
Hij werd – mede om redenen in de uitspraak mede vermeld – voorwaardelijk uitgesloten van
deelname aan alle wedstrijden voor vier maanden, met een proeftijd van twee jaar.

Sectie Topbridge (STB)
Na drie succesvolle jaren hield de Stichting Topbridge Nederland eind 2006 op te bestaan. Dit
betekende dat de open kernploeg weer onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Bridge
Bond viel.
Het bondsbestuur heeft besloten dat het managementmodel van de Stichting Topbridge op
hoofdpunten wordt overgenomen en op alle kernploegen zal worden toegepast.
Daarom is eind 2006 de Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT) opgeheven en vervangen door
de ‘Sectie TopBridge’ (STB). De STB bestaat uit 3 personen en een ambtelijk secretaris en houdt
zich uitsluitend bezig met beleidszaken en de financiering van topbridge. Alle financiële zaken zijn
ondergebracht in Topbridge BV. De inkomsten van de BV bestaan uit subsidies, bijdragen van de
NBB en sponsorgelden.
Eric Laurant is benoemd tot bondscoach. De bondscoach geeft leiding aan alle kernploegen. De
bondscoach is geen lid van de STB, hij voert het vastgestelde beleid en de jaarplannen uit en is
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 bleef onder verantwoordelijkheid van de
bondscoach zijn werkzaamheden ten behoeve van de afvaardigingen naar internationale
kampioenschappen en zijn contactfunctie met NOC*NSF verrichten. Ciska Zuur werd als
bondsarts aangesteld en dat opende deuren bij NOC*NSF voor een betere medische begeleiding
van de topspelers.
Door bovenstaande taakverdeling is een duidelijke scheiding gecreëerd tussen de beleidsmatige
commissie STB en de uitvoerende werkzaamheden. Voor de trainers en coaches betekent dit 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. De afdeling wedstrijdzaken van het bondsbureau bleef op de gebruikelijke wijze de
bondscoach en de trainers ondersteunen.
In 2007 bleek het nieuwe bestuursmodel goed te werken. Er was duidelijkheid over de taken en de
verantwoordelijkheden. Eric Laurant stelde een hecht team van trainers en begeleiders samen die
elkaar ondersteunen en informatie uitwisselen.
Zelden won Nederland zoveel medailles als in 2007:
Bij het Open EK te Antalya won het vrouwenteam de gouden medaille bij de landenteams en Carla
Arnolds en Bep Vriend wonnen bij dit EK ook de vrouwenparen.
Goud was er ook voor het Juniorenteam bij het EK te Jesolo, het Girls team won daar zilver.
Het herenteam won brons bij de Bermuda Bowl in Sjanghai en bij het open EK te Antalya.
Veel dank is verschuldigd aan Hans Melchers. Dankzij zijn ondersteuning konden de spelers van
het Open Team één dag per week trainen en konden er oefenwedstrijden tegen sterke
buitenlandse teams in ’t Onstein te Vorden worden gespeeld.
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Wedstrijd Commissie (Weko)
In het verslagjaar 2007 vergaderde de Weko acht keer. Hans van Staveren heeft halverwege het
verslagjaar zijn lidmaatschap van de Weko neergelegd. In zijn vervanging is niet voorzien zodat de
Weko per 1 januari 2008 uit zeven personen bestaat.
De wijzigingen van de spelregels die in oktober 2007 door de WBF zijn vastgesteld hebben ook
nationaal veel impact. De Weko heeft besloten dat de nieuwe spelregels in Nederland op
1 september 2008 zullen ingaan. Eind 2007 is de eerste versie gereedgekomen van de
Nederlandse vertaling, die in samenwerking met de Vlaamse Bridge Liga wordt opgesteld.
De interpretatie van artikel 75 van de spelregels is ook in 2007 uitvoerig aan de orde geweest. De
Weko hecht eraan dat de spelregels worden gerespecteerd. Overleg met de PK heeft niet tot een
bevredigend resultaat geleid waarna het bondsbestuur een tijdelijke commissie heeft ingesteld die
met voorstellen moet komen om deze problematiek tot een einde te brengen. De nieuwe
spelregels kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. De tijdelijke commissie zal in 2008 advies
uitbrengen.
Eind november heeft de Weko een volledige herziening van het Wedstrijdreglement voor
behandeling naar de Reko gezonden. Veel bepalingen bleken niet meer met de praktijk overeen te
stemmen. De Weko is ervan overtuigd dat het nieuwe reglement weer een aantal seizoenen
meekan. Invoering is voorzien voor 1 september 2008.
De in het najaar van 2006 ingevoerde bepalingen inzake te laat komen bij bondswedstrijden zijn in
2007 geëvalueerd. De conclusie is dat het doel is bereikt, spelers komen minder vaak te laat dan
voorheen. Dat is voor iedereen een goede ontwikkeling.
De besluitvorming inzake de herziening van de tweede divisie viertallen is in 2007 afgerond. Het
aanvankelijk idee om over te stappen op zeven groepen van 16 teams is niet doorgezet; het blijven
acht groepen van 14 teams per groep. De koppeling van districten aan vaste regio's is wel
losgelaten, met als voornaamste gevolg dat uit alle groepen al in het seizoen 2007-2008 vier
teams degraderen, onafhankelijk van het resultaat in de Eerste Divisie.
Veel reacties heeft de Weko ontvangen op de definitieve wedstrijdkalender seizoen 2007-2008.
Vanwege het WK in Sjanghai in 2008 was in overleg met alle belanghebbende partijen besloten
pas in november te beginnen met de bondscompetities de Meesterklasse en Eerste
Divisieviertallen. In de praktijk bleek dit toch veel ongewenste effecten te hebben. De Weko is
daarom voornemens deze seizoenopzet niet te herhalen.
Ten slotte heeft de Weko besloten het praktijkgedeelte van het wedstrijdleiderexamen anders aan
te gaan pakken. In plaats van acht live-arbitrages op één dag voor alle kandidaten zullen de
kandidaten nog maar een half uur praktijkexamen hoeven te doen met hooguit drie live-arbitrages.
De Weko beoogt hiermee de belasting voor de kandidaten en examinatoren te verminderen.
Onderstaand overzicht geeft weer hoeveel personen er aan de diverse examens van de
kaderopleidingen meededen.
CLA april 2007:
CLB mei 2007:

CLB september 2007:

Totaal aantal diploma’s CLB:
Spelkennistest juni 2007:
Spelkennistest september 2007:

299 deelnemers, 285 geslaagd = 95,3 %
rekenen: 342 deelnemers, 256 geslaagd = 74.9 %
spelregels: 362 deelnemers, 207 geslaagd = 57.1 %
totaal:
366 deelnemers, 190 diploma’s = 51.9 %
rekenen:
59 deelnemers, 18 geslaagd = 30.5 %
spelregels: 110 deelnemers, 30 geslaagd = 27.3 %
totaal:
123 deelnemers, 31 diploma’s = 25.2 %
366 + 26 (nieuw in sept.) deelnemers, 221 diploma’s = 56.4 %
37 deelnemers, 13 geslaagd = 35.1 %
52 deelnemers, 28 geslaagd = 53.8 %
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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.
In de financiële commissie hebben twee vertegenwoordigers van de Bondsraad zitting. De
Bondsraad maakte van dat recht gebruik door in de vacature die ontstond door het vertrek van
Ron Jedema, Ad Hooijmaaijers voor te dragen.
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:
Automatisering
De Bondsraad heeft veel waardering voor hetgeen op het gebied van automatisering wederom
door de NBB is gepresteerd. Met name het NBB-Rekenprogramma alsmede de voortdurende
uitbreiding daarvan, het NBB-portal en MijnNBB voorzien duidelijk in een behoefte en hebben
zeker bijgedragen aan het besluit van een flink aantal ‘grijze clubs’ om hun experimenteel
lidmaatschap van de NBB om te zetten in een blijvend lidmaatschap.
Commissie districtsfinanciën
Mede op initiatief van één van de leden van de Bondsraad werd een commissie districtsfinanciën
ingesteld met de opdracht: Het ontwikkelen van voorstellen over hoe in de toekomst moet worden
omgegaan met de financiering van de districten en de retributie. Dit tegen de achtergrond van het
opheffen van het fonds districtsfinanciën. De commissie bestaat uit Wieb Brouwer (voorzitter),
Chris Lambregts, Ton van den Hil en Pim Vaders en zal in 2008 rapporteren.
Financiële commissie
Uit de reactie op een verzoek van het DB van de Bondsraad om het standpunt van de financiële
commissie inzake een aantal ontwikkelingen te mogen vernemen, bleek dat de stukken van deze
commissie vertrouwelijk zijn. Wel werd de mogelijkheid aangegeven de commissie om advies te
vragen, een mogelijkheid waarvan we voortaan gebruik zullen maken.
Taak en positie Bondsraad
De Bondsraad is een adviesorgaan van het NBB-bestuur. In een aantal zaken verschilden dit
bestuur en dat van de Bondsraad echter van mening over de vraag welke zaken ter advisering aan
de Bondsraad dienen te worden voorgelegd. Genoemd kunnen o.a. worden het aangaan van
verplichtingen inzake topbridge, het uitbesteden van BRIDGE en het beëindigen van het
experimentele clublidmaatschap. Besloten is in 2008 te komen tot een herdefiniëring van taak en
werkwijze van de Bondsraad. In dat kader zal ook de communicatie tussen beide besturen aan de
orde komen.
Rondje districten
Tijdens de eerste Bondsraadvergadering werd voorgesteld op de agenda plaats in te ruimen voor
een rondje districten. Aldus geschiedde tijdens de tweede vergadering. De aanwezigen bleken dit
op prijs te stellen en besloten werd hiermee door te gaan, maar het beter te structureren door de te
noemen onderwerpen van tevoren aan te geven.
Daarnaast kwamen o.a. nog de volgende onderwerpen aan de orde: de modernisering van de
website van de NBB, de gang van zaken bij bridgepoint, de controverse tussen WEKO en
protestcommissie inzake artikel 75 van het wedstrijdreglement, de (vermeende) korting op de voor
het jeugdbeleid beschikbare financiën.
Het DB en de Bondsraad als geheel willen het NBB-bestuur danken voor alles wat zij in het verslagjaar voor
bridgend Nederland hebben gedaan, in welke dank directeur en medewerkers van het bondsbureau
begrepen zijn.
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Verslagen van de districten
Bridgedistrict Amsterdam
Samenstelling districtsbestuur
F. Verhagen, voorzitter
N. van Pelt, penningmeester
J. Meyer, secretaris
W. Smit, commissaris
B. Westra, commissaris
Competitieleiding
F.M. Noord, DCL.
Ereleden
J. Berkman, L.J. Bieshaar, J.W. Jacobi, R.K. Knaack, W. Smit, W. Sam, J.G.A. Wösten en
T. Beukers.
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
56
4599
148
26

2006
55
4504
147
13

2007
52
4349
135
14

Algemeen
Het district heeft na de aanschaf van een nieuwe dupliceermachine een dupliceerservice opgezet
waar alle verenigingen tegen een zeer laag tarief gebruik van kunnen maken. Het gebruik valt
enigszins tegen, terwijl deze service in samenhang met het NBB-Rekenprogramma een geweldige
dienst is naar de leden van de verenigingen.
Het aantrekken van vrijwilligers voor bestuurlijke taken wordt steeds lastiger. Het Bestuur heeft
besloten om een doorlopende oproep te plaatsen voor vrijwilligers om zich aan te melden voor een
functie binnen het Districtsbestuur. Dat zou bijv. ook kunnen in de vorm van enige tijd als
commissaris mee te lopen om zo de cultuur en werkzaamheden van een Districtsbestuur te
ervaren.
Competitie
Het nieuwe beleid van de districtscompetitieleider (DCL) heeft op sommige gebieden geleid tot
hevige discussies. M.n. het wedstrijdschema van de Hoofdklasse heeft veel los gemaakt. De
positieve kant van het geheel is, dat een aantal vrijwilligers zich op dit probleem hebben gestort,
met als gevolg dat er voor komend seizoen een goed schema beschikbaar is.
Een ander aspect is, dat de geldende regels, met volledige steun van het Districtsbestuur, beter
worden gevolgd.
Het aantal viertallenteams is teruggelopen. In de 1e klasse is een halve competitie gespeeld door
2 groepen. Hier is door veel teams positief op gereageerd. De invallerregeling werd verruimd. Het
gewenste resultaat, minder uitstel van wedstrijden, bleef echter uit.
De open parencompetitie beleefde wederom een dieptepunt met 14 paren. Wellicht is de late
planning en de spreiding over meerdere maanden hier debet aan. In het nieuwe seizoen is deze
competitie gepland op 2 dinsdagen en zaterdagen in september.
Ook de damesparen heeft met 12 paren een minimale bezetting en vond in april plaats onder
verantwoordelijkheid van de bridgevereniging Ruit.
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Utrecht
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
69
7026
178
26

2006
74
7434
149
26

2007
73
7490
169
20

Van district Utrecht is geen verslag ontvangen.

’s-Gravenhage en Omstreken
Samenstelling en wijzigingen in het bestuur
In de periode 18 november 2006 tot 28 april 2007 had het district een demissionair bestuur en was
de samenstelling als volgt: Frits Kellenbach (voorzitter a.i.), Bill Swaager (secretaris a.i.), Hilde van
Oosten (penningmeester) en Leontien Hoogweg (wedstrijdsecretaris). Het tijdelijke bestuur heeft
nieuwe bestuursleden geworven en samen met hen een ambitieus activiteitenplan 2007-2008
opgesteld. Op 28 april is een vrijwel geheel nieuw bestuur aangetreden met de volgende
samenstelling:
Wim van Muijlwijk, voorzitter;
Bill Swaager, secretaris;
Jacques Brandt, penningmeester;
Leontien Hoogweg, wedstrijdsecretaris;
Martin Scheer, jeugdcommissaris en PR.
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
38
4038
106
20

2006
36
3932
96
17

2007
39
3934
82
12

Beleid
Het bestuur wil de verenigingen en de bridgers in het district meer en rechtstreeks informeren over
actualiteiten in de regio evenals de besluitvorming binnen het bestuur. Om dit te bereiken is een
digitale nieuwsbrief ontwikkeld die per e-mail wordt verspreid. Inmiddels zijn 3 nieuwsbrieven
uitgebracht waarop het bestuur veel enthousiaste reacties heeft gekregen. Ook wil het bestuur het
contact met verenigingen verstevigen en zal daarom voor eind 2008 alle verenigingen bezoeken.
Inmiddels zijn de eerste contacten gelegd en enkele verenigingen bezocht. Om de attractiviteit en
kwaliteit van de districtscompetities te verhogen worden deze gespeeld met gedupliceerde spellen.
Hiertoe is door het district een dupliceermachine aangeschaft. Verenigingen binnen het district
kunnen ook van deze faciliteit gebruik maken.
Het beleid moet er toe leiden dat de dalende belangstelling voor de districtscompetities in het
komende jaar wordt omgebogen in een stijgende.
Activiteiten district ’s-Gravenhage en omstreken
De door het district in 2007 georganiseerde activiteiten:
De traditionele nieuwjaarsreceptie met bridgedrive die dit jaar zeer goed werd bezocht
Een open paren competitie 2007-2008 met tweemaal zoveel deelnemers als het vorige seizoen.
Hierdoor kon de competitie weer worden gespeeld in een hoofd- en eerste klasse.
Een gemengde paren competitie 2007-2008 met 21 deelnemende paren, de helft meer dan vorig
seizoen. Een viertallen competitie 2007-2008 met 79 teams, vier meer dan het vorig seizoen.
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Het Haags Viertallen Kampioenschap.
In het voor- en najaar is een Algemene Ledenvergadering gehouden.
Het districtsbestuur was vertegenwoordigd bij het 40-jarige bestaan van het buurdistrict Delft en de
bridgevereniging Leidschenhage.
De verenigingen en hun leden
In 2007 zijn twee nieuwe verenigingen tot het district toegetreden te weten B.C De Pantalon en
Bridgevrienden Wassenaar. Het district telt op 1 november 2007 38 leden (verenigingen) met ruim
3900 spelers.
Aan mevrouw Elly Bol van de vereniging Kraaijensteijn en de heer Joop Odenkirchen van de
vereniging RPC werd een Stuur uitgereikt voor de jarenlange bestuurswerkzaamheden die zij voor
hun verenigingen hebben verricht. Aan de heer Cor van Boheemen van de vereniging Veur ’82
werd een Kei uitgereikt voor zijn jarenlange werk als wedstrijdleider.
Aan twee verenigingen is ondersteuning geboden bij het eerste gebruik van de Bridgemates.

Noord-Holland
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
71
6726
54
6

2006
76
6898
59
18

2007
72
6799
54
0

Van district Noord-Holland is geen verslag ontvangen.

Rotterdam & Omstreken
Samenstelling districtsbestuur
Vanwege enerzijds tijdgebrek anderzijds de moeite die het kost om het jeugdbridge te stimuleren
heeft mevrouw Sterk besloten de taak van Jeugdcommissaris niet meer te vervullen. Voorlopig
blijft de functie in het bestuur vacant.
De samenstelling van het bestuur is derhalve:
Mw. E. IJsseling, voorzitter
R. de Vries, secretaris
Mw. A. Schrader, penningmeester
H.T.A. Derksen, wedstrijdsecretaris/DCL
Mw. A.J.E. Sterk-Visser, tweede secretaris
J.W. ter Mors, PR.
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
50
4841
35
40

2006
51
4831
47
36

2007
50
4902
38
30

Leden
De vorig jaar toegetreden vereniging Die Gouwe heeft na 1jaar besloten weer haar lidmaatschap
te beëindigen. Door een fusie van 2 verenigingen bestaat het aantal verenigingen in ons district nu
uit 49. Het aantal aangesloten club- en ondersteunende leden bedraagt nu 5055, een aardige
toename van circa 4%.
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Districtsactiviteiten
Zoals gebruikelijk werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden, voorafgaande aan de
beide ledenvergaderingen van de NBB.
Het bestuur bracht eind augustus voor de tweede maal een districtsbulletin uit, in plaats van het
jaarboekje. Dit werd met het maandblad Bridge meegestuurd, zodat alle leden van het district de
informatie thuis kregen. Het bulletin bevatte een samenvatting van de website van het district met
een aantal duidelijke verwijzingen hiernaar. Steeds meer wordt van internet en e-mail gebruik
gemaakt, zodat de portokosten flink gereduceerd zijn.
Op een school in Barendrecht werd minibridgeles gegeven. Een actie om meer belangstelling voor
het bridgen te wekken bij de jeugd.
Districtscompetities
Ook afgelopen jaar werden twee competities georganiseerd:
Open paren;(5 avonden) waaraan 22 paren deelnamen, verdeeld over hoofdklasse en 1e klasse
gewonnen door respectievelijk In ’t Veen/ de Boer en Gibbon/Marks.
Viertallen; waaraan in 2006-2007 30 teams deelnamen. Winnaars werden in de hoofdklasse De
Lombard 5, in de 1e klasse Quatre Mains 4 en in de 2e klasse Waddinxveen..
Het traditionele toernooi om de Deltabokalen vond plaats in oktober. De winnaar van de A-bokaal
was De lombard en de B-bokaal werd door P.A.S. gewonnen.
Het driestedentoernooi voor teams uit Antwerpen, Den Haag en Rotterdam werd dit jaar door den
Haag georganiseerd. Rotterdam werd –wederom- winnaar. Volgend jaar zal het weer een vierstedentoernooi zijn; na 2 jaar afwezigheid zal Amsterdam weer meedoen.

Kennemerland
Samenstelling districtsbestuur
G. te Velde, voorzitter
M.G. Warmenhoven, secretaris
R. Jedema, penningmeester
J.H. Rumping, DKL
E. Millaard, PR en Opleidingen
Alsmede trekkers voor de volgende speerpunten:
Ernst Wackwitz, Jeugd
Jesica Nieuw, Jeugd
P. van der Raad, Bridge Onder Begeleiding (BOB) en Zaterdagmiddagdrives
mw. J. de Vos, Senioren Bridge Soos (SBS)
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
45
3953
67
32

2006
46
3994
57
22

2007
44
3888
53
20

Beleid
Het afgelopen jaar zijn de districtscompetities weer op verschillende speellocaties afgewikkeld. Met
de opening van Denksportcentrum ’t Spaerne zal het spelen van districtswedstrijden over
meerdere locaties het komend seizoen tot het verleden behoren. Mogelijk dat met de komst van
een denksportcentrum de belangstelling weer aantrekt.
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Net als vorig jaar is de verenigingen gevraagd om zich extra in te spannen voor de deelname aan
de districtscompetities. Helaas moet wederom er geconstateerd worden dat er weer minder
mensen hebben deelgenomen aan de competities.
Voor het eerst speelden de Damesparen mee in het district van Leiden. Bij de Seniorenparencompetitie werd ook deelgenomen door paren uit het district van Leiden.
Doordat in 2008 de 2de divisie viertallen wordt aangepast zullen de 2de divisie teams van het
district Kennemerland in de overgangsregeling in de districten van Noord-Holland en Amsterdam
spelen.
Het district heeft alle clubs benaderd, via mail en telefonisch, om Startersbridge onder de aandacht
te brengen bij de clubs. Haarlem is voor Startersbridge bij de NBB een pilot. Op 8 juni
presenteerde Nancy de Boer (Bondsbureau NBB) op uitnodiging van het districtsbestuur het
project aan de verenigingen die gehoor gegeven hadden aan de uitnodiging.
Er is een nieuwe impuls gegeven aan het Jeugdbridge. Hiervoor zijn vrijwilligers geworven en
nieuwe docenten opgeleid. Er is een Jeugdcommissie opgericht die nu uit vijf leden bestaat. In het
komende seizoen zullen nog meer scholen worden benaderd om een cursus te geven.
Competities
Viertallen: Aan de landelijke competities namen 3 teams deel. Aan de districtscompetitie namen 53
viertallen deel, een afname van vier teams ten opzichte van het vorige seizoen. De doelstelling uit
het beleidsplan ´Kennemerland op Koers´is hierdoor wederom niet gehaald.
Paren: In de bondsparencompetities speelden 6 paren. Aan de districtsparencompetitie werd
deelgenomen door 26 paren, een paar minder dan vorig seizoen.
Gemengde parenkampioenschap van Kennemerland: Er deden dit jaar 20 paren mee, twaalf paren
minder ten opzichte van vorig jaar.
Damesparen: Er deden geen paren mee aan de districtsdamesparencompetitie.
Aan de seniorenparencompetitie werd door 16 paren deelgenomen, er speelden ook paren mee uit
het district Leiden
Kaderopleidingen
20 cursisten werden door Cees Schrama in 9 lessen voorbereid op het CLB-examen. Van de 16
examenkandidaten zijn er 10 geslaagd. Aan het reken/organisatie-examen werd deelgenomen
door 13 kandidaten waarvan er 11 zijn geslaagd. Van de 16 examenkandidaten zijn er 10 (62,5%)
geslaagd voor beide onderdelen.
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. Ze speelden
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
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
61
5703
37
73

2006
59
5784
40
50

2007
57
5817
43
32

Districtscompetities
Evenals vorig jaar was er een grote variëteit in aanbod voor de districtscompetities: viertallen, open
paren, gemengde paren, damesparen, Klavercompetitie en Azenkampioenschap
De deelname in het algemeen liep terug. Een veel gehoorde klacht.
De afstanden binnen het district voor deelname aan de competities zijn vaak te groot.
De hoofdklasse viertallen werd gewonnen door BC Rhenen1.
In de hoofdklasse open paren eindigden Dita Kelder en Joop Kalsbeek als eerste.
In de hoofdklasse damesparen werden Fried Bakker-Mossel en Corry Workel-Ensink kampioen
In de Klavercompetitie eindigden Petra en John Wassink als eerste.
De klavercompetitie bokaal ging naar BC Angerlo.
Azenkampioenschap
Dit is een invitatiedrive ter opening van het nieuwe seizoen waarvoor alle clubkampioenen worden
uitgenodigd. Er deden deze keer 26 paren mee. Winnaars Henk Honsbeek en Bertie Moons.
Het verenigingskampioenschap om de Adri de Waardtrofee is dit jaar gewonnen door Interbridge.
Bestuur
Het bestuur vergaderde dit jaar zes keer.
Er werden twee districtsraadsvergaderingen gehouden. In de najaarsvergadering werd afscheid
genomen van twee bestuursleden. Van André Willemsen als secretaris. Hij is opgevolgd door
Oeds Slichtenbree. Ook de penningmeester Ad Oppens trad af en is vervangen door Wim
Adriaanse.
Communicatie
Naast de Nieuwsbrief, die twee keer verscheen, zijn alle bridgers van het district geïnformeerd
over de competitiekalender via een bijsluiter bij het septembernummer van het tijdschrift Bridge.
Een grote verbetering is het nieuwe programma van de ledenadministratie: MijnNBB.
Secretarissen van verenigingen hebben rechtstreeks toegang tot hun up to date ledenbestanden
en via de districtssecretaris kan beschikt worden over het totale ledenbestand van het district en
bestanden van clubfunctionarissen. Gemakkelijk bij de aanschrijving voor toernooien en drives
Voorzittersoverleg
Dit overleg vond dit seizoen plaats in de regio Ede 12 clubs namen deel. Centrale thema, het
dalende ledenbestand bij diverse clubs alsmede het project Startersbridge als vereenvoudigde
methode om te leren bridgen. Maar ook om het dalende ledenbestand weer op te krikken.
Twee verenigingen uit deze regio zullen dit project in het komende seizoen gaan uitvoeren.
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Aan mevrouw W. Kühne-Schaafsma werd een Stuur uitgereikt wegens haar uitgebreide en
langdurige verdiensten in verschillende bestuursfuncties bij de NRBO (Niet Roken Bridgeclub
Oosterbeek)
Jeugd
Het jeugdbridge was afgelopen jaar redelijk succesvol. Op scholen in Doesburg – Angerlo – Ruurlo
– Velp werden minibridge 1 en 2 cursussen opgestart en afgerond. Ca. 250 leerlingen kwamen dit
jaar in aanraking met bridge. De cursussen werden verzorgd door vrijwilligers die hierin veel
energie hebben geïnvesteerd.
Kadervorming
Voor de CLA-cursus zijn 22 cursisten geslaagd en voor de CLB-cursus zijn 21 cursisten geslaagd.

Maasland & Meierij
Samenstelling districtsbestuurssamenstelling na ALV d.d. 30 maart 2007
Voorzitter, vacant vanaf 30 maart 2007
Herman v.d. Kooy, vice-voorzitter, website
Leo Stehmann, secretaris
Tino Hillenaar, penningmeester
Jac Mooy, DJC
Henk Baron, DKL
PR, vacant vanaf 30 maart 2007
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
52
4488
51
12

2006
51
4368
52
25

2007
52
4353
47
23

In 2007 is de samenstelling van het districtsbestuur gewijzigd. De voorzitter, dhr. T. van Daalen,
heeft op de ALV van maart 2007 afscheid genomen vanwege verhuizing naar Nijmegen. Het
bestuur is er niet in geslaagd om tijdig een plaatsvervanger te vinden. Ook tijdens de ALV bleek
niemand bereid deze functie over te nemen. In het najaar van 2007 is dhr. F. Imhof bereid
gevonden de rest van het seizoen als kandidaat-voorzitter te opereren en als zodanig de
bestuursvergaderingen bij te wonen. Op de ALV van maart 2008 zal hij als kandidaat worden
voorgesteld. De PR functionaris, Jan Engbers, heeft tijdens de ALV van maart 2007 eveneens
afscheid genomen. Naar een plaatsvervanger wordt nog gezocht. Zijn functie van PR-functionaris
wordt tijdelijk overgenomen door Herman v.d. Kooy
De informatie-uitwisseling naar de verenigingen in ons district geschiedt uitsluitend via e-mail en
de website van het district. Daarnaast heeft het bestuur ook in september 2007 weer van de
gelegenheid gebruik gemaakt om een bulletin via het maandblad BRIDGE te verspreiden naar de
individuele leden van het district. Van de NBB-Portal wordt gebruik gemaakt om de competitieuitslagen te plaatsen.
Het districtsbestuur heeft (met significante subsidie van de NBB) in de zomer van 2005 een
dupliceermachine met aanverwante benodigdheden aangeschaft. Hiervan wordt door de
verenigingen gretig gebruik gemaakt. In 2007 zijn ruim 300 koffers gedupliceerd t.b.v. speciale
drives. Daarnaast zijn t.b.v. clubavonden abonnementen met 8 verenigingen afgesloten voor totaal
12 sets, resulterend in 675 te dupliceren koffers.
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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 NBBPortal. Op de eigen website wordt voor de uitslagen direct
doorgelinkt naar de NBBPortal.
Districtsdag
De Districtsdag, die lange tijd in oktober werd georganiseerd, wordt nu gehouden in het voorjaar
van 2008, na afloop van de districtsviertallencompetitie. Op de districtsdag zullen dan de
kampioenen van de paren- en viertallencompetitie worden gehuldigd. Bij voldoende deelname zal
er zowel een paren- als viertallenwedstrijd worden gehouden.
CLB
Aan de CLB cursus van 2007 hebben 27 cursisten meegedaan. Hiervan hebben er 19 aan het
examen deelgenomen, waarvan er 3 volledig zijn geslaagd (16%). Landelijk ligt dit op 52% !!
Districtscompetities
Ook dit jaar zijn er weer districtscompetities georganiseerd:
Paren (24), een zeer tegenvallend aantal aangezien het dit jaar samen met het District ZO-Brabant
werd georganiseerd. Viertallen (34 teams), flink minder dan vorig seizoen. Dit is grotendeels te
wijten aan het feit dat, op aandringen van de clubs, nu op woensdagavond en niet meer op de
maandag wordt gespeeld. Voor de Dames en Seniorencompetities was (te) weinig belangstelling.
Stuur
In 2007 zijn de navolgende STUREN uitgereikt : 26 maart 2007 : Dhr. H. v.d. Steen van B.C.
Vlijmen, 4 april 2007 : Echtpaar Boon van B.C. Nuland (samen één Stuur), 8 september 2007 :
Dhr. A.Vekemans van B.C. Vught
Bijzondere activiteit in 2008
In het voorjaar van 2008 zal er binnen het district gestart worden met een project met als doel om
niet aangesloten clubs over te halen lid te worden van de NBB. Een plan van aanpak is in de
maak. Het project zal worden uitgevoerd door een buitenstaander onder begeleiding van het
districtsbestuur. Het initiatief hiertoe is genomen nadat bekend was geworden dat het
experimenteel lidmaatschap van de baan was. Het project heeft de goedkeuring van de NBB.
Nancy de Boer zal als contactpersoon fungeren.

Leiden e.o.
Samenstelling districtsbestuur:
Han B.L.A. Ruijgrok, voorzitter
Ton M. Huntjens, secretaris
Hans M.J. van Kersbergen, penningmeester
Irene E. van den Broeke - van Beukering, commissaris PR-zaken
Cees Varkevisser, DKL
Joop H.M. Wijs, District Jeugd Commissaris
Marijke L.A.A. Blanken – Burgers, lid
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie
30

2005
44
5174
82
36

2006
45
5131
82
35

2007
45
5173
75
28

Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2007

Algemeen
Mevrouw. C.J. Janssen, jeugdcommissaris en de heer S. Kroes, secretaris van het bestuur
waren periodiek aftredend. Voor de vervulling van deze vacatures heeft het bestuur de heer
J.H. Wijs en de heer A.M. Huntjens voorgedragen. Zij werden bij acclamatie gekozen. De heer
Wijs gaat de functie van jeugd commissaris vervullen en de heer Huntjens die van secretaris
van het bestuur.
Competities
Open paren competitie: een hoofdklasse met 10 paren en een 1e klasse met 18 paren,
tezamen 28 paren (vorig seizoen: 35 paren).
Gemengde paren competitie: 47 paren (vorig seizoen: 56 paren).
Dames paren competitie: 46 paren (vorig seizoen: 42 paren).
Viertallen competitie: 66 teams (vorig seizoen 70 teams), ingedeeld als volgt: een hoofdklasse
van 12 teams, drie 1e klassen met elk 8 teams, drie 2e klassen met elk 8 teams en een derde
klasse van 6 teams.
De senioren viertallen competitie is dit seizoen met 4 teams gespeeld.
Crash 1 handhaafde zich in de Meesterklasse, Crash 2 promoveerde naar de 1e Divisie en
Crash 3 degradeerde naar de 2e Divisie. Crash 4, 5, 6 en 7, LBC en De Sleutels handhaafden
zich in de 2e Divisie en ADG promoveerde naar de 2e Divisie.
Toernooien
Op 1 oktober is namens de 3 October Vereniging de Hutspot Drive door het
district georganiseerd. Er deden 112 paren mee.
Op 4 maart is onder leiding van het district een kwartfinale van het landelijke Ruitenboer
Toernooi in het Denksportcentrum te Leiden gespeeld. Er namen 60 paren aan deel, waarvan
er 15 zich plaatsten voor de halve finale te Utrecht.
De Toekomstdrive werd op 10 maart gehouden met een deelname van 47 paren (vorig seizoen:
43), waarvan 31 eerstejaars en 16 tweedejaars.
44 paren die op 17 maart hadden deelgenomen aan de voorronden van de Open Paren
Kampioenschappen CALCO, bereikten de kwart finale en 12 de halve finale.
Kaderopleidingen
In het afgelopen seizoen is door het district een CLB-cursus georganiseerd waaraan 27
cursisten hebben deelgenomen. De DKL, Cees Varkevisser, trad op als docent. Het examen zal
op 12 mei (in het volgende verslagjaar) worden afgenomen.
Op 10 maart is de jaarlijkse Kaderdag gehouden, bedoeld voor bijscholing van het technisch
kader (wedstrijdleiders, technische clubleiders en clubleiders B) van de verenigingen van het
district. De presentatie werd ook deze maal op uitstekende en praktijkgerichte wijze verzorgd
door de heer S. Sietsma, bondsarbiter. Er waren 25 belangstellenden.
Onderscheiding
In september werd door bestuurslid Marijke Blanken een “stuur” uitgereikt aan de P.J. Klap,
voorzitter van de bridgeclub Rijnsburg, vanwege zijn langdurige inzet voor deze vereniging.
Jeugdbridge
Op de Algemene Ledenvergadering 2006 is Riny Janssen als District Jeugd Commissaris (DJC)
opgevolgd door Joop Wijs. Ook hij moet tot zijn spijt constateren dat het Mini- en Jeugdbridge in
ons district zich momenteel uitsluitend afspeelt in Alphen aan den Rijn.
De structuur zit daar goed in elkaar. Er is een zelfstandige jeugdbridgeclub, de JBC Alphen, die
van een zestal bridgeclubs ondersteuning krijgt, voornamelijk in de vorm van menskracht. Op 4
basisscholen is in schooltijd lesgegeven en hebben in totaal 84 kinderen het diploma MiniBridge-1
behaald. Op het Groene Hart Lyceum heeft weer een Klaverencursus gedraaid met 16
geslaagden. In clubverband is in een buurtcentrum na schooltijd, zowel MB-1 als MB-2 gegeven,
maar ook de cursussen voor het Klaveren- en Ruitendiploma met in totaliteit 43 geslaagden. In één
seizoen werden dus maar liefst 143 diploma’s uitgereikt.
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Als extra activiteit mag zeker niet onvermeld blijven het Elckerlyctoernooi. In totaal beleefden in
januari bijna 120 Minibridgers en Pupillen een geweldige middag en niemand ging met lege
handen naar huis. Graag wil de DJC de uitdaging aan gaan om ook in andere plaatsen binnen het
district het Mini- & Jeugdbridge op gang te brengen. Voor meer informatie: josan.wijs@casema.nl.

IJsselstreek
Samenstelling districtsbestuur
de heer drs. W. Brouwer. voorzitter
de heer J. Postma, vice-voorzitter (PR / Jeugd)
de heer A. van de Vlekkert, 1e secretaris
de heer J. Hendriksen, penningmeester
mevrouw M. Suurmeijer – Wessel, 2e secretaris
de heer P.C. Rado, wedstrijdsecretaris (DKL)
de heer J.W. Lesschen, 2e wedstrijdsecretaris
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
40
4810
37
74

2006
48
5434
36
70

2007
47
5371
34
78

Aantal leden
Het aantal bij het district aangesloten verenigingen bedraagt 40 (41). NABC, met 60 jaar de oudste
club in het district, moest door een teruglopend ledental helaas besluiten de verenigingsactiviteiten
te staken. Daartegenover stond een aanwas van 6 verenigingen met een experimenteel
lidmaatschap met een totaal ledental van 668. Een groei van 41 leden.
Competities
Wederom is voor aanvang van het seizoen d.m.v. een insert in “Bridge” aandacht gevraagd voor
de districtscompetities; op deze wijze werd elk aangesloten lid persoonlijk bereikt.
Het competitieboekje is in een oplage van 375 exemplaren onder de leden verspreid.
Daar waar de parencompetities een toename laten zien is bij het viertallen een lichte afname te
constateren. Een wisselend beeld gedurende de laatste verslagjaren, maar over het algemeen blijft
de competitiedeelname constant. Daarnaast was het district met 4 teams in de 2e divisie
vertegenwoordigd.
Drives en evenementen
Op 24 maart 2007 war er een Kaderdag met 72 deelnemers welke onder leiding stond van Hans
van Staveren. Voor het eerst was afgeweken van de gewoonte om kaderdagen afwisselend te
organiseren voor het lagere (CLA)-niveau en het hogere kader (vanaf CLB). Deze bijeenkomst zal
door het bestuur nog nader worden geëvalueerd om te bezien welke weg in de toekomst hierbij zal
worden bewandeld.
Op 28 april 2007 de Beginnersdrive (20 paren). Dit lage aantal had ongetwijfeld te maken met het
feit dat de NBB op dezelfde dag ook een wedstrijd voor beginners organiseerde. Voor 2008 zijn de
data beter afgestemd.
Vergaderingen (ALV en bestuur)
De halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen - de districtsraden - hebben plaatsgevonden op
18 november 2006 en op 28 april 2007 in het Denksportcentrum te Apeldoorn. De vergaderingen
zijn matig tot slecht bezocht.
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Cursussen
In het najaar 2006/ voorjaar 2007 hebben de heren Brouwer en v.d. Vegt voor het district
respectievelijk een CLA -en een CLB-cursus gegeven. Er hebben zich 32 en 25 cursisten
aangemeld. Overigens heeft de heer v. d. Vegt aangegeven om tijdsredenen niet langer
beschikbaar te zijn als docent. Het districtsbestuur heeft de heer v.d. Vegt middels een attentie
bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Feestelijke gebeurtenissen
Het district IJsselstreek bestond 45 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd op 23 september 2006 een
jubileumdrive georganiseerd waaraan alle bridgers uit het District gratis konden deelnemen. Met
een goede opkomst, plezierige sfeer en positieve reacties werd deze drive een succes.
In mei werd door de voorzitter van het district de heer Brouwer een “Kei” uitgereikt aan
J. de Jong van BC Klaver Vier te Apeldoorn.

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
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
31
2734
75
217

2006
30
2672
6
193

2007
30
2612
87
192

Algemeen
We hebben in het najaar van 2007 het genoegen gehad twee Sturen te kunnen uitreiken, één aan
de heer Frijns van de Kroon en één aan de heer Derix van de Molenbron.
Competities
De deelname aan het districtsviertallen loopt nog steeds wat 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. De deelname aan de lagere klassen liep wat terug. In een aantal
onderdistricten is de vierde klasse paren thans verdwenen.
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 houdt, 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 23ste maal gehouden en mag zich 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.
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Het Wijcker viertallen toernooi, dat in diverse cafés wordt gespeeld, had dit jaar ook weer meer
viertalen dan in 2006.
Het ENECO Energie viertallen toernooi, welke normaliter gehouden werd in november, is door
geschoven naar 2 maart 2008.
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, in 2007 weer voor een
gedeelte verwezenlijkt werd.

Groningen
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
33
2661
28
0

2006
32
2541
27
0

2007
33
2588
27
0

Van district Groningen is geen verslag ontvangen.

Drenthe
Samenstelling districtsbestuur
Jan van Gorp; voorzitter
Dick Rövekamp; secretaris
Pim de Vries; penningmeester
Evert Wind; wedstrijdsecretaris/DKL
Henk Slagmolen; webmaster
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
24
2440
40
39

2006
24
2338
39
23

2007
23
2257
43
20

Dick Rövekamp is nieuw in ons bestuur. Ook langs deze weg heten wij hem hartelijk welkom en
wensen hem veel succes alsmede plezier bij het districtswerk.
In het verslagjaar is de bridgeclub “Noordenveld” opgeheven. Hoewel het hier om een relatief
kleine club gaat (37 leden) is het toch een uiting van een niet te verwaarlozen trend.
Waakzaamheid, initiatieven en activiteiten zijn noodzakelijk.
Een van onze activiteiten is de jaarlijkse “besturendag” een soort bondsdag op districtsniveau. Er
wordt uiteraard gebridged, maar er is ook ruimte voor overleg tussen de clubs en met de
districtsfunctionarissen. We proberen de belangstelling voor deze dag gaande te houden door
ieder jaar een interessante persoon uit te nodigen voor een inleiding.
In 2007 vierde de bridgeclub Hardenberg haar 50 jarig jubileum. Omdat deze viering samenviel
met onze besturendag heeft Nancy de Boer ons vertegenwoordigd en namens het district een
presentje overhandigd. Hulde voor Nancy.
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Wedstrijdsecretaris/DKL
De competities lopen relatief goed. Zowel voor de paren- als voor de viertallencompetitie hebben
we een gelijk aantal deelnemers als in het vorige seizoen, nl. 20 paren en 42 viertallen. Wellicht is
de aanschaf van Bridgemates hieraan debet, maar wij doen dus (nog) niet mee aan de landelijke
trend van teruglopende deelname.
De besturendag was weer een succes, mede dankzij de inbreng van Nancy de Boer van het
bondsbureau die de aanwezige clubbestuurders heeft bijgepraat over het fenomeen:
Startersbridge. Het ontbreekt ons aan inzicht over de follow-up van deze, volgens alle aanwezigen,
zeer geslaagde presentatie.
De cursus CLB had 7 deelnemers, waarvan 6 personen het diploma behaalden.
De lopende cursus CLA telt 35 deelnemers, waarvan er 14 uit de buurdistricten komen
(voornamelijk uit Groningen). We rekenen er op de dat de komende cursus CLB weer een goede
bezetting zal hebben.
Webmaster
De districtswebsite op het NBB-portal is een grote verbetering ten opzichte van de oude specifieke
website. Onderhoud van de site op het NBB- portal kost veel minder tijd en kan bovendien ook
gedaan worden zonder al te veel specialistische kennis van het Internet. De clubs hebben de site
gevonden voor aankondigingen van hun drives en ook voor de districtsuitslagen en de
evenementenkalender heeft de website een duidelijke functie met een hoog kwaliteitsniveau van
de gepubliceerde gegevens.

Zeeland
Samenstelling districtsbestuur
T. van den Hil, voorzitter
T. Lichteveld, secretaris
C. Blonk, penningmeester
Mw. C. van Galen, vice-voorzitter en jeugdcommissaris
M. Schoof, MP-administrateur
P. Pieters, DKL
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
28
2638
41
78

2006
29
2743
35
78

2007
28
2724
33
66

Voor het eerst sinds jaren mochten we weer een nieuwe club begroeten, namelijk de Bridge Groep
West-Zeeuws-Vlaanderen. Dit was eerst een grijze club maar we hebben ze kunnen overhalen om
toe te treden tot de NBB. Daardoor is het aantal leden in Zeeland weer was gestegen tot plm.
2800. Nieuwe aanwas is broodnodig, ook omdat de gemiddelde leeftijd blijft stijgen, nu is dat al
ongeveer 65 jaar. Een van de mogelijkheden voor nieuwe leden is Startersbridge. Nancy de Boer
van de NBB heeft op de algemene ledenvergadering van mei 2007 een erg interessante
presentatie over Startersbridge gegeven. Het principe daarvan is dat cursisten direct lid worden
van de NBB, in hun eigen groep direct gaan bridgen volgens de principes van het minibridge en
pas na 2-3 maanden les krijgen in bieden. Aldus wordt de drempel om bij een club te gaan
aanzienlijk kleiner.
Enkele clubs in Zeeland zijn in het najaar van 2007 begonnen met Startersbridge.
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Dick Schutte bleef weer doorgaan met cursussen voor wedstrijdleiders. Aan de CLB cursus deden
18 personen mee waarvan er 7 het diploma behaalden. Het was de bedoeling om eind 2007 met
een CLA cursus van start te gaan maar helaas waren er daarvoor onvoldoende aanmeldingen.
Ook organiseerde Dick Schutte weer de jaarlijkse kaderdag op 1 december waar ruim 35 personen
aanwezig waren.
De districtscompetities verliepen zonder problemen. Het aantal deelnemers loopt wel licht terug. Er
wordt meestal met gedupliceerde spellen gespeeld en uiteraard met bridgemates. In 2007 heeft
Paul Pieters nog 2 cursussen voor het gebruik van de bridgemates gegeven nadat er in 2006 al
ruim 70 personen hierin getraind waren.

Nijmegen
Samenstelling districtsbestuur
Th. Salet, voorzitter
H.Besjes, secretaris
Mw. A. Hoogveld, penningmeester
J.Smeets, DWS
Th. Salet, PR-functionaris a.i.
J. Maasdam, lid
M. Sinot, DKL
Erelid H. Maseland
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
29
2152
19
36

2006
30
2251
20
66

2007
29
2276
20
48

Algemeen
Opnieuw een jaar waarin bestuurlijk het een en ander is veranderd. Truus Hoogveld heeft de
functie van penningmeester, die zij al voor één jaar waarnam, aanvaard. Wim Offerman moest
helaas voor ons zijn gecombineerde functie DKL/DWS neerleggen vanwege een voor hem eervolle
promotie in zijn arbiterloopbaan. Het bestuur heeft besloten om beide functies weer te ontkoppelen
en als DWS is J. Smeets benoemt. De DKL-functie wordt ingevuld door de benoeming van Martin
Sinot, die echter geen deel zal uitmaken van het bestuur. Voor de functie van secretaris is Hugo
Besjes gestrikt. Daardoor kon Elly Kedde nu toch eindelijk echt een punt zetten achter haar
bestuurlijke activiteiten voor het district, die een periode van twintig jaar omvatten. Haar vertrek zal
een niet op te vullen leemte aan ervaring en kennis binnen het bestuur achterlaten. Toch willen wij
trachten met deze nieuwe ploeg het bestuurlijke niveau van de afgelopen periode zoveel mogelijk
te handhaven.
Het besluit van de districtsraad om over te gaan tot de (met B.C. Interbridge gezamenlijke)
aanschaf van een dupliceermachine is een belangrijk wapenfeit, waarvan niet alleen de
bondswedstrijden, maar ook de clubs door de mogelijkheid van medegebruik zullen profiteren.
Een kadermiddag over Startersbridge en MijnNBB werd mede dankzij de inbreng van Nancy de
Boer een succes.
Stuur/Kei/Districtsbeker
Aan Jan Lintsen werd een stuur uitgereikt vanwege zijn grote betekenis voor BCW en voor het
Kasteelbekertoernooi en de oliebollendrive in Wijchen. Paul van Kerkhoff, woonachtig te Bemmel,
ontving een kei vanwege zijn vele verdiensten voor B.C. Doublet in diverse functies.
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Aan Karel van Kesteren is de Districtsbeker uitgereikt vanwege zijn belangrijke bijdragen aan de
promotie van het bridge in het land van Maas en Waal en ver daarbuiten.
Cursussen
Afgelopen seizoen is er weer een CLB-cursus gegeven door Jan Maasdam, die met een
slaagpercentage van meer dan 80%, ongeveer het dubbele van het landelijke gemiddelde, weer
tevreden kan zijn. De cursus CLA is gestart met ca. 20 deelnemers.
Districtswedstrijden
De gemengde parencompetitie is gewonnen door Els Harbers en Cor Balfoort.
Wijchen 1 is kampioen geworden in de hoofdklasse viertallencompetitie. Kees Ermshaus met Ferry
Sulter, en Fred van Diermen met Han Smit, spelen volgend jaar in de tweede divisie.
Het succes van deze club werd dit seizoen gecompleteerd door Wijchen 3 (Corry Ermshaus met
Corrie Rietveld, en Ed Denessen met Chris Michels), dat de eerste klasse competitie won en naar
de hoofdklasse promoveert.

Dordrecht
Samenstelling districtsbestuur
T.H.J. Dokman, voorzitter
Mw. H.E.G. Naarding, secretaris
D. Groenendijk, penningmeester
Mw. K.A. Adam-Winkel, DKL
Mw. W.C. Schaap-de Jonge, PR
C. Griffioen, DJC
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
21
2174
44
58

2006
20
2148
41
58

2007
20
2130
44
56

Op 6 januari werd het bridgejaar ingeluid met de traditionele nieuwjaarsreceptie in het
Denksportcentrum te Papendrecht. Aansluitend vonden de bekerwedstrijd voor clubbesturen en
ereleden van het district plaats evenals een openparen drive. De bestuursbeker kwam dit jaar in
handen van het Districtsbestuur.
Ledenvergaderingen
De voorjaarsvergadering is op 5 mei gehouden en de najaarsvergadering op 24 november. Op
beide vergaderingen in het Denksportcentrum te Sliedrecht was het merendeel van de leden
vertegenwoordigd. Zoals altijd waren het bijzonder geanimeerde vergaderingen waar de leden
actief meedenken en meepraten over zowel het districtsbeleid als het bondsbeleid. Bij de
najaarsvergadering heeft Ton Kooijman een spreekbeurt gehouden over de aanstaande
spelregelwijzigingen.
Verenigingen
Per 31 december bedroeg het aantal verenigingen in het district 19 (2006:21).
Per 1 januari 2007 heeft een fusie plaats gevonden tussen de verenigingen DBC en BC
Thuredreght uit Dordrecht. BC Never Down ’83 uit Streefkerk heeft helaas besloten haar
lidmaatschap per 31 december te beëindigen.
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Jubileum
Op 15 september vierde BC ’t Ambacht uit Hendrik Ido Ambacht haar 40 jarige bestaan.
´s Middags werd gebridged, gevolgd door een warm en koud buffet en een avondprogramma.
Cursussen / opleidingen
DKL Karin Adam heeft in 2007 een CLA-cursus én een CLB-cursus verzorgd.
Startersbridge is een succes in District Dordrecht. BC De Devel, BC Hoornaar en BC Je Coupe zijn
na het zomerreces met een groep enthousiaste deelnemers van start gegaan. Voorafgaand aan de
clubavond wordt de bridgetheorie onderwezen door een gediplomeerde bridgedocent. De cursisten
spelen daarna voorgestoken spellen die betrekking hebben op de zojuist behandelde materie. Eind
december zijn de cursussen afgerond.
Districtswedstrijden
Het aantal deelnemers aan de districtscompetities viertallen, gemengde paren, damesparen en
openparen is in 2007 iets terug gelopen ten opzichte van het jaar 2006.Het baart enige zorgen dat
er weinig nieuwe gezichten gesignaleerd worden, omdat de drempel om in te stappen hoog schijnt.
De campagne die gevoerd is om een 3e klasse viertallen te formeren voor beginnende bridgers en
bridgers uit lagere lijnen van verenigingen heeft wél tot het gewenste resultaat geleid, maar werd
genivelleerd door het inschrijven met minder viertallen door bepaalde verenigingen.

Friesland
Samenstelling districtsbestuur
Jan Stavast, voorzitter + Pr zaken
Elberth Ettema, secretaris
Lex Lobstein, penningmeester
Bas Groot, DKL
Hester Gast, coördinator bridgecursussen, docenten en jeugdzaken
mw. Hinke Zijlstra, wedstrijdsecretaris
Winfried Buijen, materiaalbeheer + BIF advertenties
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
41
3930
96
66

2006
41
3888
91
64

2007
39
3631
87
52

Op de najaarsvergadering van 24 november 2007 zijn twee nieuwe leden tot het bestuur
toegetreden: Hester Gast als coördinator bridgecursussen, docenten en jeugdzaken, Bas Groot als
DKL. Ype Wijma trad na 5 jaar af als DKL en Hendrik van Gunst na 10 jaar als coördinator
bridgecursussen, docenten en jeugdzaken. Zij hebben zich in hun bestuursperiode met hart en ziel
ingezet voor het district Friesland.
Cursussen
In het afgelopen seizoen verzorgde Theo Groenewold de CLB cursus, waarvoor zich 13 cursisten
hebben aangemeld. Uiteindelijk slaagden er 9. De CLA cursus is in het najaar van start gegaan
met 13 cursisten.
Op 27 oktober 2007 telde de opfriscursus voor arbiters o.l.v. Piet van Aerle circa 35 deelnemers.
Tijdens de voorjaarsvergadering in april 2007 gaf Nancy de Boer een presentatie van
Startersbridge, die bij een ieder enthousiast werd ontvangen. Piet van Aerle vertelde tijdens de
najaarsvergadering, hoe startersbridge door de 24 cursisten in Bolsward in de praktijk wordt
ervaren en geoefend.
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Minibridge
Alleen nog in Bolsward wordt minibridge gegeven. De onderwijsinspectie in onze provincie geeft
geen medewerking aan de denksporten.
Competities
De competities zijn ongeveer gelijk gebleven. Alleen bij de damesparen is terugloop in deelname
aan de districtscompetities. Deze is voornamelijk te wijten aan vergrijzing. De start van de
viertallen districtscompetitie was chaotisch, omdat nog geen week voor de eerste competitieronde
bekend werd dat er niet één, maar twee Friese clubs uit de tweede divisie waren gedegradeerd.
Hopelijk weet de afdeling wedstrijdzaken van de NBB dergelijke fouten in de toekomst te
vermijden.
Bridgeclubs
Twee weliswaar kleinere bridgeclubs uit het district hebben jammer genoeg hun lidmaatschap van
de NBB beëindigd. Tijdens de najaarsvergadering is nog eens stevig gediscussieerd, hoe leden en
bridgeclubs te behouden bij de NBB.
Afscheid
Jan Gelling nam in april afscheid als actief wedstrijdleider in districtsverband. Jan Gelling, al eerder
benoemd tot lid van verdienste door de NBB, werd na afloop van de senioren viertallen
kampioenschappen nog eens in de bloemetjes gezet. Jan Gelling blijft een begrip in het district, dat
hem veel dank verschuldigd is.
Website
Ook na de opkomst van het NBB-Rekenprogramma en de uitslagenservice van de NBB blijft de
Friese website een doorslaand succes: www.friesbrige.nl werd in één jaar tijd maar liefst meer dan
105000 keer bekeken. Met de NBB-portal is een rechtstreekse link gelegd. De district
parencompetities worden sinds het seizoen 2007 – 2008 met behulp van de bridgemates en het
NBB-Rekenprogramma uitgerekend. De viertallen competities worden nog met de oude beproefde
methode uitgerekend, wat tot extra gezelligheid na afloop leidt.
BIF-boekje
Voor de 39e maal is het bridgeboekje Bridge In Friesland uitgegeven met een oplage van 3400
stuks. Dit wordt mogelijk gemaakt door de adverteerders. Ondanks de moderne
communicatiemiddelen hebben nog vele mensen behoefte aan dit boekje.

Delft
Samenstelling districtsbestuur
Dit jaar deden zich enkele belangrijke wijzigingen voor. Na meer dan 20 jaar deel te hebben
uitgemaakt van dit bestuur, waarvan de laatste jaren als voorzitter, droeg Frits Kellenbach de
voorzittershamer over aan Jan van der Meulen. Gerard Martèl werd na 13 jaar als vice-voorzitter
opgevolgd door Loes van Berkel. Penningmeester bleef Bert van de Mosselaar, secretaris Jac
Remmen en DKL Klaas Munneke.
De najaars- en voorjaars ALV werden goed bezocht. In de voorjaars ALV hield Nancy de Boer van
het Bondsbureau een boeiende inleiding over een aantal recente initiatieven van de NBB.
Het aantal verenigingen in het district bleef dit jaar onveranderd op 28. Het ledenaantal gaf een
duidelijke groei te zien. Omdat diverse verenigingen enthousiast Startersbridge hebben opgepakt
zet deze groei hopelijk door.
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Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
28
3018
128
30

2006
28
3044
121
28

2007
28
3093
113
46

Lustrum
Veel aandacht kreeg dit jaar de viering van het veertig jarig bestaan van het district. De
lustrumcommissie organiseerde een drietal evenementen.
In de zomer konden prijzen verdiend worden door bij drie of meer verenigingen een zomerdrive te
bezoeken en door daarbij hoge scores te behalen.
Voor alle officials van het district en voor besturen van de aangrenzende districten was er een
twaalf uren durende estafettedrive. Hier namen 24 veelal zeer fraai uitgedoste teams aan deel die
allen bestonden uit meer dan twee spelers.
Op 30 september werd het lustrum afgesloten met een jubileumdrive in het Witte Paard te
Nootdorp. Het werd een feestelijke dag met leuk bridge, goed eten en drinken, mooie prijzen die
o.a. door de NBB beschikbaar waren gesteld en permanente presentatie van de tussenstanden
van de 141 deelnemende paren.
Districtscompetities
De kwaliteitsslag die de DKL met betrekking tot de districtscompetities heeft ingezet begint zijn
vruchten af te werpen.
Het aantal deelnemende viertallen ging helaas terug naar 108 maar ligt daarmee nog steeds op
een mooi aantal. Alle informatie over de viertallencompetitie werd gebundeld in een fraai
viertallenboekje.
Kampioen in de hoofdklasse werd het eerste team van de BV Berkel en Rodenrijs. De open
parencompetitie kende maar liefst 46 paren, dit mede door de instelling van een tweede klasse.
Fred van Emmerik en Rob Clerc plaatsten zich als kampioenen van de hoofdklasse voor de
tweede divisie.
De gezelligste competitie van het district, de gemengde parencompetitie, telde 34 deelnemende
paren. De eerste vier paren waaronder de kampioenen Inge en Jan van der Meulen plaatsten zich
voor de halve finale van het NK GP alwaar zij geen potten konden breken.
Andere wedstrijden
In de finale van de NBB-beker, die door organisatorische problemen twee keer gespeeld moest
worden, werd DBC twee keer tweede.
Anke Wijma en Claudia van der Salm(DBC) werden Nederlands kampioen damesparen. Zij
werden ook kampioen in de tweede divisie paren en promoveerden daarmee naar de eerste
divisie.
Het eerste team van De Gehaktmolen promoveerde bij de viertallen naar de eerste divisie.
Frank Visser (DBC) werd met zijn partner Nederlands kampioen bij de Junioren jeugdparen.
Het eerste team van De Gehaktmolen promoveerde naar de eerste divisie.
Voor de elfde maal werd met succes voor de eerstejaars bridgers een Toekomstdrive gehouden.
Aan de kwartfinale van het Freelift-Ruitenboer toernooi die door het district werd georganiseerd
namen 97 paren deel. Winnaars werden Yvonne Jansen en Rob de Wit (DBC).
Kadervorming
Er werden dit jaar zowel een cursus Clubleider A als een cursus clubleider B gehouden met in het
totaal 47 deelnemers.
Onderscheidingen
Vanwege zijn vele werk voor het district en diverse verenigingen daarin gedurende het gehele 40
jarige bestaan van het district ontving Henk van Dam een Kei.
Frits Kellenbach werd bij zijn afscheid als voorzitter benoemd tot erelid van het district.
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Noord en Midden Limburg
Samenstelling districtsbestuur
Maarten Scholte, voorzitter
Arn van Cruchten, secretaris
Paul Gerits, vice-voorzitter/technisch coördinator
Nees v/d Meer, penningmeester
Bauke Schoustra, DKL
Arno Sijben
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
29
2802
112
49

2006
27
2713
94
46

2007
28
2817
83
45

Bestuurlijk
Dhr. Sijben is nieuw bestuurslid i.p.v. Mw. Pors; Dhr. Schoustra is de nieuwe DKL.
Districtsdag
Op zondag 11 februari 2007 werd de jaarlijkse districtsdag gehouden in zalencomplex LimianZ te
Venlo. De deelname was iets lager dan verleden jaar, maar de 78 paren hadden een gezellige
bridgedag.
Voor de eerste keer werd gebruik gemaakt van Bridgemates en het NBB rekenprogramma, waarbij
we de deskundige ondersteuning kregen van Frans Lejeune van de NBB.
In de blauwe groep won het paar Bertens - van Maasakkers van BC Weert en in de rode groep het
paar Fleuren – Brummans van BC Horst.
De districtstrofee werd wederom gewonnen door B.C. Klaver Elf uit Venlo.
Kaderdag
Op zondag 11 november is een kaderdag gehouden voor bestuurders en technisch kader van de
aangesloten clubs.
Deze dag werd in de vorm van 5 parallelle workshops gehouden in Gemeenschapshuis d’n Binger
in Meijel.
De inleiders van de workshops waren: Dhrn. Jan Bertens en Willem Deijsselberg over bridge
ethiek aan de tafel, Dhr. Jan Vàhl over spelregels (de 5 hoofdzonden), Mw. Nancy de Boer (NBB)
over Startersbridge, Dhr. Ben Schelen over besturen en Dhr. Frans Lejeune (NBB) over NBB
rekenprogramma en Bridgemates.
Ook nu weer kunnen we terugzien op een geslaagde dag met ca. 50 deelnemers.
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.
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Gooi- en Ommeland
Samenstelling districtbestuur
Bert Koster, voorzitter
Ed Nijhuis, vice-voorzitter / PR
Rob Westland, penningmeester
Wally van der Klift, secretaris
Hans van Staveren, DKL
Dirk Keersemaker, DKL-paren
Marianne Sanders, jeugd
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
62
5709
137
40

2006
63
5674
129
40

2007
64
5760
123
32

Verenigingen
Het aantal aangesloten verenigingen steeg van 62 naar 63. B.C. InGooi fuseerde met GBC tot
B.C. GBC InGooi en B.C. Naarden werd helaas in december 2007 opgeheven. Circa 30 leden van
B.C. Naarden werden lid van B.C. Barok. Deze club gaat per 1 januari 2008 verder onder de naam
B.C. Barok-Naarden.
Daar tegenover hebben zich 2 nieuwe verenigingen aangemeld, Bridgeclub De Tweede Hand uit
Almere en B.C. Bunschoten uit Bunschoten. B.C. P.O.L.D.E.R. uit Lelystad werd definitief lid.
Competities en Toernooien
Het district telt drie teams in de Tweede Divisie.
Aan de districtsviertallencompetitie 2006-2007 en 2007-2008 namen respectievelijk 120 en 115
teams deel. Helaas toch weer een geringe teruggang.
De belangstelling voor de Seniorenparen nam iets toe (van 18 naar 22).
De Gemengde parencompetitie (2 zittingen op één dag) werd afgelast wegens onvoldoende
deelname.
Damesparen liep in verband met parkeerperikelen en om die reden de verhuizing van Bussum
naar Amersfoort, dramatisch terug van 52 naar 28 deelnemende paren.
Ook voor de Open parencompetitie loopt de belangstelling sterk terug. Vorig seizoen telde deze
competitie nog 32 paren; dit jaar waren dat er slechts 23.
CLA- en CLB-cursus
Aan de CLA-cursus 2006-2007 namen 16 cursisten deel. 11 van hen slaagden. Voor de cursus
2007 – 2008 hebben zich 18 cursisten aangemeld.
10 personen namen deel aan de CLB-cursus; hiervan slaagden er 9.
Stuur
Aan mevrouw Corrie Fledderus, lid van ABC Rokers Renonce, werd een Stuur uitgereikt.
Contact met de leden
De Nieuwjaarsbijeenkomst 2007 was wederom een groot succes.
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Vlaardingen en omstreken
Samenstelling districtsbestuur
C.J. Lambregts, voorzitter en P.R.,
L.C.J. Bouma, secretaris:
G.J.v.d.Toorn-Davis, penningmeester:
J.J. Barendregt, DKL
Mw. H.M. Barendregt-de Wilde, DJC en Vicevoorzitter:
L.E.M. Matthijssen, AMP:
Leden van verdienste
Het District Vlaardingen kent de volgende leden van verdienste:
B.H.F. Dolphijn, W.J.F. Overdijk, D.A. de Ruiter
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
20
2277
21
8

2006
20
2247
30
10

2007
20
2297
25
0

Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in het verenigingsjaar totaal 6 maal vergaderd om het beleid te bespreken en zo
nodig aan te passen.
Dankzij de medewerking van secretarissen en secretaresses van de clubs in het district kan de
districtsadministratie goed bij de tijd blijven. Ik weet nu eerder of er een bestuurswisseling heeft
plaatsgehad, dan voorheen. De emailadressen van secretariaten zijn hierbij erg belangrijk.
Het zenden en ontvangen van berichten verloopt nu elektronisch en dus pijlsnel.
Districtscompetities
Dit jaar deden er 23 teams mee aan de viertallencompetitie.
Opvallend was de deelname van de vereniging Rijnmond. Deze vereniging schreef liefst met acht
viertallen in. Wat vooral indruk maakte was het feit dat deze vereniging er in slaagde de twee
hoogste plaatsen te veroveren in de Hoofdklasse, in de 1e Klasse én in de 2e Klasse!
Rijnmond mag volgend seizoen een gooi naar de macht doen in de 2e Divisie, succes! Hopelijk
doen er het komend jaar wat meer viertallen mee aan deze zeer interessante competitie!
Aan de voorronden van de Gemengde Parencompetitie deden dit jaar 26 paren mee. Twaalf paren
plaatsten zich voor de finale op 10 december 2006. Daar werden 44 spelen gespeeld (tegen elk
ander paar 4 spellen).
De finale was bijna een onderonsje voor de familie van der Toorn. Dochter Cheryl werd met Frank
Veger kampioen, terwijl de tweede plaats werd opgeëist door Gloria en Peter.
Aan de damesparencompetitie deden dit jaar weer 12 paren mee. Kampioen werden Mirthe
Hopster en Cheryl van der Toorn. Tweede werd het paar Joke van der Weijden en Dianne Kap.
De parencompetitie is dit jaar niet gespeeld. De belangstelling voor deze wedstrijd was beneden
de maat. Toch is er op sportief gebied heel wat eer te behalen. De kampioen promoveert
rechtstreeks naar de 2e Divisie. Het paar dat als tweede eindigt kan ook de 2e Divisie bereiken via
promotiewedstrijden in Utrecht.
Jeugdbridge
Jeugdbridge is anders dan bridge voor volwassenen. Kinderen gaan op een andere manier met
het spel om. Ze reageren anders dan u en ik en ze hebben andere prioriteiten (“winnen” en de
prijzentafel staan hoog genoteerd).
De Nederlandse Bridge Bond heeft hier uitstekend op ingespeeld door een fantastisch gratis
lespakket aan te bieden voor de jeugd. De afgelopen tien jaren hebben veel enthousiaste
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docenten van dit pakket gebruik gemaakt om kinderen kennis te laten maken met ons geliefde
bridgespel. Vele honderden kinderen in ons district hebben minibridge of jeugdbridge geleerd. Er
zijn heel veel diploma’s van verschillende niveaus uitgereikt.
Op dit moment zijn er nauwelijks jeugdactiviteiten in ons district. Om veel redenen is het de laatste
jaren erg moeilijk geweest. Gelukkig zijn er inmiddels nieuwe initiatieven, die waarschijnlijk zullen
leiden tot nieuwe bridgelessen voor de jeugd.

Twente
Samenstelling districtsbestuur
B. Wildeboer, voorzitter:
C. Ooijevaar, vice-voorzitter/PR:
A. Klaassen, penningmeester:
A. Tulp, secretaris
M. Verhoeven, DKL:
Jeugdfunctionaris:Vacature
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
25
2636
48
46

2006
25
2694
32
37

2007
24
2630
33
34

Op 13 januari 2007 werd de traditionele besturendrive gehouden in de BS Almelo. Na inleidingen
van voorzitter en DKL, werd na de lunch de bridgepromotie beker uitgereikt en startte om 14.00
uur de besturendrive. De bijeenkomst werd goed bezocht en de prettige sfeer, de gezelligheid en
de gastvrijheid van BS Almelo maakt het voor het bestuur eenvoudig om deze formule ook het
volgende jaar voort te zetten.
Tijdens de afgelopen competitie is de “Klavercompetitie” georganiseerd voor de lagere lijnen van
de clubs van het district. Veel clubs hebben hierop enthousiast gereageerd, temeer omdat deze
competitie tijdens de eigen speelavond gehouden kon worden.
Tevens vond in maart 2007 weer de Toekomstdrive plaats, waarbij leerlingen van verschillende
Twentse bridgedocenten kennis maakten met het spelen van een echte drive. Door de
enthousiaste medewerking van de docenten, die ook allemaal de avond aanwezig waren, en de
ruime deelname was er sprake van een zeer geslaagde avond.
De website is regelmatig onderwerp van bespreking geweest op de bijeenkomsten van het
bestuur, waarbij het met name ging om de klantvriendelijkheid en informatieve waarde van onze
site. Daar wordt door onze PR-functionaris veel tijd in gestoken. En met succes. Want tot onze
vreugde wordt de site door de leden ook gezien als HET medium tussen district en leden.
Het bestuur heeft veel tijd gestoken in de ontwikkeling en uitvoering van een plan om de
bridgesport te promoten bij studenten van de Saxion Hogeschool en de Universiteit Twente. Er zijn
diverse “flitsbijeenkomsten” uitgevoerd en er is uitvoerige publicitaire aandacht geweest om dit
initiatief van de grond te krijgen. Helaas blijkt het vooralsnog bijzonder moeilijk om studenten aan
het bridgen te krijgen. Het bestuur geeft het echter nog niet op en zal het nieuwe seizoen hierop
wederom een investering doen.
De opleiding CLA kende het afgelopen seizoen een veertiental deelnemers die allen slaagden.
Voor de CLB-cursus zijn 6 deelnemers geslaagd.
De Bridge Promotiebeker van het district is dit jaar uitgereikt aan Riet Kuipers. Het bestuur heeft
haar deze beker uitgereikt voor haar inspanning om aspirant-bridgers in de regio Twente toe te
leiden naar het spelen in clubverband.
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Ook is het in het afgelopen seizoen noodzakelijk geworden om een nieuwe locatie te zoeken voor
de drives en andere activiteiten van het district. De huidige locatie veranderde van eigenaar en
bood geen plaats meer aan de NBB. Het bestuur is er in geslaagd een uitstekende vervanging te
vinden bij Café Gerritsen, Voortsweg 109 in Enschede.
In het seizoen 2006-2007 werden de navolgende competities gespeeld:
Open viertallen: 32 deelnemende viertallen (36)
Senioren viertallen: 8 deelnemende viertallen (10)
Damesparen: 12 deelnemende paren (14)
Seniorenparen: 20 deelnemende paren (24)
Open paren: 34 deelnemende paren (37)
Gemengde paren:14 deelnemende paren (20)
Zoals uit bovenstaande blijkt is er een teruggang te constateren in de deelname aan de diverse
competities.

West-Brabant
Samenstelling districtsbestuur
M.F.M. Mol, voorzitter
H.J. Poolman, secretaris en vice-voorzitter
J.M. van Oosterhout, penningmeester
mw. A. van Leeuwen-Fabriek, jeugdcommissaris
C.P.A.M. Frerichs, districtscompetitieleider
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
69
6189
43
40

2006
71
6360
38
32

2007
71
6321
43
28

Bestuurlijke zaken
Het bestuur vergaderde vijf maal en riep tweemaal een Algemene Ledenvergadering bijeen. Het
aantal bij het district aangesloten verenigingen bleef dit jaar onveranderd op 71 met een
gezamenlijk ledental van 6311.
Jubileum en Bondsdag
Het district West-Brabant heeft op 2 juni 2007 de jaarlijkse Bondsdag georganiseerd in Breda.
Aansluitend werd op 3 juni het 25-jarig bestaan van het district gevierd met o.a. een bridgedrive
waaraan ongeveer 400 leden van het district plus nog vertegenwoordigers van de NBB en van
andere districten hebben deelgenomen.
Districtswedstrijden en -competities
Op 7 januari werden in Fidei et Arti te Oudenbosch de Nieuwjaarsreceptie en de daarbij behorende
drive van het district gehouden. Winnaars werden de dames Van Groenendaal en Coppens van
Bridgeclub De Goede Uitkomst uit Roosendaal. Winnaars van de parencompetitie werden de
heren Brabandts en De Roover, beiden lid van ABC West-Brabant; de viertallencompetitie werd
gewonnen door het team van Bridgeclub De Baronie. Team 1 van Bridge Beter handhaafde zich in
de Eerste Divisie, Bridge Beter team 2 , Roosendaal 1 en BBC 1 handhaafden zich in de Tweede
Divisie.
Het jaarlijkse Lenaerstoernooi, waaraan 70 verenigingen hebben deelgenomen, werd gewonnen
door de heren Inklaar en Van Rooijen van Bridgeclub De Baronie.
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Op 3 juni vierde het district zijn 25-jarig jubileum met een topintegraaldrive voor 202 paren. De
heren Kamphuys en Rommers van Bridgeclub Roosendaal werden eerste. De zomerfinale
tenslotte werd gewonnen door de heren Kessenich en Terstegen van Bridgeclub Contract.
Onderscheidingen
Tijdens de Bondsdag van 2 juni kreeg Jan Ogier een “Touwtrekker” uit handen van
mevr. D. Bronsgeest van het Bondsbestuur voor zijn grote inzet voor het minibridge.
Na afloop van de Lustrumdrive kreeg Thea de Jonge uit handen van de heer M. Schoof van het
Bondsbestuur een Kei+ voor haar verdiensten als bestuurslid van het district en het vele werk aan
CLA/CLB cursussen dat zij daarnaast nog gedaan heeft.
Wil de Jonge werd bij zijn afscheid als bestuurslid op de ALV van 24 november benoemd als Lid
van Verdienste. Hij werd door de voorzitter geprezen voor zijn grote inzet bij drives en toernooien,
CLA/CLB cursussen en steun aan verenigingen bij de invoering van computersystemen.
Cursussen en kaderdagen
19 leden van het district behaalden het diploma CLA, 8 het diploma CLB.
In april werd een kaderdag gehouden speciaal om de CLA-cursisten te oefenen in het arbitreren.
Aansluitend op de ALV van mei werd door Nancy de Boer een presentatie gegeven over
Startersbridge
Jeugdbridge
Het jeugdbridge in het district stabiliseert. In het seizoen 2006/2007 werd op vijf basisscholen een
of twee cursussen minibridge aangeboden. In het nieuwe schooljaar is daarvan helaas weer een
school afgevallen. In januari 2008 zal een project van start gaan in de vierde klassen van een
middelbare school. De verwachting is dat dit een leeftijdsgroep is die min of meer aansluitend een
vervolg zal vinden in het studentenbridge.

Midden Brabant
Samenstelling districtsbestuur
G. Mees ten Oever, voorzitter
C. Denis, secretaris
A. Hooijmaijers, penningmeester / vice-voorzitter
M. Kimenai, DKL / administrateur MP
T. Maes, PR functionaris
W. Jansen, jeugdcommissaris
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
34
3401
42
26

2006
35
3397
43
28

2007
34
3393
41
28

Bestuur
Het bestuur kwam 7 keer in vergadering bijeen, mede ter voorbereiding van de
districtsledenvergaderingen van april en november 2007. In de ledenvergadering van 14 april 2007
is afscheid genomen van de heer Bart Hoekstra als PR functionaris van het district. Het district
Midden Brabant is tijdens de gehouden NBB jaarvergaderingen vertegenwoordigd door de
voorzitter de heer Gerard Mees ten Oever en door de vice-voorzitter de heer Ad Hooijmaijers.
De benoeming van de heer Ad Hooijmaijers, de penningmeester van ons district, in de financiële
commissie van de NBB tijdens de algemene vergadering van 2 juni mag hier zeker niet onvermeld
blijven.
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Meest kenmerkend voor deze verslagperiode is het voornemen van het bestuur om de gekozen
weg van een meer beleidsmatige aanpak te volgen en vooral ook het verder uitbouwen van de
commissies per deelonderwerp. Hierin is het bestuur maar ten dele geslaagd, wat mede aangeeft
hoe moeilijk het is om kadermensen te enthousiasmeren om te participeren in het district. De
voorzitter heeft zich dit seizoen inspanningen verricht om tot een informele overlegsessie te
organiseren met de vertegenwoordigers van de clubbesturen uit het district, alsook om een
bijeenkomst te organiseren tussen de Brabantse districten. Van beiden heeft de eerste
samenkomst plaatsgevonden.
Het dupliceerproject waardoor het voor de verenigingen alsook voor de competities van het district
zelf mogelijk is om vooraf, met behulp van een programma op de pc, geschudde spellen te
genereren is qua gebruik, 950 koffers voor 2007, een succes. Om het project echter financieel
kostendekkend te krijgen is een probleem. Voor dit jaar is dat grotendeels mogelijk gemaakt door
sponsoring uit het zakenleven. Er heeft zich binnen ons district helaas één vereniging afgemeld bij
de Nederlandse Bridge Bond: BC BZR, te Tilburg. Het totale aantal aangesloten verenigingen is 34
per 31-12-2007.
Jeugdbridge
De districtjeugdcommissaris 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
een bridgecursus georganiseerd voor studenten.
Opleidingen
De CLB-cursus is dit seizoen in samenwerking met het district West Brabant georganiseerd en de
cursus is verzorgd door de heer Tjali Tuwanakotta. Van beide districten namen 25 personen deel
aan de cursus. Daarnaast heeft Midden Brabant, vanwege de grote vraag uit het district, een CLA
cursus georganiseerd welke verzorgd is door mevrouw Andrea de Rouw en de heer Martin
Kimenai. Aan deze cursus namen 21 personen deel. In het district worden met regelmaat
beginnerscursussen georganiseerd en op 22 april 2007 is voor deze doelgroep door het district
Midden Brabant een beginnerdrive, de Toekomstdrive, georganiseerd. Onder leiding van Bart
Hoekstra hebben 18 beginnende paren genoten van deze dag.
Onderscheidingen
Dit jaar is een Stuur uitgereikt aan: Jan van den Heuvel, voorzitter van BC Oisterwijk, op maandag
10 september tijdens de jaarvergadering van BC Oisterwijk, en de heer Cees van Loon, voorzitter
BC De Langstraat, op woensdag 3 oktober tijdens de viering van het 15 jarig bestaan van B.C. De
Langstraat.

Zuid-Oost Brabant
Kerngegevens
Verenigingen
Leden
Viertallencompetitie
Open parencompetitie

2005
50
4846
29
26

2006
51
4744
27
28

2007
49
4609
28
28

Van district Zuid-Oost Brabant is geen verslag ontvangen.
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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
2007

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
1.057

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
109.735

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
348

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*
5.653*

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
115.736

* 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 31-12-2007
LEDEN
District

TOTAAL
Clubs

Leden

VERSCHIL

Jeugd
Leden

2007

2006

+/-

1. BF Regio Amsterdam

52

4.332

17

4.349

4.504

- 155

-3,4%

2. Utrecht

73

7.490

38

7.528

7.434

+ 94

1,3%

3. 's-Gravenhage e.o.

39

3.920

14

3.934

3.932

+2

0,1%

4. Noord-Holland Noord

72

6.789

10

6.799

6.898

- 99

-1,4%

5. Rotterdam & Omstreken

50

4.877

25

4.902

4.831

+ 71

1,5 %

6. Kennemerland

44

3.877

11

3.888

3.994

- 106

-2,7 %

7. Midden en Oost Gelderland

57

5.808

9

5.817

5.784

+ 33

0,6 %

8. Maasland & Meierij

52

4.330

23

4.353

4.368

- 15

-0,3 %

9. Leiden e.o.

45

5.142

31

5.173

5.131

+ 42

0,8 %

10. IJsselstreek

47

5.353

18

5.371

5.434

- 63

-1,2 %

11. Zuid Limburg

30

2.609

3

2.612

2.672

- 60

-2,2 %

12. Groningen

33

2.570

18

2.588

2.541

+ 47

1,8 %

13. Drenthe

23

2.256

1

2.257

2.338

- 81

-3,5 %

14. Zeeland

28

2.722

2

2.724

2.743

- 19

-0,7 %

15. Nijmegen

29

2.273

3

2,276

2.251

+ 25

1,1 %

16. Dordrecht

20

2.118

12

2.130

2.148

- 18

-0,8 %

17. Friesland

39

3.625

6

3.631

3.888

- 257

-6,6 %

22. Delft

28

3.077

16

3.093

3.044

+ 49

1,6 %

23. Noord en Midden Limburg

28

2.804

13

2.817

2.713

+ 104

3,8 %

24. Gooi- en Ommeland

64

5.754

6

5.760

5.674

+ 86

1,5 %

25. Vlaardingen en omstreken

20

2.292

5

2.297

2.247

+ 50

2,2 %

26. Curaçao/Aruba/StepBridge

6

8.805

26

8.831

8.673

+ 158

1,8 %

27. Twente

24

2.628

2

2.630

2.694

- 64

-2,4 %

28. West-Brabant

71

6.312

9

6.321

6.360

- 39

-0,6 %

29. Midden Brabant

34

3.367

26

3.393

3.397

-4

-0,1 %

30. Zuidoost-Brabant

49

4.605

4

4.609

4.744

- 135

-2,8 %

Totaal 2007

1.057

109.735

348

110.083

Totaal 2006

1.073

110.095

342

-16

-360

+6

-354

-0,3 %

Verschil
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Deelname districts open parencompetitie seizoen 2006-2007
DISTRICT

KLASSE
1e

Hoofd
1. BF Regio Amsterdam

14

2. Utrecht

10

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

12

TOTAAL

2e

3e/4e

06/07

10

4. Noord-Holland
5. Rotterdam & Omstreken

05/06

14

13

20

26

12

17

0

18

14

16

30

36

8

12

20

22

7. Midden en Oost Gelderland

12

13

32

50

8. Maasland & Meierij

23

23

25

9. Leiden e.o.

10

18

28

35

10. IJsselstreek

14

14

16

34

78

70

11. Zuid Limburg

18

26

49

99

192

193

0

0

20

23

66

78

6. Kennemerland

7

12. Groningen
13. Drenthe

12

8

14. Zeeland

18

18

21

15. Nijmegen

19

12

17

48

66

16. Dordrecht

16

16

24

56

58

17. Friesland

18

34

52

64

22. Delft

14

16

46

28

23. Noord en Midden Limburg

23

22

45

46

24. Gooi- en Ommeland

12

20

32

40

0

10

9

16

25. Vlaardingen en omstreken
27. Twente

12

22

34

37

28. West-Brabant

14

14

28

32

29. Midden Brabant

14

14

28

28

30. Zuidoost-Brabant

14

14

14

Totaal 2006-2007:

321

305

150

142

Totaal 2005-2006:

337

321

215

142
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Deelname viertallencompetitie seizoen 2006-2007
DISTRICT

KLASSE
Bonds Hoofd

1e

TOTAAL
2e

3e/4e

06/07

05/06

1. BF Regio Amsterdam

21

18

32

48

16

135

147

2. Utrecht

17

16

32

56

48

169

149

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

7

15

18

24

18

82

96

4. Noord-Holland

6

12

25

11

54

59

5. Rotterdam & Omstreken

8

12

18

38

47

6. Kennemerland

3

10

16

24

53

57

7. Midden en Oost Gelderland

9

8

14

12

43

40

8. Maasland & Meierij

4

8

16

19

47

52

9. Leiden e.o.

9

12

24

24

75

80

10. IJsselstreek

4

8

16

6

34

36

11. Zuid Limburg

6

12

18

33

87

6

12

8

7

27

27

13. Drenthe

1

8

18

8

43

39

14. Zeeland

1

10

18

4

33

35

15. Nijmegen

7

8

5

20

20

16. Dordrecht

4

8

16

8

8

44

41

17. Friesland

4

8

16

28

31

87

91

22. Delft

5

12

24

42

40

113

121

23. Noord en Midden Limburg

2

16

24

24

17

83

94

24. Gooi- en Ommeland

3

14

24

42

40

123

129

25. Vlaardingen en omstreken

2

8

7

8

25

30

27. Twente

1

8

16

8

33

32

28. West-Brabant

4

7

12

20

43

38

29. Midden Brabant

6

8

14

13

41

43

30. Zuidoost-Brabant

4

12

12

28

27

NBB selectieteams

2

2

2

12. Groningen

6

18

8

Totaal 2006-2007:

152

266

442

460

242

Totaal 2005-2006:

150

260

414

461

254
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Deelname districts dames-, gemengde en senioren paren,
seizoen 2006-2007
DISTRICT

DAMES
Totaal
Hoofd

1. BF Regio Amsterdam

12

2. Utrecht

12

1e

GEMENGD

SENIOREN

Totaal

Totaal

2e/3e 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06

14

12

13

26

38

19

21

22

20

0

0

18

16

13

17

0

0

0

0

0

0

10. IJsselstreek

38

29

11. Zuid Limburg

0

0

12. Groningen

0

0

13. Drenthe

0

0

86

89

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

12

16

14

16

4. Noord-Holland
5. Rotterdam & Omstreken
6. Kennemerland

20

7. Midden en Oost Gelderland

8

12

10

30

36

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

14

14. Zeeland

12

14

14

18

12

46

38

42

15

17. Friesland

14

28

61

12

10

24. Gooi- en Ommeland

12

15

25. Vlaardingen en omstreken
27. Twente

19

19

14

15

14

22

20

22

0

0

103

134

36

16

0

0

34

24

0

0

0

0

17

18

20

22. Delft
23. Noord en Midden Limburg

56

40

15. Nijmegen
16. Dordrecht

47

22

26

51

54

12

12

12

12

30

0

0

12

12

13

14

20

19

24

28. West-Brabant

0

0

29. Midden Brabant

0

0

30. Zuidoost-Brabant

0

0

24

Totaal 2006-2007:

135

107

125

Totaal 2005-2006:

145

123

162

52

367

228
430
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Wedstrijdresultaten
Bondscompetities 2006-2007
Viertallen
Meesterklasse
1.
Modalfa:
Bakkeren - Bertens, Bruggeman Paulissen, Jacobs - Schollaardt
2.
BC Star:
Brüggemann - Willemsens,
Kelder - Winkel, Kruis - Willemsens
Verliezende halve finalisten
3/4. BC de Lombard 1:
Brink - Drijver, Muller - de Wijs,
Ramondt - Westra
3/4. BC ’t Onstein 1:
Eskes - Van Prooijen,
Harings - Kroes
Eerste Divisie
1.
BC Star 2:
Daemen - Hagoort, Erich - Van Hoof,
V/d Linde - Uijterwaal
2.
Hok:
Bakker, Drijver, Klaver, Ramer, Smit
3.
BC Oog in Al 2:
de Boer - Snellers, v/d Gaast - v/d Kam,
Kuivenhoven - Vilier
Tweede Divisie
De acht groepskampioenen promoveerden
naar de Eerste Divisie.
Groep 1: APIH 2:
Jerry Meurs, Selma Meurs,
Marleen Nagel, Jan-Marius
Oosthoek, Ilja van der Velde
Groep 2: BC Interbridge 2:
Frans Dinnissen, Ton Lucassen,
Ruurd Riewald, Kees van der Tak
Groep 3: Modalfa 2:
Max Abram, Frank Burghout,
Herman Drenkelford, Cees Sint
Nico Englander, Gerard Rietveld,
Groep 4: LBC/BP 2:
M. Beijer, H. Broek, M. Drijver,
R. van der Gragt, A. Oskam,
J. Tesselaar

Groep 5: B.G.S. de Gehaktmolen:
Martin Amorison, Pim Beaart,
Jaap Brulleman, Staf Fransen,
Niek Kriens, Gert Olsder
Groep 6: BC Star 3:
Joost Herweijer, Jan Meijer,
Wim Teunissen, Ruud Wieleman
Groep 7: BC Gorkum:
Theo Dokman, Frank van den
Heuvel, Pieter Koenen, Hans Stoel
Groep 8: BC 70 2:
Paul Cardwell, Hans van den Heuvel,
Frank Peeters, Jan Verhees.
Districtsviertallen
01 Bridgedistrict Amsterdam:
ABK 5
HOK 6
Pegasus Amsterdam 8
02 Utrecht:
BC Oog in Al 7
BC Oog in Al 8
03 's-Gravenhage en Omstreken:
HOC/Studiecentrum 3
SBS
04 Noord-Holland:
LBC/BP 6
LBC/BP 5
05 Rotterdam & Omstreken:
BC de Lombard 5
06 Kennemerland:
BOC Kennemerland 4
07 Midden en Oost Gelderland:
Elster Bridge Club
08 Maasland & Meierij:
WBC de Meierij 4
09 Leiden e.o.:
BC ADG
10 IJsselstreek:
BIVOO 2
11 Zuid Limburg:
BC de Mijnstreek 2
12 Groningen:
BC ’t Turfschip
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13
14
15
16
17
22
23
24
25
27
28
29
30

Drenthe:
BC 1935
Zeeland:
BC Luctor et Emergo
Nijmegen:
BC Wijchen
Dordrecht:
BC Gorkum 2
Friesland:
BC Sneek
Delft:
BC Berkel en Rodenrijs
Noord en Midden Limburg:
BC Grubbenvorst
Gooi- en Ommeland:
BC de Vriendenkring 6
DCB
Vlaardingen en omstreken:
BC Rijnmond 2
Twente:
BK Drienerlo
West-Brabant:
BC á la Carte
Midden Brabant:
BC Theseus 2
Zuidoost-Brabant:
BC Nuenen

regio 3 (Rotterdam), 32 paren
1.
Claudia van der Salm – Anke Wijma
2.
Hedwig van Glabbeek – Willem-jan
Maas
3.
Poul Grashoff - Wim van Luijk
regio 4 (Eindhoven), 24 paren
1.
Leo Stok – Frank Veger
2.
Arna Heijmans – Wim Schneider
3.
Simon ter Elst - Harrie Harings
Promotiewedstrijden Hoofdklasse
10 juni, Utrecht
1.
Dragt - de Groot
2.
Kroon - Zomer
3.
Roza - Groenendijk
4.
van den Bos - van den Bos
5.
Laas - Thoolen
6.
Groot - Groot-van Ginhoven
Deze zes paren promoveerden naar de
Tweede Divisie

Damesparen
Bondsklasse A
14 paren
1.
Claudia van der Salm - Anke Wijma
2.
Carla Arnolds - Bep Vriend
3.
Aukje Schuil - Agnes Wesseling

Paren
Meesterklasse
24 paren
1.
Jan Jansma – Bauke Muller
2.
Willem Gosschalk – Hans van de Haar
3.
Vincent Ramondt – Berry Westra
Eerste Divisie
40 paren
1.
Rob v.d. Bergh – Niels v.d. Gaast
2.
Roderik Oranje – Victor Oranje
3.
Willem van Eijck – René Hermans
Tweede Divisie
regio 1 (Zwolle), 22 paren
1.
Gerard van den Berg – Jerry Meurs
2.
Jacco van Egdom – Ralf Walgemoet
3.
Claudia Eikmans – Ruurd Riewald

Bondsklasse B
14 paren
1.
Rosalind Hengeveld - Mieneke Vliegenthart
2.
Noortje van den Broek - Edith Danker
3.
Rosaline Barendregt - Astrid Dekker
Promotiewedstrijden damesparen
2 en 3 juni, Utrecht
1.
van Roosmalen-van der Meer &
Posthuma
2.
Pel - Spil
3.
Holink - van Gils & Pelle
4.
de Vrij - Poortvliet & Weiland-Wielinga
Deze vier paren promoveerden naar de
Bondsklasse B.

regio 2 (Amsterdam), 28 paren
1.
Mike Beijer – Ad Oskam
2.
Willem Alink – Han Bégas
3.
Jos Jacobs – Maarten Koetser
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Overige kampioenschappen 2007
NK Gemengd Viertallen

NK Minibridge

10-11 februari, Utrecht, 28 viertallen
1.
mw. Mulder - dhr. Zandvoort,
mw. Jonkman - dhr. Benthem
2.
mw. Barendregt - dhr. Verbeek,
mw. Dekker - dhr. de Wilde
3.
mw. Buket - dhr. Mulder,
mw. Van Moorst - dhr. Hofland

3 juni, Utrecht
Minibridge 1
19 paren
1.
Emma Buijsse - Mirit Hoek
2.
Michel Zekveld - Niels van Bijsterveldt
3.
Joyce Dijkstra - Lisette Compage
Minibridge 2
28 paren
1.
Dennis Hondeveld - Robert van Doorn
2.
Riensejan Donker - Harold
3.
Felix Leufkens - Bram Kouwenhoven

NK Gemengde Paren
17-18 maart, Utrecht, 130 paren
1.
mw. W.A. Vogt - L.G. Fresen
2.
mw. E. Schippers - N.J. Doremans
3.
mw. M.T. Wortel - M.H.J. Schollaardt

NK Jeugd Paren
1-2 april, Utrecht
Junioren
18 paren
1.
Rosaline Barendregt - Frank Visser
2.
Dennis Stuurman - Erik Verbeek
3.
Jacco Hop - Vincent de Pagter
Aspiranten
14 paren
1.
Fien Strijker - Thomas Westerhout
2.
Berend van den Bos - Maurice Velda
3.
Vincent Broersen - Rens Philipsen
Pupillen
12 paren
1.
Pim Coppens - Joost Kusters
2.
Lotte Leufkens - Janneke Wackwitz
3.
Lianneke Otten Nino Otten

NK Gemengde Viertallen
15-16 september, Utrecht, 20 viertallen
1.
A. Maas - mw. B. Vriend,
H. Bertens - mw. W.I. van Zwol
2.
mw. R.D.E. Barendregt, Y. Smit,
mw. M. Verbeek, G. te Velde,
mw. M. van Gelder
3.
H.A. van Doren - mw. A. Schuil,
N.G. van der Gaast - mw. A.D.M. Wesseling

NK Senioren Viertallen
30 september, Utrecht, 12 viertallen
1.
Koeno Brouwer - Loek Verhees,
Jan Meijer - Jan Tulp
2.
Nico Klaver - Roald Ramer,
Onno Janssens - Wim Boegem
3.
Kees Kaiser - Bob Kaiser,
Cees Klesser - Jan Wengelaar

NK Jeugdviertallen

NK Scholen
1 april, Utrecht, 28 scholen
1.
Kon. Beatrixschool (Culemborg):
Bart Visser - Matthijs Boonstra
Ruben Lamphen - Jasper Koldenhof
2.
De Keg (Venray):
Maarten Cox - Jop Pelzer
Youp Caris - Luc Thijssen
3.
De Gentiaan (Apeldoorn):
Mike Schut - Fatbardha Selmani
Sven Overvelde - Casper Overveld

NK Senioren Paren
9 mei, Utrecht, 24 paren
1.
H.M. Denie - P.W.J. van Erne
2.
N. van Rees - P. Seij
3.
J.A. Meijer - A.A.C. Verhees

25 november, Utrecht
Junioren
7 viertallen
1.
Danny Molenaar - Tim Verbeek
Jacco Hop - Vincent de Pagter
2.
Rosaline Barendregt - Astrid Dekker
Dennis Stuurman - Frank Visser
3.
Bob Drijver - Merijn Groenenboom
Judith Nab - Vincent Nab
Aspiranten
7 viertallen
1.
Jamilla - Sigrid Spangenberg
Erik Verbeek - Ernst Wackwitz
2.
Berend vd Bos - Maurice Velda Bas van
Beijsterveldt - Thomas Westerhout
3.
Laurens Dijkgraaf - Rik van Leeuwen
Rens Philipsen - Thijs Verbeek
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Internationale Kampioenschappen 2007
Open Europees Kampioenschap
15-30 juni, Antalya, Turkije
Gemengde Viertallen
1.
Dhondy:
Dhondy, Dhondy, Poplilov, Poplilov
2.
Rusland:
Ponomareva, Gromova, Dubinin,
Gromov
9-16 Vriend, Maas, Bakkeren, Bertens,
Verhees, Wortel
Open Viertallen
1.
Bessis, Bessis, Ginossar, Pachtman
2.
Das, Kanningat, Mukherjee, Shah,
Sridharan, Venkatesh
3-4 Brink, Drijver, Muller, Ramondt, Westra,
de Wijs
5-8 Bakkeren, Bertens, Jansma, Verhees
Dames Viertallen
1.
Nederland:
Arnolds, Michielsen, Pasman, Simons,
Vriend, Wortel
2.
Dhondy, Penfold, Poplilov, Senior, Smith
Senioren Viertallen
1.
Kaminski, Lev, Levit, Romik, Schwartz,
Sheinman
2.
Grenthe, Piganeau, Py, Stoppa, Stretz,
Vanhoutte
Gemengde Paren
1.
Dessi Popova - Rossen Gunev
2.
Ahu Zobu - Victor Aronov
3.
Gabriella Olivieri - Dano de Falco
30. Marion Michielsen - Jan Jansma
Open Paren
1.
Stefanov - Victor Aronov
2.
Nick Sandqvist - Arthur Malinowski
3.
Vladimir Marashev - Ivan Tsontchev
4.
Jan Jansma - Louk Verhees
Dames Paren
1.
Bep Vriend - Carla Arnolds
2.
Nevena Senior - Sandra Penfold
3.
Gunn Helness - Siv Thoresen
Senioren Paren
1.
Patrick Grenthe - Philippe Vanhoutte
2.
Jean Marie Py - Patrice Piganeau
3.
Christo Drumev - Ivan Bonev
4.
Nico Klaver - Roald Ramer
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Europees Jeugdkampioenschap
Viertallen
11-21 juli, Jesolo, Italy
Junioren
1.
Nederland:
Marion Michielsen, Meike Wortel,
Bob Drijver, Merijn Groenenboom,
Jacco Hop, Vincent de Pagter
2.
Italie:
Alberto Sangiorgio, Irene Baroni,
Andrea Boldrini, Andrea Manno,
Arrigo Franchi, Matteo Montanari
3.
Polen
Artur Gula, Piotr Nawrocki,
Michal Nowosadzki, Jan Sikora,
Mikolaj Taczewski, Piotr Wiankowski
Aspiranten
1.
Polen:
Bartlomiej Wigla, Pawel Jassem,
Joanna Krawczyk, Artur Machno,
Piotr Tuczynski, Piotr Zakorski
2.
Bulgarije:
Ivan Syusyukin, Zhivko Siderov,
Dean Spasov, Stefan Skorchev
3.
Frankrijk:
Marion Canonne, Pierre Franceschetti,
Alexandre Kilani, Aymeric Lebatteaux,
Nicolas Lhuissier, Cedric Lorenzini
7.
Aernout Helmich, Gerbrand Hop,
Jamilla en Sigrid Spangenberg, Erik
Verbeek, Ernst Wacwitz
Meisjes
1.
Polen:
Joanna Krawczyk, Marta Maj, Natalia
Sakowska, Kamila Szczepanska,
Kamila Wesolowska, Justyna Zmuda
2.
Nederland:
Rosaline Barendregt, Astrid Dekker,
Marleen van Gelder, Jamilla
Spangenberg, Sigrid Spangenberg
3
Zweden:
Emma Sjoberg, Sandra Rimstedt,
Freja Andersson, Kristin Nedlich
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WK Viertallen

6e Europees Clubkampioenschap

30 september-13 oktober, Shanghai, China
Bermuda Bowl
1.
Noorwegen:
Brogeland - Saelendsminde,
Helgemo - Helness,
Groetheim - Tundal
2.
USA 1:
Garner - Weinstein, Jacobs - Katz,
Rosenberg - Zia
3.
Nederland:
Bakkeren - Bertens, Brink - Drijver,
Muller - de Wijs
Venice Cup
1.
USA 1:
Levin - Meyers, Levitina - Narasimhan,
Rosenberg - Stansby
2.
Duitsland:
Auken - Von Arnim, Alberti - Meuer,
Hackett - Nehmert
3.
China:
Gu - Zhang, Liu - Wang, Sun – Wang
9.
Nederland:
Bep Vriend - Carla Arnolds, Jet
Pasman - Annek Simons, Marion
Michielsen - Meike Wortel
Senior Bowl
1.
USA 2:
Bates - Sontag, Baze - Meltzer,
Bramley - Stansby
2.
Indonesië:
Lasut - Manoppo, Lubis - Waluyan,
Sacul - Sawiruddin
3.
USA 1:
Gerstman - Sutherlin, Kasle - Smith,
Morse - Wolff

8-11 november, Wroclaw, Polen
1.
Angelini (Ita)
2.
Wroclaw (P)
3.
Bamberger (D)
9.
Modalfa (I)
Bertens - Bakkeren
Jacobs - Schollaardt
Paulissen - Bruggeman

Channel Trophy
21-23 december, Utrecht
Juniors
1.
Nederland:
Jacco Hop - Vincent de Pagter
Dennis Stuurman - Frank Visser
2.
Belgium
3.
England
4.
France
Girls
1.
England
2.
France
3.
Nederland:
Jamilla Spangenberg - Sigrid Spangenberg
Laura Dekkers - Susanne Beuskens
Lotte Leufkens - Janneke Wackwitz
4.
Belgium
Schools
1.
England
2.
Nederland:
Judith Nab - Vincent Nab
Gerbrand Hop - Aarnout Helmich
Erik Verbeek - Ernst Wackwitz
3.
France
4.
Belgium
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Internationale Toernooien 2007
NEC-Cup Yokohama
11 februari, Japan, 47 viertallen
1.
Nederland:
Bakkeren - Bertens,
Jacobs - Schollaardt
2.
Pol - Rus:
Bałicki - Zmudzinski,
Dubinin - Gromov

White House International Bridge
Tournament
23-25 februari, Amsterdam, 16 viertallen
1.
Nederland:
Ton Bakkeren - Huub Bertens,
Sjoert Brink - Bas Drijver
2.
Ierland:
John Carroll, Nick FitzGibbon,
Tommy Garvey, Adam Mesbur

Bondstoernooien 2007
Calco ONPK
21 april, Utrecht, 50 paren
1.
F. Borm - W.Chr. Verbeek
2/3. A.G.M. Bakkeren - H. Bertens
2/3. E. Janssen - J. Top

Freelift Ruitenboer
22 april, Utrecht, 100 paren
1.
J. Simons - J. Cuijpers
2.
G. Nouwen - A. Nouwen
3.
J. Erven - J. Daams

Bekerwedstrijden
13 mei, Utrecht
NBB Beker
1.
B.C. 70
2.
B.C. de Lombard
3.
B.C. Leeuwarden
Hoofdklasse Beker
1.
B.C. Oog in Al
2.
Delftse B.C.
Elffers Beker
1.
B.C. Ruit 1
2.
Himbuv

Finale Onstein Topcircuit
8-9 september, Vorden
1.
Jacco Hop - Vincent de Pagter
2.
Vincent Ramondt - Berry Westra
3.
Koen Gijsman - Gert-Jan Ros

Overige toernooien 2007
BCO oud en nieuw

Speedcardtoernooi

7 januari, Utrecht, 40 viertallen
1.
Gosschalk - Gosschalk, Vriend - Maas
2.
Klein - de Ruiter, v/d Sande - ter Elst
3.
Buitenhek - Mees ten Oever
de Rouw - Denis

12 februari, Amstelveen, 28 paren
1.
Ton Bakkeren – Huub Bertens
2.
Frank Burghout – Fred de Wilde
3.
Inez van Eijck – Willem van Eijck

Kaasstadtoernooi
21 januari, Alkmaar, 100 paren
1.
A. Oskam - M. Beijer
2.
E. Janssen - J. Top
3.
J. Tesselaar - J. de Winter
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Interbridge Viertallentournooi

Van Ginderen Bridgeweek

24 maart, Oosterbeek, 44 viertallen
1.
Claudia Eikmans, Annelies Klein,
Ruurd Riewald, Jan de Ruiter
2.
Onno Eskes, Jean Harings,
Vincent Kroes, Ricco van Prooijen
3.
Egbert Henstra, Leo de Groot,
Hans de Groot, Peter ter Horst

2-11 augustus, Scheveningen
Gemengde paren
104 paren
1.
Maaike Mevius - Martijn Termaat
2.
Irina Furmanek - Janusz Furmanek
3.
Martine Verbeek - Jeroen Top
Butler
102 paren
1.
Sebas van Dijk - Eva Bouwman
2.
Elly Schippers - René Stienen
3.
Marco ter Laare - Michel Jialal
Damesparen
34 paren
1
Elianne van Dooren - Irina Furmanek
2
Ingrid van Schagen - Marjan Smit
3
Daniëlle Allard - Anja Koning
Herenparen
44 paren
1.
Bas van de Hoek - Willem jan Maas
2.
Erik van Egmond - Tom Mendel
3.
Johan van Dijk - Fred van Emmerik
Viertallen
26 teams
1.
Viva
2.
Lombard
3.
Bos
Open paren
88 paren
1.
Meindert Bouwknegt - Miep Houben
2.
Geta Mihai - Radu Mihai
3.
Rosalind Hengelveld - Jack van Voorn

Lindeboom Invitatietoernooi
31 maart, Schalkhaar, 16 paren
1.
Leon Jacobs - Maarten Schollaardt
2.
Ton Bakkeren - Huub Bertens
3.
Jan Jansma - Gert Jan Paulissen
EGBC Viertallentoernooi
31 maart-1 april, Groningen, 28 viertallen
1.
Borm, Buket, Mulder, Smit
2.
Team Hidskes
3.
Team Meulenbroek

NK Studentenviertallen
6 mei, Delft, 15 teams
1.
Amsterdam:
Bob Drijver, Bas Tammens,
Vincent de Bruin, Benno Drewes
2.
Rotterdam:
Marion Michielsen, Meike Wortel,
Jacco Hop, Vincent de Pagter
3.
Dennis Stuurman, Erik Verbeek,
Tim Verbeek, Rik Verbeek

Twentebelt Grand Prix
26 mei, Driene, 12 paren
1.
Jan Jansma - Louk Verhees
2.
Sjoert Brink - Bas Drijver
3.
Peter IJsselmuiden - Geon Steenbakkers

Modalfa Top 12
25-26 augustus, Amsterdam
1.
Vincent Ramondt - Berry Westra
2.
Anton Maas - Chris Niemeijer
3.
Ton Bakkeren - Huub Bertens

Onstein Patton Toernooi
27 mei, Vorden, 38 viertallen
1.
Ton Bakkeren - Huub Bertens
Vincent Ramondt - Berry Westra
2.
Sjoert Brink - Bas Drijver
Jan Jansma - Louk Verhees
3.
Annelies Klein - Bart Meerdink
Wim Offerman - Simon ter Elst
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