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Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2004

Verslag van de secretaris over 2004
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Huishoudelijk Reglement wordt hierbij verslag
uitgebracht over het bondsjaar 2004.
Conform de besluitvorming in de algemene ledenvergadering verschijnt dit jaarverslag primair op
de website van de NBB (www.bridge.nl) en worden slechts in uitzonderlijke gevallen geprinte
versies verspreid.

Samenstelling Bondsbestuur
Periodiek aftredend en herkiesbaar waren de dames H.C. Bronsgeest-Schoute en M.W. Erich-van
Mechelen. Zij stelden zich herkiesbaar en werden op de zomervergadering van 2004 bij acclamatie
herkozen.
Dit geeft het Bondsbestuur de navolgende samenstelling aan het einde van dit verslagjaar:
De heer A.L.F. Trippaers (voorzitter)*
De heer A.M.J. de Bekker AAG (penningmeester)*
De heer drs. W.A. Vaders (vice-voorzitter)*
Mevrouw ir. H.C. Bronsgeest-Schoute
Mevrouw Mr. M.W. Erich-van Mechelen
De heer H.J. Laurant
De heer M.M. Schoof
* tevens lid Dagelijks Bestuur
In 2005 zijn volgens rooster aftredend de heren A. de Bekker en W.A. Vaders.
Het Bondsbestuur kwam maandelijks in vergadering bijeen. In de vergaderingen werd het bestuur
terzijde gestaan door de secretaris, Mr. Drs. R.G. van der Scheer, en de adjunct-directeur J. van
der Kam.
Bestuurlijk
In 2004 was district Midden en Oost Gelderland de gastheer van de uitstekend georganiseerde
Bondsdagen. Op de Algemene Vergaderingen waren de bezuinigingen van het ministerie van
VWS het belangrijkste gespreksonderwerp. Hoe moet de NBB het verlies aan subsidie van bijna
€ 400.000 in de komende jaren opvangen? In het rapport ‘Op eigen benen’ heeft het Bondsbestuur
voor de komende jaren de pijn verdeeld over bezuinigingen binnen de eigen organisatie en
aanpassingen van de contributie. Dit rapport is tijdens de bondsdagen in de algemene
ledenvergadering besproken.
Driek Bronsgeest en Marijke Erich werden herkozen als lid van het Bondsbestuur. In de
Commissie van Beroep verving mevrouw Kaas dhr. Den Boef en werden herkozen mevrouw Van
der Spek en de heren Boot en Varkevisser. Eveneens herkozen werden de heren Schulze en
Jedema in de Financiële Commissie.
Elly Ducheyne ontving van bondsvoorzitter Trippaers de Gouden Hartenspeld. Zij heeft vele jaren
een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie van internationale toernooien en
kampioenschappen in Nederland en daarbuiten.
De Hunebedtrofee werd dit jaar toegekend aan bridgecabaret Dubbelfout. Veel bridgeverenigingen
hebben een grandioze avond als Madelon Kroes en Frans Muthert de feestavond met een
dolkomische voorstelling komen opluisteren.
Veel bridgers kregen in 2004 een koninklijke onderscheiding; Mau en Lia Cohen voor hun grote
verdiensten voor het blinden- en slechtziendenbridge. Ook Wiel Gielkens en bondspenningmeester
Anton de Bekker werden koninklijk onderscheiden.
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Erelid J.J. Ackermans overleed op 72-jarige leeftijd, een jaar nadat hij Ridder in de Orde van
Oranje Nassau was geworden. Ackermans was jarenlang lid van het Bondsbestuur en leverde een
grootse prestatie als organisator van de Bridge Olympiade in 1980 te Valkenburg. Toen 2005
slechts drie dagen oud was, overleed ook het andere Limburgse erelid Hans de Jager. Hij heeft
aan de wieg gestaan van alle wedstrijdtechnische opleidingen en was jarenlang prominent lid van
de WEKO.
Ook ontviel ons Borgert Vrieling, net nadat hij afscheid had genomen als hoofdredacteur van
BRIDGE. Marjo Chorus volgde hem in deze functie op.
Het onverwachte en plotselinge heengaan van Paul Oostwegel, voorzitter van district Utrecht en lid
van de Bondsraad, schokte velen. Met zijn charismatische uitstraling en bourgondische
levensinstelling wist hij velen aan zich te binden.
Verenigingsondersteuning
Het boekje Feestdrives werd begin 2004 gratis aan alle verenigingen toegezonden.
Bondsbureaumedewerkster Nancy de Boer heeft dit boekje over feestdrives samengesteld en er
staan veel ideeën in om een leuke feestdrive te organiseren. Dat dit boekje positief werd
ontvangen, bleek uit de enthousiaste reacties en de vele aanvragen om bijvoorbeeld de ‘bringokaarten’ toe te sturen.
In het eerste volledige jaar van het Calamiteitenfonds werden drie aanvragen gehonoreerd. De
uitslaande brand in Heerhugowaard waardoor de speelgelegenheid van BC De Schakel geheel
uitbrandde, haalde hiervan de pers.
Het stimuleringsfonds Districten honoreerde tien aanvragen van districten om hen in staat te
stellen met nieuwe initiatieven binnen het district te komen.
Vanaf begin 2004 worden de mutatie-overzichten voortaan per email naar de verenigingssecretaris
gezonden. Aan het eind van iedere week ontvangt de secretaris een overzicht van alle wijzigingen
die zich in de NBB-ledenadministratie hebben voorgedaan met betrekking tot de leden van de
vereniging. Hiermee is de service verhoogd en worden de kosten van het maandelijks toezenden
van papieren overzichten uitgespaard.
Ook werd begin 2004 begonnen met het versturen van het verenigingsrapport. Voortaan
ontvangen de verenigingen ieder jaar dit statistische overzicht van de verenigingsgegevens. Wat is
de gemiddelde leeftijd van de leden, welke diploma’s hebben de leden, welke bridgedocenten zijn
actief in de regio, wie is het oudste en wie het jongste lid. Dit is nog maar een kleine greep uit de
grote hoeveelheid gegevens die in het verenigingsrapport is opgenomen.
Bridge, Computers en Internet.
Het wordt bijna eentonig maar het Nederlandse computerbridgeprogramma Jack won voor de
vierde keer op rij het WK computerbridge. Een knappe prestatie want veel buitenlandse
programma’s, die over veel grotere budgetten beschikken, proberen al jaren desperaat om Jack te
verslaan. Het wordt daardoor steeds moeilijker voor Hans Kuijff en zijn team om deze zware
concurrentie voor te blijven.
StepBridge, de internetbridgeclub van de NBB, heeft zich sinds de oprichting in oktober 2000 een
vaste en belangrijke plaats verworven in het vaderlandse bridge. Het ledenaantal steeg van
zesduizend naar zevenduizend. Veel leden van de NBB gaan er ’s ochtends, ’s middags, ’s avonds
of ’s nachts nog even gezellig bridgen. In 2004 werd het ook mogelijk om te viertallen op
StepBridge. Eind 2004 is begonnen met de ontwikkeling van de Toernooifunctie. De eerste officiële
wedstrijden zijn al op proef gespeeld op StepBridge en in de loop van 2005 zal de toernooifunctie
officieel gepresenteerd worden.
Internationaal Bridge
Het belangrijkste evenement van 2004 was zonder twijfel de Olympiade voor landenteams in
Istanbul. De prestaties van de Nederlandse teams waren indrukwekkend. Tijdens de voorronden
stonden na circa één week het vrouwen-, open en seniorenteam alledrie tegelijkertijd bovenaan!
Het open team en de senioren hielden de strijd om de gouden medaille tot de laatste wedstrijd vol.
Het jeugdige open team, bestaande uit Jan Jansma – Louk Verhees, Sjoert Brink – Ricco van
Prooijen en Maarten Schollaardt – Bas Drijver, verloor in de finale van de superieure Italianen. Dat
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al zo snel na de oprichting van de Stichting Topbridge zo’n groot succes zou worden geboekt, had
niemand kunnen dromen. Anton Maas en Erik Kirchhoff, de twee nieuwe trainers die Kees Bakker
waren opgevolgd, genoten natuurlijk ook intens van dit grote succes.
Het seniorenteam werd in de laatste wedstrijd voorbij gestreefd door de Verenigde Staten maar het
zilver was toch een grote positieve verrassing van het team van captain Wied Pollé: Jaap
Trouwborst – Nico Doremans en Onno Janssens – Willem Boegem.
Het vrouwenteam won de voorronde in de Olympiade met overmacht maar werd verrassend door
Rusland, de latere winnaars, uitgeschakeld in de kwartfinale.
Tijdens het EK te Malmö deed het vrouwenteam het beduidend beter met de tweede plaats. Het
Open Team eindigde daar op de zesde plaats en de senioren werden achtste.
Bij het EK werd Jeanne van den Meiracker benoemd tot Chief Tournament Director van de EBL en
de WBF. Slechts één persoon (Head Tournament Director) heeft een hogere functie bij de
international arbiters.
Het vrouwenbridge leed een gevoelig verlies door het veel te vroege overlijden van Ellen Bakker;
zij werd slechts 46 jaar. Zij won in 1989 zilveren medailles bij het EK en WK (Perth) voor nationale
vrouwenteams.
Voor het eerst werd bij een jeugd EK ook in de categorie ‘Girls’ gespeeld. In Praag werd het
Nederlandse Girls team vierde. De junioren werden zevende en de aspiranten wonnen brons. De
aspiranten wisten niet of ze blij of teleurgesteld moesten zijn met de bronzen medaille. Bob Drijver
– Marion Michielsen, Jacco Hop – Vincent de Pagter en Danny Molenaar en Tim Verbeek hadden
namelijk vooraf stiekem op goud gehoopt.
Nationaal topbridge
De NBB prijst zich gelukkig met de initiatieven van de heren Drenkelford en Abram uit Amsterdam.
Dankzij hen verrijst in Amsterdam een prachtig denksportcentrum, het Witte Huis. Daarnaast werd
in 2004 voor de eerste maal het internationale Witte Huis Toernooi gespeeld. In dit internationale
toptoernooi dat beoogt veel buitenlandse topspelers naar Nederland te halen, kwamen veel
buitenlandse wereldkampioenen aan de start. Het toernooi werd gewonnen door een
Pools/Russisch team. Het succes van dit eerste toernooi heeft ertoe geleid dat de initiatiefnemers
hebben toegezegd zich te zullen inspannen om het toernooi voortaan jaarlijks te organiseren.
Het NK vrouwenparen werd gewonnen door Carla Arnolds en Bep Vriend. Deze combinatie werd
in ere hersteld nadat Marijke van der Pas had besloten te stoppen met topbridge.
De Meesterklasse Paren had dit jaar relatief onbekende winnaars. Edwin de Ruiter en Flip Boer
versloegen de gehele nationale top na twee spannende weekenden. De Meesterklasse
viertallencompetitie werd gewonnen door BC Modalfa.
Jeugdige spelers wonnen belangrijke titels in 2004. Junior Rosalien Barendregt (17 jaar) won met
Vincent Kroes het NK gemende paren. In het winnende viertal bij het NK gemengde viertallen
zaten ook al twee junioren: Marion Michielsen en Bob Drijver. Zij speelden samen met Wil Buket
en Erik Oltmans.
De kracht van de junioren was ook al tot uitdrukking gekomen met de bronzen medaille die Meike
Wortel won in New York bij het WK individueel voor junioren.
Bijna alle nationale kampioenschappen worden gespeeld in het Nationaal Denksportcentrum Den
Hommel te Utrecht. In maart werd de exploitatie van de horeca en de zalen overgenomen door
Bridgepoint. Bij dit bedrijf werken veel enthousiaste bridgers die goed aanvoelen wat de specifieke
wensen van denksporters zijn.
Sponsors
Veel van de sponsorgelden vloeien direct naar de Stichting Topbridge. Het sponsoren van
topbridge blijkt een grotere aantrekkingskracht te hebben dan het ondersteunen van breedtesport.
Toch hebben dit jaar ‘Becel pro.activ’, Transfer Solutions, Bavaria en Tirion de NBB op dit punt
weer gesteund. Verheugend is dat het Open Nederlands Paren Kampioenschap voortaan
gesponsord wordt door Calco. De oprichters van dit IT-bedrijf waren de topmannen van Tas. Zij
reageerden sportief en positief op een oproep om de continuïteit van het toernooi te verzekeren.
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Unilever Bestfoods stopt in 2005 de sponsoring, “Becel pro.activ”, van het Ruitenboertoernooi.
Transfer Solutions stopte met de sponsoring van de Meesterklasse viertallen en verschoof de
focus naar een andere NBB-activiteit: de NBB-rating en de Transfer Race.
Speelsterktemeting: de rating
Op basis van de meesterpuntengegevens werd in 2003 een systeem van speelsterktemeting
(rating) geïntroduceerd. In 2004 werd voor het eerst de winnaar van de Transfer Race
(seizoensklassement) gehuldigd. Aan Ton Bakkeren viel deze eer te beurt. Bep Vriend nam in de
NBB-Rating de eerste plaats over van Jan Jansma. De NBB-Rating is het gewogen totaal van de
laatste vier Transfer Races. Bij Ruitenboer werd voor het eerst de speelgerechtigheid met het
ratingcriterium bepaald.
Vanaf zomer 2004 kunnen verenigingen een kant en klare internetpagina voor de clubwebsite
downloaden met daarop alle rating- en meesterpuntenklassementen van de verenigingsleden.
De toekomst
De NBB bestaat in 2005 75 jaar en dat zal uitgebreid gevierd worden. Het Bondsbestuur heeft er
voor gekozen in alle districten een feestmiddag te organiseren waarheen iedere vereniging een
aantal leden kan afvaardigen. Ook veel andere activiteiten staan in het kader van rechtstreekse
ondersteuning van de clubs. De verenigingen zullen het NBB-Rekenprogramma gratis ontvangen
en er zal een webportal worden gemaakt om de verenigingen in staat te stellen de uitslagen van
de clubavond op een fraaie wijze op internet te publiceren.
Ook wordt een aanvang gemaakt met Startersbridge. Dit project beoogt de verenigingen te
ondersteunen bij het werven van nieuwe leden die nog moeten leren bridgen. Met deze nieuwe
aanwas van leden hoopt de NBB ook de komende 75 jaren een gezond fundament te zijn voor alle
aangesloten verenigingen om de leden zo optimaal mogelijk van dienst te zijn.
R.G. van der Scheer
secretaris
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Onderscheidingen per 31-12-2004
Ereleden
H. van Aarst
L.H. Hoedemaker
J. de Jager
A. Kooijman
J.T. Kreijns
mw. B. Vriend

Leden van verdienste
juni 1991
juni 2001
december 1996
mei 2000
juni 1995
juni 1995

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

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

Gouden hartenspeld
F. Appels
J.C. Beljaars
F. Borm
mw. E.W.M. Creusen-Janssen
H.L. van Dalen
G. van Dantzig
L.W.M. Dekkers
P.H. van Dongen
Mw. E.M. Ducheyne-Swaan
E. Franken
C. Griffioen
E.F. den Haring
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
J.G.M. Metselaar
Chr. Niemeijer
J.J. Nobel
mw. J. Pasman
P.J. Postma

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. C. Zwager-van Vrede

1979
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

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

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
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Touwtrekker
1976
1978
1980
1981
1985
1989
1990
1992
1993
1995

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

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2001
2002
2003

R. Krol en J. Schoot Uiterkamp
dhr. en mw. François
F.H.A.G. Ivens
mw. I. Goerres en J. Colen
mw. E.C. Buisman-Odink
mw. W. v.d. Kieboom
J. Houwers
W. Sam
R. Spee
mw. A. Wagenaar

Kei 2004
07-04-04
13-05-04
01-07-04
04-09-04
09-09-04
16-09-04
18-09-04
18-09-04
18-09-04
23-09-04
28-10-04
03-11-04
02-12-04
17-12-04
22-12-04

mw. L.M. Timmer
dhr. R. Koningen
dhr. C.W. Wondergem
dhr. F. Oostendorp
dhr. C.W. Ermshaus
dhr. A.W.M. van de Zande
mw. H.L. Wubben-van der Horst
dhr. A.F.M. van Giersbergen
mw. H. Markestein
dhr. P. van den Raad
dhr. B.J. van Dijk
mw. H. Cupido
mw. R.H. de Beer
dhr. T. Bex
mw. E. van Rijn

B.C. de Legmeer
B.C. Tra Noi
B.C. Valkenisse
B.C. Lent
B.C. Wijchen
B.B.V. Scharukla
B.C. M.O.T.
B.C. Trefpunt
B.C. Steenbergen
B.C. Bel Air
ABC Middelburg
B.C. Uitgeest
B.C. Naarden
B.C. Geleen
B.C. de Molenconventie

Stuur 2004
17-01-04
05-04-04
17-04-04
24-04-04
14-05-04
14-05-04
14-05-04
05-06-04
13-06-04
06-09-04
02-10-04
02-10-04
03-10-04
18-10-04
27-11-04
18-12-04
21-12-04

dhr. L.G.F.M. Swinkels
dhr. W.H. van Duijl
mw. J. Dik
dhr. P.S. Admiraal
mw. M.A. Beemster
dhr. J.C.R. Reimerink
dhr. J.A. Oldenburger
dhr. J.J.H. Vaessen
dhr. W.F.J. Broeders
dhr. C. de Zeeuw
dhr. J.A. Kuijpers
dhr. L.A. de Nennie
dhr. G.D. Bollweg
dhr. M.D.C.J. van Oijen
mw. M.C.J. van Oijen-de Vries
dhr. P.C. Rado
dhr. L. van der Eijk
dhr. J.E. van der Moolen

B.C. de Poort van Binderen
B.C. Grubbenvorst
B.C. de IJsselstreek
B.C. Sans Fumer 1
vm. Distr. Noord Holland Noord
vm. Distr. Zaanstreek/Waterland
vm. Distr. Noord Holland Noord
Brits Bridge
B.C. Meijel
Bridge ’86
B.C. Melick
B.C. Ridderveld
B.C. Limmen
B.C. De Commanderij
B.C. De Commanderij
District IJsselstreek
B.C. Linnaeus
B.C. de Schildersbuurt
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Commissies en bondsbureau per 31-12-2004
Permanente commissies
Commissie van Beroep (CvB)

Protestcommissie (PK)

mw. mr. W. van Willigen, voorzitter
mw. drs. G.J. van der Spek, secretaris
mr. C.H.B. Boot
mw. drs. P. Kaas
mw. A.J. van den Meiracker
mr. A.C. Monster
mr. A.O.C.A. van Schravendijk
C. Varkevisser

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

Straf- en Tuchtcommissie

Reglementencommissie (REKO)

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

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

Wedstrijdcommissie (WEKO)

Commissie Lerarenopleiding en
Bridge-onderwijs (LOBO)

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

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

Uitgeefteam BRIDGE

Commissie Jeugdbridge (CJB)

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

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

Financiële Commissie

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

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

Commissie Meesterpunten

Spelersraad

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

S. Wijma, voorzitter
F. Borm
A. Maas
G.J. Paulissen
mw. A. Simons
C.P. Verkade
F.J. Lejeune, ambtelijk secretaris
H. van Tent, adviseur

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

Tijdelijke commissies en overige
Subsidieregeling Districten

Dagelijks bestuur StepBridge

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

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

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

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

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

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

Federatie Nederlandse Denksport
W.A. Vaders (namens de NBB)
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Bondsbureau
M. van Beijsterveldt
mw. A. Boer
mw. N.A. de Boer
mw. M.J. de Bruïne
mw. M.J.C. Chorus
A.M.Th. Cosijn
mw. B.H. van Dijk-Hage
J. van der Kam
mw. W.G.A.M. Kompier
F.J. Lejeune
mw. A. Lodder
mw. M. van der Pas
C.L. Reimer
A. de Ridder
R.G. van der Scheer
R.A. Schouten
S. Sietsma
mw. A. van Spengen
mw. P. Steringa
S. Wiersema
H. Yüksel

- wedstrijdsecretariaat
- administratie
- opleidingen
- breedtesport/jeugd
- eind- en hoofdredacteur BRIDGE
- wedstrijdsecretariaat/meesterpunten
- secretariaat
- hoofd breedtesport en opleidingen/adjunct-directeur
- secretariaat
- hoofd wedstrijdsecretariaat
- wedstrijdsecretariaat
- redacteur BRIDGE
- ledenadministratie
- hoofd administratie/administrateur
- secretaris Bondsbestuur/bondsdirecteur
- wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst
- redacteur wedstrijdtechnische cursusboeken
- adm. medewerkster breedtesport/opleidingen
- opmaak BRIDGE
- wedstrijdsecretariaat/repro/algemene dienst
- administratie

in dienst:
01-11-1991
01-02-2002
01-10-1997
01-11-1999
10-08-1998
08-01-1990
13-01-2003
01-05-1987
24-09-1990
01-01-1990
01-08-1999
01-09-1992
01-04-2002
14-09-1998
15-07-1997
01-07-1999
01-06-1997
16-09-2001
05-02-2001
05-06-1990
01-07-2000

Topsport
E. Franken
C. Niemeijer
K. Tammens
W. Heemskerk

- topsportcoördinator, tevens captain vrouwenteam
- trainer vrouwen
- trainer junioren
- trainer aspiranten

A.J.C.M. van Hoof
E. Kirchhoff
A. Maas

- manager open team (stichting topbridge.nl)
- trainer open team (stichting topbridge.nl)
- coach open team (stichting topbridge.nl)

Het bondsbureau mag zich verheugen in een stabiele bezetting en een laag ziekteverzuim. Door
goed ingewerkte medewerkers en het cyclische karakter van een aantal werkzaamheden kan
efficiënt worden gewerkt. Door veranderingen in het werkaanbod is besloten om in 2005 een
arbeidsplaats op het secretariaat te laten vervallen (reeds verwerkt in de opgave hierboven). De
fors toenemende werkzaamheden op het gebied van automatisering en werving vragen voor de
toekomst aandacht. Onder leiding van de voorzitter van de financiële commissie wordt op verzoek
van de algemene ledenvergadering een onderzoek ingesteld naar de efficiency van het
bondsbureau. Hierover wordt in 2005 verslag gedaan.
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Verslagen van de commissies
Commissie van Beroep
De samenstelling van de Commissie is in 2004 gewijzigd. De heer G. den Boef trad tussentijds af.
Periodiek aftredend zijn de heer C. Varkevisser en mevrouw G.J. van der Spek (secretaris); beiden
stellen zich herkiesbaar (voor respectievelijk een tweede en een derde termijn). Als nieuwe leden
worden voorgesteld mevrouw P. Kaas en de heer J.E.M. Pouwels. Aangezien er vier kandidaten
en drie beschikbare plaatsen zijn, vindt er in de Algemene Vergadering (AV) een schriftelijke en
geheime stemming plaats. Op grond van deze stemming besluit de AV de heer Varkevisser en
mevrouw Van der Spek te herbenoemen en mevrouw Kaas te benoemen.
De Commissie vergadert op 31 maart voltallig om de gedane uitspraken door te nemen en
daarmee een optimale eenvormigheid in de uitspraken na te streven, die steeds in kamers van drie
leden worden gedaan.
Er worden in 2004 liefst twaalf zaken aanhangig gemaakt. Eenmaal acht de Commissie zich niet
bevoegd uitspraak te doen. In twee gevallen wordt appellant niet ontvankelijk verklaard in zijn
beroep, één beroep wordt ongegrond verklaard en acht beroepen worden gegrond verklaard. Voor
de overzichtelijkheid volgt hieronder een korte samenvatting van alle uitspraken (in de gebruikelijke
geanonimiseerde vorm) ook al heeft de CvB in de laatste vijf zaken pas beslist in januari 2005.
Zaak B04-01. Tijdens de meesterklasssecompetitie viertallen doet de spelleider uitlatingen
waardoor een tegenstander stelt misleid te zijn. De aanwezige wedstrijdleider heeft niet op de zaak
beslist maar heeft de zaak doorgeschoven naar de PK, die aldaar aanwezig was en die na de
wedstrijd de zaak in behandeling heeft genomen. De betrokken spelers en de wedstrijdleider zijn
bij de behandeling door de PK aanwezig geweest. De bovengenoemde tegenstander stelt beroep
in tegen de beslissing van de PK en verzoekt de Commissie van Beroep een nieuwe beslissing te
nemen. Hij voert daartoe aan dat de PK essentiële vormen heeft geschonden, omdat de PK de
zaak in behandeling heeft genomen voordat de wedstrijdleider had beslist en omdat geen
protestformulier is opgemaakt. Appellant heeft ook bezwaar tegen de inhoud van de beslissing.
De Commissie van Beroep verklaart appellant niet ontvankelijk in haar beroep. Zij baseert zich
hierbij op artikel 2.4 onder a van het CvB-Reglement. Kort gezegd is hierin bepaald dat beroep
tegen uitspraken van de PK niet mogelijk is, tenzij de PK essentiële vormen heeft geschonden.
Volgens de CvB is van schending van essentiële vormen niet gebleken. Immers, ingeval een
wedstrijdleider geen beslissing neemt, moet ervan worden uitgegaan dat hij de (fictieve) beslissing
heeft genomen geen straf op te leggen dan wel geen arbitrale score toe te kennen. De stelling van
appellant dat de PK de zaak in behandeling heeft genomen vóórdat de wedstrijdleider had beslist,
mist derhalve feitelijke grondslag. Het opmaken van een protestformulier kan achterwege blijven
als partijen (kennelijk) akkoord gaan met een mondeling protest. De Commissie komt vanwege de
niet-ontvankelijkheid van het beroep niet toe aan de inhoudelijke bezwaren van appellant tegen de
beslissing van de PK.
Zaak B04-02. Tijdens de halve finale Meesterklasse viertallen is er sprake van tijdregistratie. Op
basis van deze registratie legt de wedstrijdleider aan een van de teams een tijdstraf van 9 imp op
vanwege overschrijding van de speeltijd. Hiertegen wordt bezwaar aangetekend bij de Protest
Commissie (PK) van de Nederlandse Bridge Bond. De PK besluit de opgelegde tijdstraf te
handhaven. Appellant gaat hiertegen in beroep. Hij meent onder meer dat de ingehuurde ‘meisjes’
niet in staat waren correct met ‘streepjes’ weer te geven hoeveel tijd de spelers exact verbruikten.
De Commissie van Beroep acht appellant, voorzover het beroep betrekking heeft op
bovengenoemd onderdeel, ontvankelijk omdat zij meent dat de voorzitter van de Protest
Commissie zich niet met deze beslissing van de Protest Commissie had moeten inlaten. De
Commissie verklaart het beroep echter ongegrond en handhaaft de opgelegde tijdstraf, zulks gelet
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op de grootte van de verandering in toedeling van de ’streepjes’ die nodig zou zijn geweest om
appellant deze halve finale winnend te laten afsluiten. Ondanks alle bezwaren die terecht tegen de
gehanteerde tijdwaarneming zijn ingebracht, is het namelijk niet reëel te veronderstellen dat de
tijdwaarneming dusdanig slecht is geweest dat die andere uitkomst van tijdwaarneming met
deugdelijke tijdwaarnemers mogelijk zou zijn geweest.
Zaak B04-03 betreft het beroep tegen de beslissing van de AKL om een bekerwedstrijd
(hoofdklasse) door loting te beslissen. Doordat de weersomstandigheden op de afgesproken
speeldag slecht waren, is de wedstrijd uitgesteld. Hoewel de gang van zaken hieromtrent niet
geheel duidelijk is, staat wel vast dat dit uiteindelijk zonder bezwaar is gebeurd. Dit houdt in dat in
gevolge art. 14 van het Bekerreglement de meest gerede partij zich tot het Bondsbureau dient te
wenden om een nieuwe dag vast te doen stellen. Appellant dringt hierop tevergeefs aan zowel bij
de tegenstander als bij het Bondsbureau. De reglementen geven aan wat er in dat geval dient te
geschieden. De mogelijkheid om door loting een team aan te wijzen is daarbij niet vermeld. Het
beroep wordt derhalve gegrond verklaard.
Zaak B04-04. In de districtsviertallencompetitie hoofdklasse eindigen twee teams op de eerste
plaats. Een van de twee betrokken teams wordt na afloop van de competitie door de
districtscompetitieleider (DKL) gehuldigd als zijnde gepromoveerd naar de Tweede Divisie.
Volgens de DKL is het onderling resultaat namelijk beslissend; in die zin had hij zich ook eerder
uitgelaten. Het andere team meent echter dat een beslissingswedstrijd dient te worden gespeeld.
Na ingewonnen advies van het bondsbureau van de NBB stemt de DKL hiermee in. Het
Districtsbestuur stelt alle partijen hiervan schriftelijk in kennis. Het team dat in eerste instantie tot
kampioen is uitgeroepen, tekent na circa 5 weken bezwaar aan tegen deze beslissing van het
Districtsbestuur. Het DB wijst dit bezwaar echter af. Hiertegen gaat appellant in beroep.
De Commissie acht appellant niet-ontvankelijk, omdat de termijn voor het bezwaar tegen de
beslissing van het DB niet in acht genomen is. De termijn daarvoor beloopt acht dagen, zodat de
zaak te laat aan het DB is voorgelegd. Ten overvloede overweegt de Commissie dat het beroep
zou zijn afgewezen, als appellant ontvankelijk zou zijn geweest. Er is voorafgaand aan de
competitie namelijk geen afwijkende regeling bekend gemaakt. Daarom wordt deze situatie
beheerst door art. 18 lid 1 Competitiereglement (CR); dit artikel stelt dat in een dergelijke situatie
een beslissingswedstrijd dient te worden gespeeld.
Zaak B04-05 betreft het beroep tegen de beslissing van het bestuur van een bridgeclub om een
protest tegen de klassering van een paar in het jaarklassement 2003/2004 af te wijzen. In de A-lijn
van de vereniging in kwestie zijn gedurende dit seizoen vijf series van zes sessies gespeeld. Eén
van de paren heeft aan vier series deelgenomen. Gedurende één serie is met één invaller
gespeeld. Die uitslag is toegerekend aan het paar in kwestie. Echter, volgens het interne
competitiereglement leidt afwezigheid gedurende een hele serie tot degradatie. Omdat het paar in
kwestie het partnership heeft verbroken voor die serie en dit na afloop heeft hersteld, meent
appellant (een medelid van die club) dat dit een reden is om de klassering van het paar in het
jaarklassement niet te erkennen.
De Commissie is onbevoegd om van deze zaak kennis te nemen. Zij ontleent haar bevoegdheid
namelijk aan datgene wat bepaald is in het reglement van de Commissie. Dit reglement bepaalt –
voorzover van belang – dat beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing ven enig orgaan
van de NBB op grond van een aan dat orgaan krachtens enig reglement of gewoonterecht
toekomende bevoegdheid. Een intern reglement van een bridgeclub is geen reglement als hier
bedoeld.
Zaak B04-06 en B04-07. Tijdens het tweede weekend van de Tweede Divisie paren komt een paar
niet opdagen. Omdat dit paar tegen sommige tegenstanders drie spellen heeft gespeeld en tegen
andere vier, en er daarmee volgens de AKL geen sprake is van een afgerond geheel, annuleert de
AKL alle scores die tijdens het eerste weekend tegen dit paar zijn behaald. Hij baseert zich hierbij
op artikel 12, 1e lid, van de Aanvullende Bepalingen, dat stelt dat een score alleen gehandhaafd
kan blijven als er sprake is van een afgerond geheel. Na protest handhaaft de Weko het besluit
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van de AKL. Hiertegen wordt door twee deelnemende paren aan de Tweede Divisie separaat
beroep ingesteld. Hun belangrijkste argument is dat er wél sprake is van een afgerond geheel.
De Commissie van Beroep verklaart beide beroepen gegrond. Zij deelt de mening van de Weko
dat er pas sprake is van een afgerond geheel als alle paren evenveel spellen tegen elkaar hebben
gespeeld. Omdat het paar in kwestie tegen sommige paren drie en tegen andere paren vier
spellen heeft gespeeld, is er dus inderdaad geen sprake van een afgerond deel. Derhalve is
evenwel het 2e lid van artikel 12 relevant en gaat het er in hoofdzaak om of dit paar meer dan 75%
van het niet afgeronde deel heeft voltooid. Een afgerond geheel kan in dit geval beschouwd
worden als vier spellen. Vaststaat dat dit paar tegen alle paren drie van de vier spellen heeft
gespeeld en tegen minimaal de helft minus 1 van het deelnemersveld vier spellen. Derhalve heeft
het uitvallende paar ruim meer dan 75% van het niet afgeronde deel voltooid. In zo'n geval moet
volgens het 2e lid van artikel 12 de score alsnog gehandhaafd blijven en moeten alle paren die in
het eerste weekend tegen het paar in kwestie drie spellen hebben gespeeld, een gemiddeld-plus
score krijgen voor het vierde spel. De CvB bepaalt dat zulks alsnog dient te geschieden en dat de
spellen tijdens het eerste weekend gespeeld tegen het paar in kwestie alsnog dienen mee te tellen
voor de behaalde scores.
Zaak B04-08, B04-11 en B04-12 hebben alle betrekking op de beslissing van een AKL om een
tijdstraf op te leggen (en in twee gevallen ook een boete van € 50,-- ) vanwege het te laat
aanwezig zijn voor een bridgewedstrijd in de Eerste dan wel Tweede Divisie; al deze wedstrijden
werden gespeeld op een zaterdag.
De CvB verklaart de drie beroepen gegrond. Zij volgde daarbij in alle uitspraken een identieke
redenering, uitgaande van de betrouwbaarheid van de door appellanten verstrekte informatie over
vertrektijden. Eerst berekende zij het aantal minuten dat appellant was vertrokken voor aanvang
van de wedstrijd. Vervolgens berekende zij hoeveel tijd een appellant had moeten uittrekken om
tijdig aanwezig te zijn. Hierbij ging zij als volgt te werk. Per voor een zaterdag aangekondigde
wegwerkzaamheid ligt het, volgens gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, voor de
hand rekening te houden met een vertraging van 20 minuten. Verder werd de normale reistijd
berekend. Deze werd vermeerderd met 30 minuten onvoorzien. De commissie meent dat er sprake
is van te laat komen als gevolg van overmacht indien een appellant meer minuten heeft gereisd
dan de normale reistijd, vermeerderd met 30 minuten onvoorzien en 20 minuten per
aangekondigde wegwerkzaamheid. In alle gevallen was aldus het te laat komen volgens de CvB
(deels) veroorzaakt door overmacht. Dit leidde in twee gevallen tot een vernietiging van de straf en
in één geval tot vermindering van de opgelegde straf.
Zaak B04-09 en B04-10. Een team dat uitkomt in de Tweede Divisie viertallen, verzoekt zijn
tegenstander de gedecentraliseerde competitiewedstrijd circa 10 dagen uit te stellen. Voor deze
gang van zaken is geen toestemming gevraagd aan de RKL. De RKL besluit hierop beide teams
een straf van 10 WP op te leggen vanwege overtreding van de vigerende Aanvullende Bepalingen
van de NBB: ‘achteraf spelen’ en ‘niet tijdig toestemming vragen’. Voor de strafoplegging baseert
hij zich op artikel 11, lid 2, van het Competitiereglement (CR). Tegen dit besluit tekenen beide
teams beroep aan. Het beroep van het verzoekende team betreft niet de straf zelf maar de
onevenredige hoogte van de opgelegde straf. Het gevraagde team meent dat het geen enkele
blaam treft en dat dus geen enkele strafoplegging opportuun is. Beide zijn onder meer van mening
dat de RKL zich ten onrechte beroept op artikel 11, lid 2, van het CR.
De Commissie van Beroep verklaart beide beroepen gegrond. Met de RKL is zij van mening dat er
sprake is van een strafwaardige overtreding. Straf kan echter alleen worden opgelegd wanneer in
de vigerende NBB-reglementen de mogelijkheid daartoe is opgenomen. Dit is echter niet het geval.
Met appellanten meent de Commissie dat het niet mogelijk is de overtreding te brengen onder de
werking van artikel 11, lid 2, van het CR. Dit artikel heeft namelijk geen betrekking op een situatie
waarin een wedstrijd zonder toestemming van een RKL wordt uitgesteld. Derhalve worden de
beslissingen van de RKL vernietigd.
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Protestcommissie
De protestcommissie beleefde een roerig jaar. Tegen een door de PK genomen beslissing in twee
protesten werd beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep en mede als uitvloeisel van een van
deze zaken onderging de commissie een belangrijke wijziging in haar samenstelling.
De laatste zaak van 2003 waarin de PK uitspraak deed, werd voorgelegd aan de Commissie van
Beroep omdat indiener meende dat de PK zich niet aan de juiste procedures had gehouden. De
CvB stelde appellant echter in het ongelijk.
In de eerste helft van januari 2004 werd wederom een door de PK behandelde zaak (het betrof de
tijdregistratieregeling tijdens de halve finale van de Meesterklasse viertallencompetitie) door de
CvB behandeld. In dit geval was de CvB van mening dat de PK onzorgvuldig was geweest omdat
de zaak behandeld werd onder voorzitterschap van Ton Kooijman die tevens wordt beschouwd als
de geestelijke vader van de zgn. "streepjesregeling". De CvB vond dat Kooijman zich om die reden
niet had moeten inlaten met behandeling van de zaak en vernietigde mede op grond daarvan de
genomen beslissing.
Mede deze uitspraak van de Commissie van Beroep was reden voor Ton Kooijman zich terug te
trekken als voorzitter van de PK. Het Bondsbestuur besloot de samenstelling van de commissie te
herzien en benoemde een drietal nieuwe leden: Peter Zwart (voorzitter), Tjeerd Kootstra en Ricco
van Prooijen (beiden lid). Aangezien Marijke van der Pas op eigen initiatief de commissie verliet en
Jaap van der Neut niet werd herbenoemd, bleef de commissie daarmee precies op sterkte.
De commissie bestaat nu uit de volgende leden:
herbenoembaar in
Peter Zwart (voorzitter)
2008
Marc van Beijsterveldt (secretaris)
2007
Con Holzscherer
2006
Jos Jacobs
2006
Tjeerd Kootstra
2008
Ricco van Prooijen
2008
Roald Ramer
2007
Berry Westra
2006
Simon de Wijs
2007
In 2004 vergaderde de PK zeven keer. Wegens de slechte ervaringen met behandeling van
protesten per e-mail is besloten daar alleen in hoogst noodzakelijke gevallen nog gebruik van te
maken. Nagedacht wordt over een andere vorm van op afstand vergaderen.
Ondanks de extra instructie tijdens een zgn. bondsarbitersbijeenkomst constateerden we dat het
invullen van de protestformulieren nog steeds te wensen overlaat. Dit blijft een punt van grote zorg.
De vorig jaar aangekondigde wijzigingen in het protestformulier moeten nog worden doorgevoerd.
In één geval (betreffende het vaststellen van een denkpauze bij gebruik van tafelschermen) bleek
de Nederlandse regeling niet overeen te komen met de internationale. De PK heeft de Weko
geadviseerd de regeling aan te passen.
Een protest waarbij de leider in de eerste slag à tempo uit de dummy speelde, was aanleiding de
Weko te adviseren te overwegen een regeling voor een verplichte pauze in de eerste slag in te
voeren.
Publicatie van alle behandelde protesten in de Weko-wijzer, vergezeld van een toelichting die is
geschreven door een bij toerbeurt aangewezen PK-lid, lijkt te voorzien in een behoefte. Het geeft
inzicht in de jurisprudentie en daarmee richting aan degenen die aan tafel de beslissing nemen.
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Het aantal ingediende protesten daalde dit jaar licht, van 51 in 2003 tot 48 dit jaar. De balans
tussen de toe- en afgewezen protesten bleef ook dit jaar weer vrijwel in evenwicht.
categorie
totaal
Meesterklasse
10
Eerste Divisie
9
Tweede Divisie
22
Overige bondswedstrijden 1
Districtswedstrijden
4
Clubwedstrijden
2

toe
6
1
12
1
1
2

af
4
8
10
0
3
0

totaal

23

25

48

Reglementen Commissie (REKO)
De taak van de REKO bestaat uit het opstellen en formuleren van concepten van reglementen en
herzieningen daarvan en het adviseren van het Bondsbestuur over vraagstukken van algemeenjuridische en reglementaire aard. De REKO bestaat thans uit 6 leden.
De belangrijkste taak van de REKO dit jaar was de vervaardiging van een nieuw Bekerreglement
waar de commissie met name in het eerste deel van 2004 druk mee bezig is geweest. Daarnaast
hebben we naar aanleiding van “streepjesgate” een tijdsreglement opgesteld dat (ook) in de eerste
helft van 2004 het levenslicht zag. Verder waren er nog wat kleinere aanpassingen in bestaande
reglementen als het CR en het PR.
De REKO heeft in 2004 driemaal vergaderd.

Commissie Lerarenopleiding en Bridge Onderwijs (LOBO)
De LOBO kwam in 2004 vijf keer bijeen, de samenstelling van de commissie veranderde niet.
Bridgedocentenopleiding
De bridgedocentenopleiding werd afgesloten met een vernieuwd examen. Het examen bestond in
het verleden uit twee onderdelen: de proefles en het interview. Deze twee examenonderdelen zijn
vanaf het begin van de opleiding (1975) vrijwel hetzelfde gebleven. Dit had nog jaren zo kunnen
doorgaan, ware het niet dat er het één en ander in onderwijsland veranderd is. Ook de bridgebond
veranderde mee: er kwam een heel nieuw didactiekboek: ‘Leergericht Bridgeles Geven’
geschreven door Willem van der Linden en Piet Spruit. Dit boek legt de nadruk op andere vormen
van bridgeles geven, namelijk meer cursistgericht.
Met de komst van het nieuwe boek veranderde ook het examen. Het examen toetste immers
alleen het klassikaal lesgeven (proefles) en het improviseren (interview). Het bleek noodzakelijk er
een onderdeel aan toe te voegen waarin getoetst wordt of de docent in spé ook een les kan
opzetten met andere werkvormen dan klassikaal lesgeven. Dit examenonderdeel werd het
schrijven van een lesvoorbereiding die van te voren moet worden ingeleverd en waarover de
kandidaten tijdens het examen aan de tand gevoeld worden.
Aan de examens deden 32 personen mee (van de oorspronkelijke 39 deelnemers aan de
opleiding). 22 kandidaten slaagden direct voor het examen, 6 kandidaten slaagden via een
herexamen, 3 kandidaten werden afgewezen.
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Op 19 juni werd hun na een feestelijke lunch het diploma uitgereikt. Opleiders, examinatoren en
LOBO waren hierbij aanwezig.
BridgeBalie
Van de BridgeBalie werd door veel verenigingen gebruik gemaakt. Niet alleen de lessen vonden
gretig aftrek maar ook het gesprek van de regioconsulenten met de vereniging werd gewaardeerd.
Ongeveer 80 verenigingen namen deel, bij 70 verenigingen werd er ook les gegeven. De
Biedermeijer Groen en Biedermeijer Blauw lessen vonden ongeveer evenveel aftrek, Biedermeijer
Rood bleef zoals verwacht iets achter. De meest populaire les was: Uitkomen en signalen uit het
Biedermeijer Groen pakket.
Hoewel nog niet alle districten een vaste regioconsulent hadden, is er toch een oplossing
gevonden om ook de verenigingen uit de districten waar geen regioconsulent actief is, te laten
profiteren van de BridgeBalie.

Wedstrijd Commissie (Weko)
In het verslagjaar 2004 vergaderde de Weko acht keer. Tijdens de vergaderingen kwamen
uiteraard allerlei zaken met betrekking tot de competities en kampioenschappen aan de orde. Het
merendeel daarvan is voor dit verslag niet interessant. De zaken die er uitspringen, worden
hieronder kort genoemd.
Begin van het jaar was er veel te doen rondom de tijdregistratie tijdens de halve finales en de
finale van de Meesterklasse viertallen. Alle commotie daaromtrent was voor Berry Westra de
aanleiding uit de Weko te stappen. Er is in overleg met de Spelersraad gezocht naar een opvolger
met vergelijkbare kwaliteiten (een topspeler met affiniteit voor de organisatie van wedstrijden) maar
die is tot op heden niet gevonden. De affaire leidde er ook toe dat het reglement op de
Protestcommissie (PK) aangescherpt werd. Op basis van dat nieuwe reglement kon Ton Kooijman
niet langer voorzitter van de PK blijven (die functie kan niet langer gecombineerd worden met het
lidmaatschap van de Weko) en hij is daarom uit de PK gestapt.
De Weko heeft samen met de Reko een nieuw tijdreglement opgesteld waarmee de problemen die
er in 2004 geweest zijn, in de toekomst hopelijk voorkomen kunnen worden.
In 2004 is ook Frank Versloot uit de Weko gestapt. Hij zat in de Weko als vertegenwoordiger van
alle DKL’s en vanuit de DKL’s is ook een opvolger gevonden in de persoon van Leontien Hoogweg
(DKL van het district Den Haag).
Naast het tijdreglement is er door de Weko in 2004 aan nog een aantal andere reglementen
gewerkt. Er is een geheel vernieuwd Bekerreglement gekomen. Verder is er een reglement
opgesteld voor de promotiewedstrijden naar de Tweede Divisie paren en naar de Bondsklasse B.
Ook is er een (interne) notitie opgesteld met criteria waaraan de AKL zich te houden heeft bij het
verlenen van dispensatie bij toelating tot promotiewedstrijden en/of vervolgronden van een
kampioenschap.
In 2004 is ook gewerkt aan een nieuwe versie van het boekje over clubcompetities dat Ruud Ruijg
in 1998 namens de Weko heeft geschreven. Hoewel de inhoud grotendeels klaar lijkt, is het boekje
nog niet verschenen, omdat er aan de stijl en de lay-out nog het een en ander aangepast moet
worden. De bedoeling is dat het in de eerste helft van 2005 beschikbaar komt voor de clubs.
Tot slot is in november een kaderdag voor de DKL’s en RKL’s georganiseerd waarin vooral
aandacht is besteed aan het thema agressie aan de bridgetafel en de manier waarop je daarop als
organisator c.q. wedstrijdleider moet reageren en hoe je agressie zo veel mogelijk zou kunnen
voorkomen. Aan de afdeling Opleidingen zal gevraagd worden aan dit aspect van het
wedstrijdleiden in de cursussen meer aandacht te gaan besteden.
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Het volgende overzicht geeft weer hoeveel personen er aan de diverse examens van de
kaderopleidingen meededen.
CLA april 2004
532 deelnemers
477 geslaagd = 89,7%
CLA september 2004
51 deelnemers
48 geslaagd = 94,1%
WL, schriftelijk examen mei 2004
46 deelnemers
40 geslaagd = 87,0%
WL, praktijkexamen najaar 2004
39 deelnemers
30 geslaagd (van wie 2 Met Genoegen)= 76,9%
Van de oorspronkelijk 46 deelnemers is 65,2% geslaagd.
In het najaar gingen in de districten dankzij de inzet van de districtsbesturen en uiteraard de
docenten de CLA en CLB cursussen weer van start (CLA in 19 districten, CLB in 24 districten).

Straf- en Tuchtcommissie
In 1994 heeft het Bondsbestuur zijn strafbevoegdheid gedelegeerd aan de Straf- en
Tuchtcommissie. De commissie is in januari 1995 met haar werkzaamheden gestart. Reden, na
tien jaar, voor een terugblik.
De commissie heeft in tien jaar twintig zaken behandeld tegen in totaal 35 beklaagden. Tussen
melding van de zaak bij de commissie en zittingsdatum lagen gemiddeld 48 dagen en de straffen
varieerden van schriftelijke waarschuwing tot uitsluiting van deelname aan wedstrijden en in een
enkel geval tot schorsing als lid.
In vijf zaken is hoger beroep ingesteld bij de Commissie van Beroep. Zij heeft in alle zaken de
uitspraak van de Straf- en Tuchtcommissie bevestigd met in sommige gevallen een andere
strafmaat.
De commissie heeft een sinds haar aantreden nagenoeg ongewijzigde samenstelling.
De commissie prijst zich gelukkig met de vervulling van het secretariaat door het Bondsbureau,
eerst in de persoon van Jan Louwerse, daarna van Gijs van der Scheer.
In 2004 heeft de commissie één zaak behandeld: beklaagden hadden zich uit onvrede over een
uitspraak van de protestcommissie, vlak voor de tweede wedstrijd, uit de Tweede Divisie van de
Bondsparencompetitie teruggetrokken. Zij zijn respectievelijk twaalf en zes maanden uitgesloten
van deelname aan alle bridgecompetities. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is de
uitspraak van het tegen deze uitspraak ingestelde beroep nog niet bekend.
In het verslagjaar is de commissie uitgebreid geïnformeerd over het antidopingreglement van de
NBB dat sinds 1 juli 2004 van kracht is.

Commissie Meesterpunten
De belangrijkste activiteit van de Commissie Meesterpunten in 2004 was de AMP-hearing van
26 september. Deze driejaarlijks georganiseerde bijeenkomst voor AMP's was wederom zeer goed
bezocht en voldoet duidelijk in een grote behoefte. Een verslag met de belangrijkste
wetenswaardigheden en aandachtspunten werd aan alle verenigingen gezonden.
Achter de schermen is de commissie aan het werk om het meesterpuntensysteem bij de tijd te
houden en een antwoord te vinden op de veranderende manier waarop de clubs hun wedstrijden
en competities organiseren.
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Aan het eind van 2004 was Bep Vriend de nummer één van Nederland met 15740 NBBRatingpunten, op de voet gevolgd door Jan Jansma met 14690 en Huub Bertens met 14568
ratingpunten.
Sinds 1984 is de meesterpuntenbokaal een vast onderdeel van het meesterpuntenjaar.
Deze werd in het seizoen 2003/2004 voor de eerste maal gewonnen door Ton Bakkeren. Er zijn
ook bij de andere categorieën flink wat nieuwe gezichten onder de winnaars.
De prijzen in de diverse categorieën zijn door de volgende personen gewonnen:
Nationaalmeester
Bondsmeester
Kandidaat Bondsmeester
Regionaalmeester
Districtsmeester
Clubmeester

Ton Bakkeren
Dennis Kruis
Frank Burghout
Ronald Brantsma
Merijn Groenenboom
Ralf Walgemoet

Oisterwijk
Utrecht
Rotterdam
Doorwerth
Utrecht
Ruurlo

Tot slot de jaarlijkse statistische gegevens.
Per 1 januari 2005 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
21
64
321
1272
1691
5604
13446
26997
46294
94375

Nog steeds groeit het percentage leden dat in het bezit is van een titel. Het aantal is relatief
wederom flink gestegen van 51,65% tot 53,43% van de aangeslotenen. Het aantal leden zonder
titel is het afgelopen jaar ook in absolute zin gedaald. Dat wil zeggen dat meer spelers de grens
van 500 meesterpunten hebben bereikt dan er nieuwe leden zijn bijgekomen. In totaal bezitten alle
leden samen nu 192.374.322 meesterpunten, dat is gemiddeld ruim 2.038 meesterpunten per lid.
Het gemiddeld aantal meesterpunten per lid is daarmee met 100 toegenomen, het voorgaande jaar
bedroeg de toename ook 100 meesterpunten per lid. De trend dat ook de jaarlijkse toename stijgt,
is hiermee gestopt.

Commissie Jeugdbridge
De samenstelling van de CJB is aan het begin van het jaar gewijzigd. Jacqueline Vissinga is
afgetreden. Zij houdt zich nog wel bezig met de Opleidingsgroep Jeugd, in het bijzonder met
trainingen leraar minibridge. In Rob Spee is een waardige opvolger gevonden. Reeds lang is hij
actief als minibridge-docent en ook bekend als jeugdbridgekampleider.
De commissie heeft in dit verslagjaar vijf keer vergaderd, waarbij allerlei onderwerpen van
uiteenlopende aard behandeld zijn. Ook zijn verschillende CJB-leden aanwezig geweest bij diverse
jeugdactiviteiten in het land en bij de Nederlandse jeugd- en minibridge kampioenschappen in het
nationaal denksportcentrum.
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Hier vond in januari ook de jaarlijkse vergadering met Districtsjeugdcommissarissen plaats. Deze
gelegenheid werd ten volle benut om bij te praten. Ervaringen werden uitgewisseld, verschillende
invalshoeken belicht en nieuwe kennis werd opgedaan. Zowel voor districtsjeugdcommissarissen
als de CJB is deze vergadering een grote bron van inspiratie. Voor de DJC’s is een leidraad
samengesteld om hen te helpen bij hun werk in de districten.
In de diverse jeugdcategorieën zijn Nederlandse Kampioenschappen door de NBB georganiseerd:
NK Scholen (minibridge); NK Jeugd Paren (jeugdbridge); NK Minibridge (minibridge); NK Jeugd
Viertallen (jeugdbridge). Tegelijkertijd met het NK Scholen is ook de finale van de landelijke
competitie Enveloppenbridge (mini- en jeugdbridge) gehouden. De voorronde is op de
jeugdbridgeclubs zelf gespeeld, waarna de competitie met de landelijke finaledag werd afgesloten.
Hier namen zelfs twee paren van JBC Aruba aan deel die speciaal voor deze finale vanuit Aruba
over zijn gekomen.
Bovendien zijn er tijdens het NK Scholenkampioenschap opnamen gemaakt die bij het
televisieprogramma Z@ppsport op Nederland 3 uitgezonden zijn.
Veel basisscholen bieden met minibridge 1 een eerste kennismaking met bridge, waarna deze met
minibridge 2 uitgebreid en met de overstap naar jeugdbridge voortgezet kan worden. Dankzij grote
inzet van de vele jeugdleiders is het mogelijk deze activiteiten uit te voeren. Hierbij biedt het
“Jeugdplan” van de NBB aan de districten een financiële ondersteuning voor deze activiteiten.
In totaal zijn er bijna 200 cursussen minibridge voor meer dan 2700 leerlingen op de basisscholen
gegeven. Zo’n 200 leerlingen hebben 24 cursussen jeugdbridge gevolgd.
Een van de jeugdactiviteiten is op een wel heel bijzondere manier tot stand gekomen. In Apeldoorn
is door een groot samenwerkingsverband waarbij basisscholen en bridgeverenigingen maar ook
gemeente en het denksportcentrum de handen ineen hebben geslagen, met vele vrijwilligers een
groot minibridgeproject van start gegaan. Hiervoor is begin van het jaar dan ook een regionale
training gegeven waar 36 deelnemers opgeleid zijn voor leraar minibridge.
Verder is er in september een centrale training leraar minibridge op Papendal gegeven waar 14
deelnemers opgeleid zijn.
Naast mini- en jeugdbridge op scholen en clubs is ook software CAMmini om minibridge op de
computer te spelen gratis te downloaden van de jeugdpagina’s op de NBB internetsite. Bovendien
is voor de jeugd op de on-line bridgeclub StepBridge een reductie op het lidmaatschap te
verkrijgen.
Door inzet van de vrijwilligers was het voor de achtste keer dit jaar weer mogelijk het
jeugdbridgekamp te organiseren. Enthousiaste bungalowbegeleiders hebben mini- en
jeugdbridgers een midweek vol sport, spel, bridge maar vooral heel veel plezier bezorgd.
De CJB realiseert zich als geen ander dat het werken met en voor de jeugd veel
uithoudingsvermogen en energie vraagt van de jeugdleiders. Gelukkig geeft dit werken met en
voor de jeugd ook plezier en veel voldoening. De CJB spreekt de hoop uit dat de jeugd op deze
jeugdleiders, die dit belangeloos doen, kan blijven bouwen en benadrukt dat het jeugdbridge
zonder hen niet kan voortbestaan. Natuurlijk willen wij hen dan ook bedanken voor hun geweldige
inzet.
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Bestuurlijke Commissie Topbridge (BCT)
In het verslagjaar 2004 besloot Hans Vergoed zich na elf jaar niet meer te laten herbenoemen voor
een nieuwe periode van drie jaar. Daarmee is de BCT haar meest ervaren lid kwijtgeraakt.
Gelukkig is de BCT er, samen met de Spelersraad, in geslaagd in de persoon van André Mulder
een opvolger te vinden die ook zeer veel internationale ervaring als speler meebrengt en daarmee
ook bij de spelers veel aanzien en vertrouwen geniet.
De wijziging in samenstelling leidde ook tot een herverdeling van de taken binnen de BCT. André
Mulder is het aanspreekpunt geworden voor de jeugd en Henk van Dalen beheert alle financiële
zaken en voorlopig neemt hij ook de zaken met betrekking tot de senioren waar. Omdat eind 2004
besloten is meer aandacht aan de senioren te gaan besteden en nu al de afhandeling van
sommige zaken langer dan gewenst op zich laat wachten, is besloten om de al lang bestaande
vacature binnen de BCT in te gaan vullen. Eind 2004 zijn daarover de eerste contacten geweest
met een kandidaat. Naar verwachting zal deze begin 2005 benoemd worden.
In 2004 vergaderde de BCT elf keer. Daarnaast werd ook nog een zogenaamde heidag gehouden
om een keer extra aandacht te kunnen besteden aan een aantal beleidsmatige zaken die tijdens
de reguliere vergaderingen door tijdsdruk niet altijd aan de orde kunnen komen (zoals de interne
taakverdeling, de taken van de trainers, herverdeling van budgetten en aanpassen regelingen).
In 2004 is een begin gemaakt met het vertalen van het beleidsplan voor 2004-2008 naar concrete
activiteiten die door de BCT uitgevoerd moeten gaan worden. Ook is per activiteit aangegeven
welk BCT-lid daar als eerste verantwoordelijk voor is.
Veel zaken die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest, hebben direct betrekking op een
bepaalde selectie. Hieronder volgen per selectie kort de belangrijkste zaken.
Open team
Het open team draaide voor het eerst een volledig jaar onder de verantwoordelijkheid van de
Stichting Topbridge, met Toine van Hoof als manager. Na het eerste succes in 2003 bij de
Transnational Teams in Monaco volgden in 2004 meer successen. Het open team (spelend met
Bakkeren-Bertens, Jansma-Verhees en Muller-De Wijs) werd op het EK nipt zesde, waarbij
voortdurend zicht was geweest op een betere klassering. In eerste instantie was dat net niet
genoeg voor plaatsing voor het WK in 2005 maar na de Europese successen tijdens de Olympiade
is het aantal Europese landen dat deel mag nemen aan het WK 2005, verhoogd naar zes en dat
leverde Nederland die felbegeerde deelname op.
Het grootste succes van de afgelopen tien jaar werd gehaald tijdens de Olympiade. Het team
bestaande uit Brink-Van Prooijen, Drijver-Schollaardt en Jansma-Verhees wist de finale te halen
maar was nog niet opgewassen tegen het Italiaanse team dat al een groot aantal jaren de
internationale kampioenschappen domineert.
De technische staf werd in de tweede helft van 2004 volledig vernieuwd. Kees Bakker en Krysztzof
Martens werden vervangen door Anton Maas en Erik Kirchhoff.
Daarmee kwam een nieuw elan in de trainingen en dat lijkt positief gewerkt te hebben. Vanaf
september trainen ook regelmatig enkele paren van de seniorenselectie en de vrouwenselectie op
de vrijdagen met het open team mee en dat werkt ook weer positief door naar die selecties.
Vrouwenteam
Voor het vrouwenteam was 2004 een jaar met ietwat gemengde gevoelens.
Bij het EK werd wel de tweede plaats gehaald maar dat werd door velen als een teleurstelling
ervaren; goud heeft er tot de laatste ronde ingezeten maar het Zweedse team deed het in de
laatste ronde net even beter. Tijdens de Olympiade werd ook weer de kwartfinale gehaald maar
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daarin werd al bijna traditiegetrouw verloren van het team dat later winnaar werd (deze keer dus
van Rusland).
Beide prestaties worden overigens door NOC*NSF beloond met een zogenaamde A-status maar
het verwachtingspatroon is langzamerhand dusdanig geworden dat alleen het winnen van een EK
en een medaille tijdens een WK of Olympiade nog als voldoende worden ervaren.
De samenstelling van het team veranderde niet dit jaar en bij beide kampioenschappen speelden
dan ook Carla Arnolds met Bep Vriend, Femke Hoogweg met Wietske van Zwol en Jet Pasman
met Anneke Simons. Ook de begeleidingsstaf bleef in 2004 ongewijzigd: Chris Niemeijer trainde
de selectie en Ed Franken fungeerde als teammanager.
Hoewel de prestaties van het huidige team nog steeds prima zijn, blijft aanvulling natuurlijk
gewenst. Vanuit de B-kernploeg lijken nu enkele paren qua niveau het huidige team dicht te
naderen en dat heeft de BCT doen besluiten om voor het EK 2006 selectiewedstrijden te gaan
organiseren. Voor het (open) EK van 2005 mogen we meerdere teams afvaardigen en daarheen
zal dan ook in ieder geval een tweede team gestuurd worden.
Jeugdteams
In 2004 was er voor het eerst tijdens het EK naast de junioren en aspiranten ook een
meisjeskampioenschap. Vanuit de selectiegroep van Marjolein Debets en Martine Verbeek werden
Rosalien Barendregt met Astrid Dekker, Marleen van Gelder met Monique van de Sande en
Marion Michielsen met Meike Wortel afgevaardigd. Het team eindigde uiteindelijk net buiten de
prijzen (vierde van de elf deelnemende landen) maar het was wel het enige team dat wist te
winnen van de uiteindelijke kampioen Oostenrijk.
Door de snelle overstap naar het open team van Sjoert Brink en Bas Drijver en het feit dat enkele
andere vaste spelers van het team sinds het vorige EK te oud waren geworden voor de junioren,
moest door Kees Tammens voor dit EK met een grotendeels nieuwe groep gewerkt worden. De
junioren wisten desalniettemin een vooraf niet verwachte zevende plaats te behalen (bij 26
deelnemende teams). Het team bestond uit Erwin Barendregt met Richard Ritmeijer, Niek Brink
met Ruben Buijs en Merijn Groenenboom met Andor van Munnen.
Tijdens de jaarlijkse Channel Trophy speelden voor Nederland Niek Brink met Ruben Buijs en
Geert van den Elshout met Richard Winter. Dit team haalde in dit evenement een verdienstelijke
tweede plaats.
Het aspirantenteam was bij het EK vooraf een medaille toegedacht en dat lukte, ook al viel de
kleur (brons) wat tegen. Een zilveren medaille liep het team net mis omdat de nummers één en
twee het in de laatste ronde op een akkoordje gegooid leken te hebben. Het team speelde met
Bob Drijver met Marion Michielsen, Jacco Hop met Vincent de Pagter en Danny Molenaar met Tim
Verbeek. Hoewel vijf van deze zes spelers ook volgend jaar nog in het aspirantenteam mogen
spelen, gaan zij vrijwel zeker proberen zich volgend jaar in het juniorenteam te plaatsen.
Mede daarom heeft trainer Wim Heemskerk aan de Channel Trophy met een geheel nieuw team
deelgenomen. Dit team bestond uit Michiel Cottaar met Sanne Cottaar, Gerbrand Hop met Rik
Verbeek en Jamilla Spangenberg met Sigrid Spangenberg. Meer dan een vierde plaats zat er nog
niet in maar gezien de leeftijden van de spelers kan dit team nog een aantal jaren mee en de
opgedane ervaring betaalt zich hopelijk uit bij volgende evenementen.
Tot slot werd in 2004 ook nog het WK individueel voor junioren georganiseerd. Vanuit Nederland
deden slechts twee junioren, op eigen kosten, mee (Marten en Meike Wortel). Meike Wortel wist
een fraaie derde plaats te behalen, daarmee nogmaals onderstrepend dat er vanuit de meisjestrainingsgroep de komende jaren opvolgsters voor het huidige vrouwenteam voort kunnen komen.
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Senioren
Voor de senioren was 2004 een stormachtig jaar. Bij het EK in Malmö vielen de prestaties met een
zevende plaats tegen en was bovendien de onderlinge verstandhouding binnen het team en ook
binnen enkele partnerships soms niet geweldig.
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Malmö werd besloten op zeer korte termijn nieuwe
selectiewedstrijden te houden voor de Olympiade. Het paar Nico Doremans-Jaap Trouwborst werd
op grond van hun prestatie tijdens het EK al direct aangewezen. Als winnaars van de
selectiewedstrijden kwamen Willem Boegem en Onno Janssens tevoorschijn en in onderling
overleg werd besloten met slechts twee paren naar de Olympiade te gaan, ondersteund door een
non-playing captain (Wied Pollé) die in noodgevallen zou kunnen spelen. Tijdens de Olympiade
werd door dit team fantastisch gepresteerd en de tweede plaats was dan ook een verdiend
resultaat.
Omdat de komende jaren de minimumleeftijd voor senioren geleidelijk verhoogd wordt, zal er een
aantal jaren geen instroom zijn van nieuwe senioren. De BCT heeft dat gegeven aangegrepen om
te onderzoeken of het instellen van een seniorenselectie zinvol en haalbaar is. Op basis van de
reacties op een enquête die daartoe is uitgeschreven, is besloten daar in 2005 inderdaad mee te
gaan beginnen.

Commissie Kei/Stuur
Door het vertrek van Agnes van Ettinger kwam er in de commissie een plaats vrij die in november
werd ingenomen door Just van der Kam. De toetsing van de aanvragen blijft dus in ervaren
handen. De werkzaamheden van de commissie werden dit jaar verlicht dankzij de inzet van Willy
Kompier van het bondsbureau, die na de toetsing alle uitvoerende werkzaamheden voor haar
rekening nam.
Het aantal afwijzingen dit jaar was relatief hoog. Zes keer moest een aanvraag afgewezen worden
(2003: 4). Er werden 33 onderscheidingen toegekend (2003: 39). Dit was netjes verdeeld in 16
keien (2003 :17) en 17 sturen (2003 :22), allemaal voor vrijwilligers die veel werk voor bridge en de
NBB gedaan hebben. Bij hoge uitzondering is dit jaar een stuur toegekend aan een echtpaar,
omdat ze echt alles samen hadden gedaan.
Het aantal mannen dat een onderscheiding heeft ontvangen, is nog steeds veel groter dan het
aantal vrouwen, namelijk 25 tegenover 9 Vooral bij de sturen is het verschil erg groot. Slechts 3
vrouwen ontvingen een stuur en 15 mannen. Zou het dan toch waar zijn dat mannen beter kunnen
autorijden (sturen) dan vrouwen? We blijven hopen dat de verdeling volgend jaar wat
evenwichtiger zal zijn. Dit moet ook kunnen: er zijn meer vrouwen lid van de NBB dan mannen.
In acht districten is helaas geen onderscheiding uitgereikt. Misschien moet de mogelijkheid om
een onderscheiding aan te vragen in deze districten wat meer bekendheid krijgen. De criteria voor
de aanvraag staan sinds kort ook op de website van de NBB. In het nieuwe district Noord-Holland
werd een record aantal van 6 onderscheidingen uitgereikt maar dit kwam mede door de fusie
tussen de districten Noord-HollandNoord en Zaanstreek/Waterland. De uitreiking gebeurde
meestal door een vertegenwoordiger van het districtsbestuur en werd vermeld op de site van de
NBB en in het bondsblad.
Ook dit jaar is er weer een speciale kei/sturendrive gehouden voor de onderscheiden personen,
waarbij ook vertegenwoordigers van nieuwe verenigingen werden uitgenodigd. Een dag die door
alle aanwezigen zeer werd gewaardeerd, al is de foto die ervan gemaakt is, helaas mislukt.
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Spelersraad
In 2004 vergaderde de Spelersraad drie keer. Tijdens de vergaderingen kwamen vooral allerlei
zaken met betrekking tot de competities aan de orde. Daarnaast is tijdens de eerste vergadering
gesproken met Marjolein Debets (manager speelstersselectie) en Wim Heemskerk (coach
aspirantenselectie) over de gang van zaken bij die twee selecties.
Verder werd het afgelopen jaar uitgebreid gesproken over de tijdregeling tijdens knockoutwedstrijden. Mede naar aanleiding van opmerkingen vanuit de Spelersraad is door de Weko en
de Reko het initiatief genomen voor een nieuw reglement. De inhoud van dat reglement is in een
vroeg stadium besproken in de Spelersraad en dat heeft nog een aantal verbeteringen van de
regeling opgeleverd. Afgesproken is dat de regeling te zijner tijd (gedacht wordt aan voorjaar 2007)
in de Spelersraad geëvalueerd zal worden.
Ook werd een eerste korte evaluatie gehouden van het huidige ratingsysteem. De conclusie was
dat verbeteringen zeker nodig (en mogelijk) zijn. Onderzocht zal worden welke aanpassingen het
beste recht doen aan het doel: een ranglijst verkrijgen die een zo goed mogelijk beeld geeft van de
relatieve sterkte van de spelers.
De Spelersraad is de afgelopen tijd kwantitatief uitgehold. Eind 2003 had Bart Nab de Spelersraad
al verlaten (en was niet vervangen) en in september verliet Anton Maas de Spelersraad nadat hij in
dienst was getreden van de Stichting Topbridge. Verder heeft Gert-Jan Paulissen aangegeven dat
hij per 2005 de Spelersraad zal gaan verlaten. Eind 2004 is dan ook een oproep verstuurd aan alle
kiesgerechtigde spelers om zich kandidaat te stellen voor de vacante plaatsen in de Spelersraad.
Begin 2005 zal dan hopelijk weer met een voltallige bezetting vergaderd kunnen worden.
Tot slot trad in 2004 Hans Vergoed na vele jaren terug uit de BCT als vertegenwoordiger van de
Spelersraad. De Spelersraad is hem zeer erkentelijk voor al het werk dat hij al die jaren voor het
topbridge in Nederland heeft verricht. De Spelersraad heeft in André Mulder een opvolger
voorgesteld aan het Bondsbestuur. Hij is inmiddels benoemd.

Uitgeefteam
Hoorde het Uitgeefteam begin 2004 al dat hoofdredacteur Borgert Vrieling zijn functie rond 1 juni
zou opgeven, enkele maanden later overleed tot ons grote verdriet deze man die zoveel jaren lang
het bridgeblad begeleid heeft en op een professioneel spoor heeft gezet. Zijn vakbekwaamheid zal
node gemist worden. Aan Marjo Chorus, in de loop van 2004 benoemd tot hoofdredacteur, de taak
in zijn voetsporen te treden.
Het Uitgeefteam besloot na rijp beraad geen nieuwe leden aan het team toe te voegen. Wél werd
besloten tot het aantrekken van een adviseur voor de redactie. Desgewenst woont deze ook
vergaderingen van het Uitgeefteam bij. In de persoon van John Thämer, uitgever en
hoofdredacteur van diverse wetenschappelijke uitgaven, werd een ervaren en deskundig adviseur
gevonden.
Het Uitgeefteam volgt nauwgezet de uitgaven en advertentie-inkomsten van BRIDGE. De plannen
van de redactie om de basisrubriek Het Begin uit te breiden en daarmee het lezerspubliek beter te
bedienen oogstten grote bijval. De advertentie-inkomsten trekken weliswaar weer aan maar vele
reisondernemingen gaan over tot boeken via internet en adverteren daarom minder in bladen. Die
trend zal zich in de toekomst voortzetten.
Het Uitgeefteam blijft zich beraden op manieren om de lezer nog beter te bedienen tegen
aanvaardbare kosten.
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Commissie Subsidieregeling Districten
In 2004 heeft de Commissie Subsidieregeling Districten € 18.456,16 uitgekeerd. Het betrof deels
de afwikkeling van aanvragen uit 2003 en deels nieuwe aanvragen. De volgende districten
ontvingen een bijdrage uit het fonds:
District Twente: promotie viertallen
District Zuid Limburg: besturendag
District Noord en Midden Limburg: kaderdag
District Vlaardingen: kennismakingsdag
District Midden en Oost Gelderland: klavercompetitie
District Dordrecht: dupliceermachine
District Nijmegen: aanmoedigings- en dankjeweldrive
District Noord Holland: bridge-rally
District Zuidoost Brabant: open dag
District IJsselstreek: Klaveraas competitie
District Midden Brabant: besturendrive
District Zeeland: promotiedrive
District Zeeland: dupliceermachine

Financiële Commissie
In de loop van dit kalenderjaar is de samenstelling van de financiële commissie ongewijzigd gebleven.
René Schulze (voorzitter), Dick Groenendijk, Ron Jedema, Arie Steur en Cor Worms zijn dit jaar
periodiek bijeengeweest om kwartaal- en jaarcijfers van de NBB te bespreken. Hierbij waren steeds de
penningmeester en medewerkers van het Bondsbureau aanwezig om toelichting op de stukken te
geven.
Bijzonder aandacht is in de loop van dit jaar uitgegaan naar de administratieve organisatie en een
(thans nog lopend) onderzoek naar de efficiency van het Bondsbureau.
Daarnaast is ook aandacht gegeven aan het periodiek verslag van de accountant en de daarbij
behorende managementletter.
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Jaarverslag van de Bondsraad
Met het overlijden van Paul Oostwegel verloor de Bondsraad en de bridgewereld in het algemeen
een dragende kracht. Zijn heengaan had belangrijke consequenties voor het bestuur van de
Bondsraad. Frank Verhagen is tot het bestuur toegetreden en Els IJsseling zal vooruitlopend op
haar officiële benoeming in 2005 aan het bestuursberaad deelnemen.
Met instemming heeft de Bondsraad gereageerd op de door het bondsbestuur ontwikkelde
plannen zoals beschreven in de nota ‘Op eigen benen’ om de financiële gevolgen voor de NBB
van het verdwijnen van de instellingssubsidie van VWS te verwerken.
Opnieuw heeft de Bondsraad zijn zorg uitgesproken over het effect van het door de NBB gevoerde
jeugdbeleid dat met minibridge vooral toegespitst is op de leeftijdsgroep tot 12 jaar. Onvoldoende
of geen activiteiten zijn er voor de leeftijdsgroep 12-18 jaar en 18 jaar en ouder. De Bondsraad
vindt het wenselijk dat er meer informatie beschikbaar komt om de effectiviteit van het jeugdbeleid
te kunnen vaststellen.
Een meerderheid in de Bondsraad verwacht een meer duurzaam effect van opleidingsactiviteiten
van de NBB in de universiteitssteden, gericht op studenten van universiteiten en HBO-scholen.
Daarbij wordt aanbevolen de relatie tussen opleiding en NBB-verenigingen van het begin af aan te
leggen.
Mogelijk dat er op deze wijze een adequaat antwoord gevonden wordt op de toenemende
vergrijzing van het ledenbestand.
Het DB en de Bondsraad als geheel willen het bestuur van de NBB danken voor de prettige en
openhartige wijze van samenwerking in welke dank directeur en medewerkers van het
Bondsbureau begrepen zijn.
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Verslagen van de districten
Bridge Federatie Regio Amsterdam
Samenstelling districtsbestuur
F. Verhagen, voorzitter
N. van Pelt, penningmeester
J. Meyer, secretaris
Mw. E.C. Buisman-Odink, DJC
W. Smit, commissaris
W. Westra, commissaris

Algemeen
In de verslagperiode werd zes maal vergaderd.
Deelname en voortgang van de verschillende competities blijven de meeste aandacht vragen. Ook
steeds meer aandacht vraagt het gedrag aan de bridgetafel. Het bestuur gaat hier de komende
periode met de verenigingen over praten om tot een soort gedragscode te komen.

Contacten met verenigingen
Om de deelname aan de diverse door het district georganiseerde bijeenkomsten te stimuleren
worden bijeenkomsten zoals de ALV, de nieuwjaarsreceptie, het Schragetoernooi en de
slotzittingen van de parencompetitie wat meer ''aangekleed''. Indien enigszins mogelijk geeft altijd
een bestuurslid acte de présence.
Uitnodigingen voor bijzondere bijeenkomsten zoals jubilea of huldigingen worden door het bestuur
altijd gehonoreerd. In het verslagjaar vierde Onder Ons Aalsmeer haar 65-jarige bestaan, ABK
haar 55-jarig bestaan, BC Buiten Amstel en BBC hun 40-jarig bestaan, BC Aemstelle haar 25-jarig
bestaan en Pegasus (de fusieclub) haar 1e lustrum.
Het District heeft aan het einde van dit verslagjaar 61 verenigingen met 5072 leden. De
gemiddelde leeftijd per lid is 62,7 jaar.

Denksportcentrum
Amsterdam krijgt een denksportcentrum. De initiatiefnemers de heren Max Abram en Herman
Drenkelford hebben besloten het Witte Huis te transformeren tot een bridgehome van allure. De
heer Drenkelford heeft, op uitnodiging van het bestuur, tijdens de nieuwjaarsdrive de plannen
toegelicht en kennis gemaakt met de aanwezige verenigingen.
Door deze ontwikkelingen heeft de werkgroep ‘Denksportcentrum’ van het bestuur geen functie
meer en is opgeheven. Wel zal het bestuur zich sterk blijven maken voor goede huisvesting voor
verenigingen en de ontwikkelingen hieromtrent blijven volgen.

Competities
Ook dit jaar is het Internet weer een zeer belangrijke communicatiebron tussen spelers en de
competitieleiding geweest. De website is gedurende de periode juli - april ruim 33700 maal
geraadpleegd. De drukste maanden waren november en maart (begin en eind van het
viertallenseizoen). De website wordt ook gebruikt om b.v. clubtoernooien aan te kondigen. Het is
helaas niet bekend in hoeverre hiermee een toename aan inschrijvingen is bewerkstelligd.
Het bestuur van het district heeft op de website b.v. voorstellen inzake het wildcardreglement en
het reglement betreffende de competitieleiding doen plaatsen, zodat de spelers tijdig op de hoogte
gesteld worden van de bestuursplannen aangaande deze materie. Het is een goed plan op deze
manier de doelgroep direct te informeren over de bestuursplannen, zeker gezien het feit dat de
ledenvergaderingen van het district notoir zeer slecht bezocht worden door de clubbesturen.
Voor de viertallencompetitie hebben zich dit jaar 138 (145) teams aangemeld. Naast deze
competitie zijn ook weer de open paren-, damesparen- en gemengde parencompetitie gespeeld.
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Utrecht
Samenstelling districtsbestuur
D. Lambert, voorzitter
H. van Etten, vice-voorzitter/PR-functionaris
Mw. M. Cottaar, penningmeester
Mw. C. Snoeij, secretaris
H. Janssen, DKL
Ereleden: E.F. den Haring, mw. B.H. van Dijk-Hage
Leden van Verdienste: P.P. Stoopman en H.C. Nieuwenhuizen

Algemeen
In het verslagjaar werd het bestuur geconfronteerd met het plotselinge overlijden van voorzitter
Paul Oostwegel op 19 mei. Barbara van Dijk heeft vanaf die datum het interim-voorzitterschap op
zich genomen. In de najaarsvergadering van 20 november jl. werd Donald Lambert (B3R) gekozen
tot voorzitter.
Het districtsbestuur vergaderde 7 keer. In de voorjaarsvergadering werd Harry van Etten benoemd
tot vice-voorzitter. Hij heeft PR in de portefeuille.
Henk Willemsens heeft uitleg gegeven over het project BridgeBalie van de NBB.

Clubs
Voor het eerst hebben in ons district twee verenigingen het lidmaatschap van de NBB opgezegd,
te weten: UBC (clubnummer 2036) en BC Zwaluwen Vooruit Welgelegen (clubnummer 2062).

Competitie
Aan de viertallencompetitie namen 165 teams deel. Open paren: 30 paren, Damesparen: 44
paren, Gemengde Paren: 12 paren, Senioren: 18 paren.

Clubleider A
Er werden twee cursussen gegeven: één in Zeist met 18 deelnemers en één in Vianen met 22
deelnemers. Het examen werd afgelegd door 32 cursisten. Van hen slaagden er 29.
Er was dit seizoen geen cursus clubleider B.

Kadermiddag
Op zaterdag 6 november werd in het NDC de kadermiddag gehouden.

Openingsdrive
Op zondag 29 augustus werd, volgens traditie, de openingsdrive gehouden waaraan door 26
paren werd deelgenomen. Een team van BC Vianen heeft de drive gewonnen en zal volgend jaar
de drive organiseren.

’s-Gravenhage en Omstreken
Samenstelling districtsbestuur
Wim de Ruijter, voorzitter
Rien Verbeek, secretaris
Hilde van Oosten, penningmeester
Leontien Hoogweg, wedstrijdsecretaris, DKL
Esther Vinken, jeugdcommissaris
Jan Bentvelzen, DKL, docent Kaderopleidingen
Jaap de Leest, wedstrijdzaken/PR
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Algemeen
Het jaar ging van start met de Nieuwjaarsdrive op 4 januari. Dit jaarlijkse evenement was tevens
de start van een bijna volledig nieuw bestuur. Na een korte opstartperiode heeft het bestuur zich
primair gericht op het keren van de afnemende belangstelling voor districtscompetities en het meer
betrekken van de vereniging bij het district. Een ander belangrijk speerpunt van het bestuur is het
jeugdbeleid dat, met het aantreden van een jeugdcommissaris, een enorme vlucht heeft genomen.

Wedstrijdzaken
In 2004 werden een Open Paren, een Gemengde Paren en een Viertallen competitie
georganiseerd. De Dames Paren werd wegens gebrek aan belangstelling afgelast.
Met een Hoofdklasse van 16 viertallen, een Eerste klasse van 24 viertallen, een Tweede klasse
van 30 viertallen en een Derde klasse van 21 viertallen was de Viertallen competitie met 91
viertallen van in totaal 19 verenigingen weer een succesvol evenement. Het competitieseizoen
werd afgesloten met een eveneens succesvol verlopen Haags Viertallen kampioenschap, waar de
winnaars van de verschillende afdelingen elkaar mochten bestrijden. De winnaars ontvingen naast
bloemen en een leuke herinneringssleutelhanger een deelnamecoupon aan de Haagse
bridgeweek, beschikbaar gesteld door de organisatoren daarvan.

Opleidingen
Verder werd er in seizoen 2003/2004 een CLA-cursus gegeven, waarvan 11 van de 13
deelnemers examen deden, aan het examen deden nog drie extra deelnemers mee, in totaal
slaagden 13 mensen. Er werd dit jaar geen CLB-cursus gegeven. Aan de door het district
georganiseerde kaderdag deden 24 deelnemers mee.

Jeugdzaken
De nieuw aangetreden Jeugdcommissaris heeft in maart 2004 haar startdocument en stappenplan
voor de ontwikkeling van een jeugdbeleid in het district Den Haag in het bestuur gepresenteerd.
Tijdens de Voorjaarsvergadering van het district is dit aan de leden voorgelegd, goedgekeurd en is
er tevens een bedrag voor opgenomen in de begroting 2004/2005. Inmiddels is er sprake van een
jeugdbeleid dat staat en worden er concrete stappen genomen.

Bridgedistrict Noord-Holland
Samenstelling districtsbestuur
J. Boehmer, voorzitter
Mw. E. Vendel, waarnemend secretaris
J. Smit, penningmeester
R. Lunsingh, Public Relations en waarnemend jeugdcommissaris
K. van Gennip, DCL

Het nieuwe district
Dit is de eerste bijdrage aan het jaarverslag van de NBB van het district Noord-Holland. Met
ingang van 1 januari 2004 zijn de districten Noord-Holland Noord en Zaanstreek/Waterland
samengevoegd tot ‘Bridgedistrict Noord-Holland’. Het district telt 72 verenigingen.
De fusie is gevierd met een feestelijke, geheel verzorgde Bridgerally. De autotocht ging langs een
aantal bridgelocaties van de voormalige districten.
Mw. J. van Diepen, secretaris, is afgetreden wegens drukke werkzaamheden voor de
gemeenteraad in Hoorn.
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Opvallende zaken
Vincent Broersen heeft samen met zijn partner Gerbrand Hop de Nationale
Jeugdparenkampioenschappen (aspiranten) gewonnen;
De kaderdag werd goed bezocht (92 personen) en werd als bijzonder geslaagd ervaren;
Aan de clubkampioenendrive deden maar liefst 60 paren mee (80% van de verenigingen);
De toekomstdrive werd georganiseerd voor 120 enthousiaste, beginnende bridgers;
De deelname aan de districtsviertallencompetitie viel mee.Het aantal ingeschreven teams lag iets
hoger (55) dan in 2003 (52).
50 kandidaten zijn geslaagd voor het CLA-examen. 70 leden hebben een opfriscursus gevolgd;
De insert, een bijlage met districtsnieuws, dat eens per kwartaal met het tijdschrift ‘Bridge’ wordt
meegestuurd aan de leden van de aangesloten verenigingen, blijkt een succes.

Onderscheidingen
Ook dit jaar werd een aantal personen onderscheiden. Mevrouw Bronsgeest reikte op de eerste
ADV van het nieuwe district Sturen uit aan mevrouw Beemster en de heren Oldenburg en
Reimerink, allen scheidende bestuursleden van de voormalige districten. De voorzitter Jan
Boehmer heeft een Stuur aan de heer Bollweg van BC Limmen en een Kei aan mevrouw Cupido
van BC Uitgeest uitgereikt. De heer Van der Molen van BC De Schildersbuurt uit Zaandam heeft
door de penningmeester Jan Smit een Stuur uitgereikt gekregen.

Rotterdam & Omstreken
Samenstelling districtsbestuur
Mw. E. IJsseling, voorzitter
J. Hubeek, vice-voorzitter en PR
R. de Vries, secretaris
Mw. A. Schrader, penningmeester
H.T.A. Derksen, wedstrijdsecretaris/DKL
Mw. A.J.E. Sterk-Visser, tweede secretaris
J.W. ter Mors, jeugdzaken

Bestuur en Leden
De secretaris, de heer W.C. Oosterhout, is afgetreden. In zijn plaats kwam de voormalige
secretaris van het district Kennemerland, de heer R. de Vries.
Het aantal bij het district aangesloten verenigingen bleef constant op 52.
Het aantal aangesloten club- en ondersteunende leden bleef ruim boven de 5.000.

Protestcomité
De heer A. Kooijman is toegetreden tot het protestcomité. In verband met zijn enorme staat van
dienst is hem gevraagd voorzitter van het comité te worden, waarin hij heeft toegestemd.

Districtsuitingen
Viertallen: Het aantal deelnemende teams daalde in het seizoen 2003/2004 van 30 naar 29 teams.
Deze teams zijn verdeeld over drie klassen.
Kampioen van de Hoofdklasse werd het team van de Lombard 4.
De 1e klasse werd gewonnen door Metro 1.
De 2e klasse werd gewonnen door Lekkerkerk 2.
Open Paren: De reguliere competitie liep terug van 44 naar 40 paren. Er werd wederom gespeeld
in ’t Kaerthuys te Krimpen aan den IJssel.
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De winnaar in de Hoofdklasse was het paar v. Roon – v.d. Driessche. De 1e klasse vond in het
paar v. Leeuwen – v. Leeuwen haar kampioen. De 2e klasse werd gewonnen door het paar Sterk
– Böhm.
Delta-bokalen: Op zaterdag 30 oktober 2004 vonden de traditionele viertallenwedstrijden om de
Deltabokalen plaats. De A-bokaal werd wederom gewonnen door het team Schollevaar 1 en de Bbokaal door het team Zuidwijk 1. Het aantal teams liep terug van 30 naar 26.
Viersteden-Toernooi: Dit jaar werd het toernooi voor teams uit Amsterdam, Antwerpen, Den Haag
en Rotterdam georganiseerd door Den Haag en wederom gewonnen door Rotterdam.
Cursussen: Buiten de reguliere cursus in Krimpen aan den IJssel (14 cursisten) werd er in
Schoonhoven een extra cursus gehouden voor 16 leden van de B.C. Schoonhoven. Van de totaal
30 cursisten deden er 24 examen en slaagden er 22.
Verder heeft het district het gebruikelijke jaarboekje -dit keer in A6-formaat- verzorgd.
Om deelname aan de ALV van het district te entameren werd de ALV van mei gecombineerd met
de bestuurdersdrive. Dit had inderdaad een positief effect op de opkomst.
Het districtsbestuur was betrokken bij enkele gesprekken tussen verenigingen die onderzochten in
hoeverre onderlinge samenwerking mogelijk was.
Er is door het bestuur een begin gemaakt met het maken van een beleidsplan, teneinde de positie
van het district tussen NBB en de verenigingen te verduidelijken en beter te communiceren.

Jeugd
Aan een oproep in een vergadering van 40 man onderwijspersoneel om minibridge op hun scholen
toe te laten werd helaas geen gehoor gegeven. Ook werd er een oproep voor leerlingen geplaatst
in een plaatselijk blad van de Stichting Samenlevings Opbouw (SSO). Omdat er zich slechts 2
leerlingen meldden, is het niet doorgegaan. In januari 2005 wordt opnieuw een oproep geplaatst.
Een lerares meldde zich voor het lesgeven in minibridge. Met haar is een programma opgezet
waarbij scholen in Oud-Beijerland benaderd zullen gaan worden. Resultaten werden tot nu toe nog
niet behaald. In juli 2004 werd een oproep gedaan via Radio Hoeksche Waard. Dit ging over
bridge in het algemeen en jeugdbridge in het bijzonder. In een half uur durend gesprek kwamen
alle aspecten aan de orde. Hoewel het gesprek tweemaal werd uitgezonden, kwam er wederom
geen enkel respons.

Kennemerland
Samenstelling districtsbestuur
J.P. Cornet, voorzitter
M.G. Warmenhoven, secretaris
R. Jedema, penningmeester
J.H. Rumping, DCL
E. Millaard, PR en Opleidingen
mw. S. Roos-Boeren, jeugd

Beleid
Ook dit jaar heeft het bestuur veel aandacht gevraagd voor deelname aan de districtscompetitie.
De verenigingen werd gevraagd zich in te spannen om de streefgetallen te halen voor wat betreft
het aantal deelnemers van die vereniging aan de competities van het district. Helaas moet er
geconstateerd worden dat er toch weer minder mensen hebben deelgenomen aan de
districtscompetities.
Analyses van de Jaarcijfers 2003 van de NBB laten een verontrustend beeld zien ten aanzien van
de gemiddelde leeftijd en de terugloop van het ledental bij het merendeel van de verenigingen. De
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gemiddelde leeftijd van 63,7 jaar in het district ligt zelf nog iets boven het landelijke gemiddelde
van 63,0 jaar.
Het bestuur bezoekt dit seizoen alle verenigingen. Aan de hand van een powerpointpresentatie
wordt getoond wat het district voor de clubs kan betekenen en wordt met de clubs de discussie
aangegaan over prioriteiten bij club en district. De reacties zijn tot nu toe positief.

Jeugd
De jeugdbridgeclubs PokerfACE uit Heemstede en De Meerbridgertjes uit Hoofddorp maken de
jeugd enthousiast voor het bridgespel. In het district worden het Open Kennemerlandse Mini- en
Jeugdbridge-toernooi en het Ouder-Kind-toernooi georganiseerd.

Competities
Viertallen: Aan de landelijke competities namen 5 teams deel. Aan de districtscompetitie namen
68 viertallen deel, een afname van twee teams ten opzichte van het vorige seizoen. De doelstelling
uit het beleidsplan ´Kennemerland op Koers´ is hierdoor niet gehaald. De contacten met de clubs
via de powerpointpresentatie moeten dat verbeteren.
Paren: In de bondsparencompetities speelden 9 paren. Aan de districtsparencompetitie werd
deelgenomen door 35 paren, zeven paren minder dan vorig seizoen.
Gemengde parenkampioenschap van Kennemerland: Er deden dit jaar 51 paren mee, vijf paren
minder dan vorig jaar. In de finale hoofdklasse werd gespeeld met 16 paren om het
kampioenschap van Kennemerland en de Piet Zwagerbeker. In de finale 1e klasse speelden
12 paren.
Damesparen: 2 paren speelden in de Bondsklasse B. Aan de districtsdamesparencompetitie werd
deelgenomen door 8 paren.
Aan de seniorenparencompetitie werd door 20 paren deelgenomen, vier meer dan vorig jaar.

Kaderopleidingen
25 cursisten werden door Ron Jedema in 7 lessen voorbereid op het CLA-examen. Van de
20 examenkandidaten is 85% geslaagd (landelijk 89,7%).

Overige activiteiten
Bridge Onder Begeleiding (BOB) is belast met de begeleiding en ondersteuning van beginnende
bridgers. Het is de bedoeling na twee jaar door te stromen naar bestaande bridgeclubs. Bovendien
maken de (ex)cursisten kennis met enkele basisbegrippen van de bridge-ethiek en spelen ze naast
de parencompetitie een enkele keer andere wedstrijdvormen. Incidenteel komen bied- en
speeltechniek aan de orde. Er waren ruim 90 deelnemers.
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 is, is de
gezelligheid hoog en dat is de hoofdzaak. Het voorziet in een belangrijke sociale behoefte.
Dit jaar werd voor het eerst in beide lijnen met grote-letter-kaarten gespeeld daar er nu drie
slechtziende paren meespelen. Ze zitten op een vaste lichte plek in de zaal en gebruiken hele
grote bidding boxes.
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
P.T. Spruit, voorzitter
A.M. Willemsen, secretaris/vice-voorzitter
A.M. Oppers, penningmeester
R. Versteeg, DKL
mw. B. Pellenberg, wedstrijdsecretaris
mw A.van Randeraat, jeugdbridge/PR-functionaris

Leden
Het aantal clubs steeg dit jaar van 61 naar 63. We mochten BC Bridge 4-ever (Ede) en BC Angerlo
als nieuwe club verwelkomen. Het aantal clubleden bleef gelijk met circa 6000. ABCD
(Doetinchem) en BC de IJsselstreek (Velp) vierden hun 50-jarig bestaan.

Wedstrijdzaken
Voor de districtscompetities was er weer een grote variëteit in aanbod: viertallen, open paren naar
keuze op verschillende dagen, gemengde paren en damesparen. In samenwerking met district
Nijmegen organiseerden we voor senioren zowel een viertallentoernooi als een parencompetitie.
De dalende trend in belangstelling voor de districtscompetities zette zich dit jaar verder door. Het
aantal viertallen daalde van 34 in het vorig seizoen naar 29. Aan de open parencompetitie werd
nog slechts door 49 paren deelgenomen, tegen 77 in vorig seizoen. De nieuwe opzet voor de
hoofdklasse, drie zaterdagen met twee zittingen, is bij de deelnemers in goede aarde gevallen.
Omdat we vanwege de uitgestrektheid van ons district voor de eerste en tweede klasse de
geografische verdeling van een competitie in Oost en een in Midden wilden handhaven, moesten
beide klassen in één groep samengevoegd worden. Door de verschillen in speelsterkte werd dit
door de deelnemers niet als positief ervaren. De belangstelling bij de damesparen nam af van 64
naar 41 paren, zodat ook daar eerste en tweede klasse samengevoegd moesten worden. Gelukkig
nam de belangstelling voor de gemengde parencompetitie op een aantal zondagmiddagen toe van
12 naar 16.
In de hoofdklasse viertallen werd BC Interbridge 4 kampioen. In de hoofdklasse open paren
eindigden mevrouw Greyer en de heer Saedt als eerste en in de hoofdklasse damesparen de
dames Ten Ham en Linders.
Aan de wedstrijd om het verenigingskampioenschap namen dit jaar 17 verenigingen deel tegen 11
vorig jaar. We schrijven deze stijging toe aan het feit dat we nu op een zondagmiddag speelden.
De Adri de Waardtrofee werd opnieuw gewonnen door BC ’t Onstein.

Klavercompetitie
In een poging belangstelling voor de districtscompetities te wekken bij bridgers die normaal
gesproken niet meedoen, organiseerden we een “Klavercompetitie”. De bedoeling was dat clubs
een ronde van hun normale competitie van hun laagste groep aanwezen als voorronde van de
Klavercompetitie. Deze opzet werd een groot succes. Er werd door 330 paren meegedaan. De drie
hoogstgeplaatste paren gingen door naar een van beide halve finales en uiteindelijk plaatsten zich
28 paren voor de finale die gehouden werd in de bridgeboerderij van BC ’t Onstein. Deze finale
werd gewonnen door mevrouw Kerstens en de heer Van Leeuwen. In de (halve) finale konden
punten verdiend worden voor de Klavercompetitiebokaal. Die werd gewonnen door de
Bennekomse BC. Dankzij subsidie van de NBB via de Subsidieregeling Districten konden we deze
competitie geheel zonder kosten voor de clubs en de deelnemers aanbieden. Dit heeft zeker
bijgedragen tot het succes.

Bestuur
Het bestuur vergaderde dit jaar zes keer. Er werden twee districtsraadsvergaderingen gehouden.
In de najaarsvergadering werd naast de gebruikelijke punten gediscussieerd over het teruglopen
van de belangstelling voor de districtscompetities (helaas ook een gebruikelijk punt). Verder gaf
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mevrouw Greyer, onze regioconsulent, een presentatie van haar activiteiten. In de
voorjaarsvergadering vond de laatste evaluatie plaats van het beleidsplan 2001-2004. Besloten
werd ook voor de komende periode weer een beleidsplan op te stellen. Daarnaast werd de notitie
van de NBB “Op eigen benen” uitvoerig besproken. In grote lijnen konden we ons daarmee
verenigen, zij het dat een aantal kritische kanttekeningen gemaakt werd.
In de najaarsvergadering moesten we helaas afscheid nemen van drie bestuursleden: mevrouw
Bom-Eichelsheim (penningmeester), mevrouw De Kort (jeugdbridge) en de heer De Leeuw
(wedstrijdsecretaris). Benoemd werden mevrouw Van Randeraat (PR en jeugdbridge) en de heer
Kleer (penningmeester). Mevrouw Pellenberg nam het wedstrijdsecretariaat over. Helaas werd de
heer Kleer na een maand getroffen door een ernstige ziekte, zodat hij zijn functie niet kon
uitoefenen. Tijdelijk nam de vorige penningmeester, mevrouw Bom-Eichelsheim, die taak weer op
zich, totdat in de voorjaarsvergadering de heer Oppers tot nieuwe penningmeester benoemd werd.

Bondsdagen
Dit jaar was ons district gastheer voor de Bondsdagen. Een werkgroep bestaande uit de heren
Huizinga, Jacobi en Spruit en mevrouw Pellenberg verzette het nodige werk en zorgde voor een
perfecte organisatie van deze dagen op 4-6 juni in het Parkhotel “De Branding” in Doorwerth.
Aan de vooravond van de Bondsdagen speelden we de jaarlijkse wedstrijd om de Waanderstrofee.
Deze wedstrijd is bedoeld voor functionarissen in het district en werd deze keer extra interessant
door deelname van gasten van de Bondsdagen. De trofee werd gewonnen door de heren
Henschen en Postma.

Communicatie en representatie
Naast de Nieuwsbrief, die twee keer verscheen, zijn alle bridgers van het district geïnformeerd
over de competitiekalender via een bijsluiter bij het septembernummer van het tijdschrift Bridge.
Het lukte dit jaar in de meeste gevallen de uitslagen van de competities binnen 48 uur te
publiceren op onze website (http://home.wanadoo.nl/mog).
Tijdens het jubileum van BC de IJsselstreek werd aan mevrouw Dik een Stuur uitgereikt.

Jeugdbridge
De jeugdbridge-activiteiten concentreren zich in Ruurlo en in Duiven. Pupillen en minibridgers
boekten goede resultaten in landelijke kampioenschappen.

Kadervorming
Aan de cursus CLA werd door 21 cursisten deelgenomen, alle 19 deelnemers aan het examen
slaagden de eerste keer.
De kaderdag in september werd door 30 personen bezocht.

Maasland & Meierij
Samenstelling districtsbestuur
Th. C.M. van Daalen, voorzitter
H. v.d. Kooy, vice-voorzitter, website
J. Mooy, secretaris, DJC
T. Hillenaar, penningmeester
H.G. Baron, DKL
J. Engbers, PR
Zoals twee jaren geleden werd ingezet, wordt de informatie-uitwisseling naar de verenigingen in
ons district via e-mail en de website van het district verzorgd. Daarnaast heeft het bestuur ook dit
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jaar weer in september van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bulletin via het maandblad
BRIDGE te verspreiden naar de individuele leden van het district.
Het district is er toe overgegaan eigen materiaal aan te schaffen. Reden hiertoe was het
geharrewar bij het lenen van materiaal bij de verenigingen. Daartoe is er ook een materiaalcommissaris benoemd, de heer Jan Engbers, die in nauw overleg met de DKL het materiaal
beheert.
Het districtsbestuur overweegt binnenkort een kaartdupliceermachine aan te schaffen. Bij het
schrijven van dit jaarverslag is nog niet duidelijk of deze aanschaf nog in 2004, dan wel in 2005 zal
plaatsvinden.
Het bestuur heeft in 2004 de volgende activiteiten ontplooid:
Algemene Leden Vergadering 29 mei
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.
Op de districtsdag wordt traditioneel een viertallendrive georganiseerd voor de leden. Door het
zetduiveltje is in de bijlage van het septembernummer van BRIDGE een verkeerde datum vermeld.
Hierdoor is het aantal viertallen lager dan werd verwacht. Dit jaar won De Meierij team Henk
Baron.
Ook dit jaar zijn er weer districtscompetities georganiseerd: paren en viertallen. Voor de Dames en
Seniorencompetities was te weinig belangstelling

CLA/CLB
Aan de CLA-cursus hebben 27 deelnemers meegedaan.

Clubs
De passageclub is overgegaan in de nieuwe club Metropole te ’s-Hertogenbosch.
Nieuwe verenigingen: Metropole, BC Azijnfabriek,
Afgevallen verenigingen: Erp, BAR, Dreumel,
Behouden verenigingen; Klotbeek

PR
Op de Bondsraadsvergadering schetst Erik Laurant een bijzonder somber beeld
over de toekomst van de NBB als gevolg van de vergrijzing van onze Bond.
Het beleid is niet langer ‘PR. En Bridge’, maar ‘PR. En behoud van ‘Bridge’.
Daarbij ondersteund door de slogan van de Bond ‘Bridge is fitness for the mind’.
Voor dit idee is een PR-plan M&M ontwikkeld, waarover in een volgend jaarverslag meer.

Jeugd
Elk jaar wordt een dag georganiseerd voor al diegenen die zich hebben ingespannen om jeugd te
leren bridgen. Dit jaar is de jeugdleiderdag door omstandigheden niet doorgegaan.
Binnen het district is in 2004 zeer actief omgegaan met jeugdactiviteiten:
Open Zuid-Nederlandse kampioenschappen: Ieder jaar worden in Nijnsel de Open ZuidNederlandse Kampioenschappen minibridge gehouden. De belangstelling is elk jaar groot. De
wisselbeker ging in 2004 naar Brunssum.
Jeugdbridgeclubs: JBC te Oss, JBC te ‘s-Hertogenbosch
Scholen: Op de volgende scholen is lesgegeven: Sint Jozefschool te Den Dungen, Don
Boscoschool te Oss 2x, Nutsbasisschool L.W. Beekman te ’s-Hertogenbosch, De Walsprong te
Zaltbommel,
De Opstap te ’s-Hertogenbosch, Veghel 2x, ’t Ven 2x, De Vlek 2x, Caleidoscoop, KMC.
Had in 2003 een paar van de Meanderschool uit ’s-Hertogenbosch al een mooie tweede plaats
veroverd bij de Nederlandse Kampioenschappen minibridge 1, dit jaar behaalden twee jongens
van de basisschool De Overlaet uit Rosmalen de eerste plaats en mochten zich Nederlands
Kampioen minibridge 1 2004 noemen.
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Bij de Open Zuid-Nederlandse Kampioenschappen in Nijnsel werden zij nipt geklopt door Shirley
Leijten en Rick Schreurs maar op 24 oktober streefden zij dat paar uit Brunssum net voorbij in het
prachtige Negende Bridge Beter Toernooi in Brunssum.

Leiden e.o.
Samenstelling districtsbestuur
H.B.L.A. Ruijgrok, voorzitter
S. Kroes, secretaris
J.M.J. van Kersbergen, penningmeester:
C. Varkevisser, DKL
mw. C.J. Janssen – Wilms, jeugdcommissaris
mw. I.E. van den Broeke – van Beukering, PR-functionaris
Mevr. M.Blanken – Burgers, lid

Algemeen
De Algemene Ledenvergadering van het District is gehouden op 15 mei 2004.
Aanwezig waren 17 van de 44 bij het District aangesloten verenigingen.
De heer C. Varkevisser, DKL, was periodiek afterdamp en herkiesbaar; hij werd bij acclamatie
herkozen. De heer J. Koese, penningmeester, is na 11 jaar trouwe dienst teruggetreden. In zijn
plaats is de heer J.M.J. van Kersbergen gekozen. Voorts is mevr. M. Blanken – Burgers in het
bestuur gekozen.
In het afgelopen jaar zijn er twee nieuwsbrieven, resp. in januari en mei, door het District
uitgebracht.

Verenigingen
Per 31 december bedroeg het aantal verenigingen van het District, inclusief de jeugdvereniging
‘Alphen’, 46; het aantal individuele leden bedroeg ca. 5500.
In de loop van het najaar zijn twee verenigingen toegetreden tot de NBB, te weten: BC Merenwijk,
Leiden, en de BC Idéfix, Leiden.

Onderscheidingen
In september is door de voorzitter van het District, de heer H.B.L.A. Ruijgrok, een ‘Stuur’ uitgereikt
aan de heer C. de Zeeuw, sinds 1986 bestuurslid van de BC Bridge’86 te Leimuiden. De Zeeuw
heeft in de gegeven periode achtereenvolgens alle bestuursfuncties bekleed en heeft daarnaast
ook nog een periode deel uitgemaakt van de kascommissie van het District.
Op 2 oktober, tijdens het 30-jarig jubileum feest van de BC Ridderveld te Alphen aan de Rijn, is
aan de heer L.A. de Nennie, 23 jaar lang penningmeester en oprichter van het clubblad van deze
vereniging, door de DKL van het District, de heer Cees Varkevisser, een ‘Stuur’ uitgereikt.

Competities
Open paren competitie: een hoofdklasse met 14 paren en een 1e klasse met 22 paren, tezamen
36 paren t.o.v. 34 paren in voorgaand seizoen.
Gemengde paren competitie: 42 paren, t.o.v. 47 paren in voorgaand seizoen.
Damesparen competitie: 58 paren, welk aantal nagenoeg gelijk is aan vorig seizoen.
Viertallen competitie: 73 teams; t.o.v. 72 teams in voorgaand seizoen; ingedeeld als volgt: een
hoofdklasse van 12 teams, drie 1e klassen met elk 8 teams, drie 2e klassen van elk 8 teams en 13
teams in 2 derde klassen.
De senioren 4t-competitie is met 6 teams in het voorjaar gespeeld.
De Toekomstdrive, gehouden op 20 maart, telde 47 paren.
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Kaderopleidingen
In het vorige seizoen is een CLA-cursus met 20 deelnemers door het District georganiseerd;
docent: de heer C. Varkevisser, DKL, tevens bondsarbiter.
Op 20 maart werd de jaarlijkse trainingsdag gehouden voor technische kaderleden (WL, TCL en
CLB); de presentatie was dit keer in handen van de heer H. van Tent, bondsarbiter. Er waren ca.
30 belangstellenden.

Jeugdbridge
We kunnen helaas dit jaar geen toename van activiteit in het district betreffende het jeugdbridge
melden, hoewel er regelmatig inlichtingen gevraagd worden over jeugdbridge, met name het
minibridge. Alleen in Alphen aan den Rijn gaat men onverminderd voort. In januari is de
Jeugdbridgeclub Alphen opgericht. Zij volgen het concept waar de NBB voor staat: zorg dat je een
club hebt waar je continuïteit kunt bieden en ga dan als club op zoek naar de aanwas. Alle scholen
in de min of meer directe nabijheid van het “clubgebouw” (een buurtcentrum) werden benaderd. Dit
resulteerde in een behoorlijk aantal minibridge-cursussen in schooltijd. In 2004 zijn er in totaliteit
meer dan 100 minibridge-diploma’s uitgereikt. Met veel enthousiasme brengen de mensen van de
JBC de geïnteresseerde kinderen daarna verder in de kunst van het uitspelen en vervolgens het
bieden door ze veel te laten spelen en mee te laten doen aan toernooien van de bond.
In januari 2005 viert de JBC Alphen haar eerste verjaardag met een (groot) landelijk minibridge- en
pupillentoernooi, het Elckerlyc toernooi.

IJsselstreek
Samenstelling districtsbestuur
drs. W. Brouwer, voorzitter
J. Postma vice-voorzitter (PR / Jeugd)
A. van de Vlekkert, 1e secretaris
drs. T. Riedstra, penningmeester
mw. M. Suurmeijer - Wessel , 2e secretaris
P.C. Rado, wedstrijdsecretaris (DKL)
J.W. Lesschen, 2e wedstrijdsecretaris
In de voorjaarsvergadering op 15 mei 2004 zijn de heren W. Brouwer en P.C. Rado met algemene
instemming herbenoemd.

Aantal leden
Het aantal bij het District aangesloten verenigingen bedraagt 42. In het verslagjaar hebben zich
hierin geen wijzigingen voorgedaan. Op peildatum 31 augustus 2004 bedroeg het totale aantal
leden 5126 (5032), waarvan 4848 clubleden(4775) en 278 ( 257) ondersteunende leden, derhalve
een toename van in totaal 94 leden (73 clubleden en 21 ondersteunde leden).

Competities
Wederom is voor aanvang van het seizoen d.m.v. een insert in “Bridge” aandacht gevraagd voor
de districtscompetities; op deze wijze werd elk aangesloten lid persoonlijk bereikt.
De terugloop in de parencompetities is voor het districtsbestuur een terugkerende bron van zorg.
De terugloop bedraagt 23 (14 open en 11 seniorenparen), vorig jaar 33 paren.
Bij het viertallen zagen we na het laagterecord van vorig seizoen een toename van 4 teams. Dit
seizoen kon opnieuw een senioren viertallencompetitie worden gespeeld in 4 zittingsdagen.
Daarnaast was het district met 3 teams in de 2e divisie vertegenwoordigd.

Drives en evenementen
“IJsselstreek” heeft de volgende districtsdrive georganiseerd:
* de Beginnersdrive (41 paren) op 3 april 2004 in het Denksportcentrum te Apeldoorn.
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* de Kaderdag (44 deelnemers) op 6 maart 2004.
De Besturendrive - ontmoetingsplek voor alle bestuurlijke en technische vrijwilligers - en de
Nieuwjaarsdrive zijn dit jaar wegens gebrek aan belangstelling helaas niet doorgegaan.
De uitslag van een enquête gehouden onder de aangesloten verenigingen met als voornaamste
vraag of deze drives nog wel georganiseerd zouden moeten worden, gaf aan dat voor deze drives
structureel te weinig belangstelling is en deze drives gaan dus uit het jaarprogramma.

Vergaderingen (ALV en bestuur)
De halfjaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen - de Districtsraden - hebben plaatsgevonden op
22 november 2003 en op 15 mei 2004 in het Denksportcentrum te Apeldoorn. De vergaderingen
zijn matig tot slecht bezocht.
Na afloop van de Voorjaarsvergadering werd een Roadshow gehouden met ruim 40 deelnemers.
Naast informatie over NBB en District werd een demonstratie gegeven van Bridgemate in de
nieuwe radiografische uitvoering.
Het Districtsbestuur heeft het afgelopen seizoen 4x vergaderd, te weten op: 27 oktober 2003,
alsmede op 9 februari, 5 april en 20 juli 2004.
Op de Algemene Najaarsvergadering en de Algemene Voorjaarsvergadering - de Bondsdagen van de NBB is het District vertegenwoordigd geweest door de heer Brouwer.
In januari en augustus werd wederom een Nieuwsbrief uitgegeven met informatie over activiteiten
in het District.

Cursussen
In het najaar 2003 / voorjaar 2004 heeft de heer W. v.d. Vegt voor het District een CLA- cursus
gegeven. Er hebben zich 32 cursisten aangemeld.

Feestelijke gebeurtenissen
Op 18 oktober 2003 werd door de vice-voorzitter van het district de heer J. Postma een “Stuur”
uitgereikt aan de heer W. Stratingh uit Harderwijk wegens de vele bestuurlijke verdiensten en
activiteiten voor diverse verenigingen in de regio.

Zuid Limburg
Van district Zuid Limburg is geen verslag ontvangen.

Groningen
Samenstelling districtsbestuur
Kees Minholts deelt het bestuur mede het volgend jaar geen DKL meer te zijn van het district
Groningen. De functie van DKL is vacant.
Nico de Haan meldt het bestuur de secretariaatsfunctie per 27 november 2004 neer te leggen.
Het bestuur zal de ALV voorstellen Joyce Khouw te benoemen als secretaris.
Tim Heeres heeft zich aangemeld als Districtsjeugdleider (DJL).
Het bestuur zal de ALV verzoeken Tim als zodanig te benoemen.
Op de bestuursvergadering van 10 juni 2004 is besloten tot het instellen van een webcommissie
bestaande uit: Joyce Khouw, Tim Heeres en Nico de Haan.
Deze commissie doet aanbevelingen aan het bestuur over de vorm en inhoud van de website van
het district Groningen.
Per 1 januari 2004 is BC Ons Genoegen niet meer aangesloten als bridgeclub bij de Bond.
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Per 1 januari 2005 zal BC Zuidlaren - op eigen verzoek - overgaan naar het District Drenthe.
Het districtsbestuur heeft dit jaar 6 maal vergaderd.
Daarnaast heeft het bestuur overleg gehad met cluster Stad en cluster Oost.
Vanuit het overleg met cluster Stad is onder leiding van Teijo Doornkamp gestart met het
organiseren van Passageclubs. Deze clubs begeleiden beginnende wedstrijdbridgers (hebben de
bridgecursus 1 en 2 gevolgd).
Doel hiervan: enthousiast maken van beginnende wedstrijdbridgers voor het bridgen in
clubverband om zo het ledenaantal van de deelnemende clubs op peil te houden c.q. te verhogen.
Het spreekt vanzelf, dat de Passageclubs aangesloten zijn bij de NBB. Het resultaat mag er zijn:
41 deelnemers!
Aangezien het clusteroverleg geleid heeft tot een uitbreiding van de parencompetities binnen het
district, heeft het bestuur besloten (vanuit de opdracht van de ALV van 28 november 2003) een
Stad en Ommelaând beker te laten verspelen. Hieraan hebben de 6 hoogstgeplaatste paren van
de parencompetitie Noord, Oost en de senioren parencompetitie Stad meegedaan. Om deze beker
zal in de toekomst gespeeld blijven worden.
Voor het eerst kende het district Groningen een papieren Voorjaarsvergadering: voortvloeisel uit
de besluitvorming van de ALV van 28 november 2003.
De stukken voor de Voorjaarsvergadering zijn rondgestuurd. Hierop kwamen geen reacties.
Conform het besluit van de ALV werd er geen Voorjaarsvergadering gehouden.
Het districtsbestuur constateert dat er in het district Groningen geen gebruik wordt gemaakt van de
BridgeBalie. Dit initiatief van de NBB om bridgeclubs bij cursusactiviteiten te ondersteunen is naar
het oordeel van het districtsbestuur zeker de moeite waard. De BridgeBalie is bij het clusteroverleg
Stad en Oost aan de orde geweest.
Het districtsbestuur wil de clubs via deze weg nogmaals attenderen op het bestaan van de Bridge
Balie en beveelt dit initiatief van de NBB van harte aan.
Bridgeclub Hoogezand-Sappemeer vierde in dit verenigingsjaar het 50 jarig jubileum.
Een afvaardiging van het bestuur heeft deze club tijdens de receptie de hartelijke felicitaties
overgebracht, vergezeld van een cadeau. Ook was er een vertegenwoordiger van de NBB
aanwezig.

Drenthe
Van district Drenthe is geen verslag ontvangen.

Zeeland
Samenstelling districtsbestuur
T. van den Hil, voorzitter
Mw. C. van Galen, vice-voorzitster en jeugdcommissaris
T. Lichteveld, secretaris
C. Blonk, penningmeester
M. Schoof, DKL
Mw. E. Kramer, lid
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Er zijn nu in Zeeland 2830 aangesloten bridgers. Het aantal clubs is al jaren gelijk gebleven. Maar
er is, zoals overal, een groot aantal grijze clubs die we graag binnen de NBB zouden willen halen.
Begin volgend jaar gaan we in samenwerking met Dejan Markovic een bridgedrive voor de
besturen van deze clubs organiseren. Tegelijkertijd krijgen ze uiteraard voorlichting over de
voordelen van het NBB-lidmaatschap.
De deelname aan de districtscompetities is niet slecht hoewel dat nu ook iets minder wordt. We
hebben ook weer het Districtsboekje uitgegeven met het wedstrijdprogramma en de uitslagen van
het afgelopen seizoen. De uitslagen komen ook op Bridgeweb en op teletekst van een lokale TVzender. Helaas gaat deze zender de uitzendingen stoppen in 2005.
We hebben met subsidie van de NBB uit het Districtsfonds een dupliceermachine aangeschaft. Dit
bevalt erg goed, de machine is gebruikt bij de viertallencompetitie en er is veel belangstelling van
de clubs om gedupliceerde spellen voor hun topintegraal toernooi te laten samenstellen.
De deelname aan de Van den Heuvel trofee, een eerbetoon aan de fameuze Zeeuwse bestuurder
Rien van den Heuvel, blijft matig. Het is nu een open viertallenwedstrijd waaraan in 2004 16
viertallen deelnamen.
De cursussen CLA en CLB onder leiding van Dick Schutte blijven succesvol. Aan de CLA cursus
namen 22 personen deel van wie 18 het diploma behaalden. De CLB cursus is in december 2004
weer gestart met ruim 20 deelnemers.
De jaarlijkse kaderdag was weer op 27 november 2004. Deze is bestemd voor alle Zeeuwse
wedstrijdleiders en CLB's. Er waren op die dag 35 personen aanwezig.
Ook was er weer een aantal onderscheidingen. In 2004 zijn er 2 Keien uitgereikt door voorzitter
Ton van den Hil. De eerste was bestemd voor Chris Wondergem. Hij heeft bij zijn club BC
Valkenisse, bij talloze drives en in het Districtsbestuur zijn sporen verdiend. De tweede was voor
Bart van Dijk. Hij heeft zich binnen BC ABC jarenlang verdienstelijk gemaakt als wedstrijdleider,
rekenaar, voor PR, meesterpunten en in het bestuur.
Tot slot hebben we 2 cursussen "PAIRS" georganiseerd, gegeven door Paul Pieters. Er was een
cursus in Zeeuws-Vlaanderen en een in Vlissingen.

Nijmegen
Van district Nijmegen is geen verslag ontvangen.

Dordrecht
Samenstelling districtsbestuur
T.H.J. Dokman, voorzitter
Mw. H.E.G. Naarding, secretaris
D. Groenendijk, penningmeester
Mw. K.A. Adam-Winkel, DKL
Mw. L.P.M. Wildenboer, DPR
C. Griffioen, DJC
Op 3 januari werd het bridgejaar ingeluid met de traditionele nieuwjaarsreceptie in het
Denksportcentrum te Papendrecht. Aansluitend vonden een open parendrive en de bekerwedstrijd
voor clubbesturen plaats. De bestuursbeker kwam dit jaar in handen van BC Gorkum uit
Gorinchem.
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Social Do
8 mei stond in het teken van de zogenaamde Social Do: een dag met een drieledig doel. Onder het
motto ´verenig het nuttige met het aangename´ werd in de ochtenduren de goed bezochte
voorjaarsvergadering gehouden. De eigenlijke reden van de Social Do was het laten kennismaken
van bestuurders van grijze clubs uit ons district met vertegenwoordigers van de bij de NBB
aangesloten verenigingen. Van de 12 aangeschreven grijze verenigingen hebben er 6 gehoor
gegeven aan de uitnodiging. Daarnaast werd deze dag benut om een aantal vrijwilligers en TCleden van elke club eens in het zonnetje te zetten. Zo´n 100 personen deden dan ook mee aan het
middagprogramma.
Tijdens het kennismakingsuurtje werd door DKL Karin Adam aan geïnteresseerden uitleg over en
een demonstratie van de gloednieuwe dupliceermachine gegeven. Hierna werd een individuele
bridgedrive - uiteraard met gedupliceerde spellen - gespeeld, gevolgd door analyse en uitleg van
een paar spellen door Déjan Markovic.

Jubileum
BC Gorkum vierde op 15 mei haar 60 jarig jubileum. Op deze dag werd ´s middags een bridgedrive
gehouden, gevolgd door een koud buffet en een feestavond.

Districtswedstrijden
Open paren: bij de open parencompetitie (54 paren) is voor het eerst gebruik gemaakt van de
dupliceermachine. In alle klassen werden dezelfde spellen gespeeld. Na afloop van elke zitting
waren spelverdelingen en persoonlijke overzichten beschikbaar zodat een ieder gelijk inzicht kon
hebben in het op de avond behaalde resultaat. Kampioen in de hoofdklasse werden de heren
Dokman en Koenen.
Damesparen: de damesparencompetitie kon voor het eerst sinds 3 jaar weer doorgang vinden. Het
aantal deelnemers (16 paren) hield echter nog niet over. De dames Bergsma en Krommenhoek
werden kampioen.
Viertallen: het aantal viertallen (40) is in vergelijking met vorig seizoen gelijk gebleven. Kampioen
in de hoofdklasse is Je Coupe 3 geworden.
Gemengde paren: aan de gemengde parencompetitie hebben 30 paren deel genomen. Hier
bereikten mevrouw Romen en de heer Griffioen de eerste plaats.
De Toekomstdrive, seniorenparen en seniorenviertallen hebben wegens gebrek aan belangstelling
niet plaats gevonden.

Jeugdbridge
Ondanks alle inspanningen van Kees en Rina Griffioen lukt het maar niet om met name de
middelbare schooljeugd voor de enige jeugdclub die ons district nog kent, JBC Klaver Vier uit
Dordrecht, te behouden. Ervaring leert dat zodra huiswerk om de hoek komt kijken, helaas veel
jeugdbridgers (moeten) afhaken.

Beleid/vergaderingen
Zowel de eerder gememoreerde voorjaarsvergadering als de in november gehouden
najaarsvergadering werd goed bezocht. In de najaarsvergadering is ons “Beleidsplan 2004-2008”
behandeld, waarin onze doelstellingen voor de komende jaren staan. Speerpunten hierin zijn:
het bevorderen van deelname aan districtscompetities
het bewegen van grijze clubs in de regio om zich bij de NBB aan te sluiten
het ondersteunen van initiatieven om jeugdbridgers en beginnende bridgers op te leiden en op te
vangen
functioneren als schakel tussen de aangesloten leden en de NBB.
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Friesland
Samenstelling districtsbestuur
Lambert Holtland, voorzitter + PR-zaken
Elberth Ettema, secretaris
Piet van Aerle, penningmeester
Ype Wijma, DKL
Hendrik van Gunst, coördinator bridgecursussen e.d.
Mevr. Hinke Zijlstra, wedstrijdsecretaris

In memoriam
In december ontvingen wij het droevige bericht dat onze ere – districtscompetitieleider, de heer
Piet Postma was overleden. Piet heeft zich enorm verdienstelijk gemaakt door de viertallen – en
damescompetities gestalte te geven. Zijn naam zal blijven voortleven in de strijd om de, naar hem
genoemde, Piet Postma – beker. Een competitie voor tweede – en derdeklassers. Piet is 84 jaar
geworden.

Bestuurlijk
Daar onze najaarsvergadering matig bezocht wordt, hebben wij dit jaar, evenals drie jaar geleden,
een viertal regionale bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij werden de voorzitters en de
wedstrijdleiders van de clubs telefonisch uitgenodigd. Dat er belangstelling was voor dergelijke
bijeenkomsten, bleek uit de opkomst. Waren we bij een jaarvergadering al tevreden met een
opkomst van 25 %, nu was deze ruim 70%. Deze vergaderingen hielden wij zonder een vaste
agenda. Piet van Aerle hield een inleiding, o.a. over de BridgeBalie, spelregels en arbitrage,
waarna de discussies op gang kwamen. Op deze manier houdt het districtbestuur toch voeling met
de clubs.

Cursussen
Er is een CLA-cursus gestart met 13 kandidaten en 16 liefhebbers zijn met CLB begonnen.
Volgend seizoen wordt bij voldoende belangstelling weer een CLA-opleiding gegeven.
Een zestal clubs heeft gebruik gemaakt van het door de BridgeBalie gefinancierde project om
door een docent 4 bridgelessen te laten verzorgen.

Competities
De deelname aan de verschillende disciplines is vrijwel gelijk gebleven. Alleen de
damescompetitie, Nederlands grootste en Frieslands trots, vertoonde een daling van 161 naar
142 paren.

Mini-bridge
Het lesgeven in minibridge op de basisscholen loopt niet goed, mede omdat de onderwijsinspectie
heeft aangegeven dat er geen ruimte meer is voor bridge-, dam- en schaaklessen.

Onderscheidingen
Met genoegen is er een Kei uitgereikt aan de heer Langeraar van BC Oosterwolde.

Website
Hulde voor Douwe van den Berg, Klaas Looper en Elberth Ettema voor het prima laten
functioneren van de website www.friesbridge.com. Steeds meer clubs in het district maken gebruik
van deze niet meer weg te denken communicatiemogelijkheid. In 2004 bijna 100.000 bezoekers!!
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Delft
Samenstelling districtsbestuur
F.M. Kellenbach, voorzitter
J.G. Martèl, vice-voorzitter en PR
E.W.Meijer, secretaris
Vacature, DKL
J.H.M. de Haan, penningmeester
J. van Schilt, jeugdcommissaris
Website district Delft: www.nbbdelft.nl
In Memoriam Joke de Lange-Hendriks. Op 13 november overleed de penningmeester van het
district Delft: Joke Hendriks. Zij werd 67 jaar.
Vele jaren speelde Joke een belangrijke rol in de bridge-organisatie van Delft en omgeving. In
1965 was zij mede-oprichtster, en daarna secretaris, van de Delftse Bedrijfs Bridgeclub.
Twee jaar later ontving zij uit handen van de toenmalige bondspenningmeester, Theo Wijnands,
een startkapitaal van ƒ 300, waarmee de oprichting van het district Delft mogelijk werd. Eerst als
secretaris, na enkele jaren als penningmeester, maakte zij 35 jaar lang deel uit van het
districtsbestuur. Nog tot in de eerste maanden van 2003 was zij actief betrokken bij de organisatie
van het districtslustrum. Daarna was haar ziekte een steeds grotere belemmering voor haar
activiteit. Joke werd in het district alom gewaardeerd om haar nauwgezette, betrouwbare en
plichtsgetrouwe taakvervulling. Zij zal bij velen lang in de herinnering blijven.

Veel nieuwe initiatieven
Het afgelopen seizoen wordt gekenmerkt door een zeer initiatiefrijk jaar voor ons district. Zo
kregen wij een fantastisch mooie nieuwe website. Er werd gestart met een driemaandelijkse
Nieuwsbrief. Er werd een zgn. “pilot” gestart om meer te doen aan de kwaliteit van de toernooien
en drives en de goedkeuringen daarvan. Posters van Toernooien binnen ons district worden nu via
email en website als een nieuwe service gepubliceerd en verspreid. Ons jaarboekje kreeg een
nieuw jasje en viel, als een “insert” van het NBB bridgeblad, bij alle 2300 leden in augustus al op
de deurmat!
Tenslotte kregen wij eindelijk weer een enthousiaste Jeugdcommissaris in het Bestuur, die zware
pogingen onderneemt tot het aantrekken van meer vrijwilligers en wij legden de organisatorische
en financiële basis voor het houden van spelpeilverbeterings-cursussen op districtsniveau in het
komend seizoen.
Het aantal verenigingen is het afgelopen seizoen niet veranderd. Wij hebben er nu 28. Het totaal
aantal leden binnen ons district is vrijwel hetzelfde gebleven (incl. dubbelleden ongeveer 700, en
excl. ondersteunende leden).

Bestuurlijk
Zoals al gememoreerd in het voorwoord is Joke de Lange ons het afgelopen seizoen ontvallen. De
voorzitter heeft haar functie tijdelijk waargenomen. Binnen het Bestuur is de functie van
jeugdcommissaris eindelijk ingevuld. Jos van Schilt is enthousiast van start gegaan. Hij heeft een
plan ontwikkeld, dat moet leiden tot een grote groep vrijwilligers, die de jeugd moet stimuleren om
te gaan bridgen.
Het district hield zijn gebruikelijke najaars- en voorjaarsvergadering. De afgelopen jaren was het
aantal deelnemende verenigingen zeer laag met een dieptepunt vorig seizoen van 5 clubs. Echter,
het afgelopen seizoen is een kentering waargenomen. Meer dan de helft van de aangesloten
verenigingen was aanwezig. Belangrijkste reden is de toename van de communicatie via email en
de vele initiatieven die het Bestuur ontwikkelde.
Wel was het moeilijker voor het Bestuur om vergaderdata voor haar Bestuursvergaderingen te
vinden, waarop ieder bestuurslid aanwezig kan zijn. Het contact via email neemt echter toe, zodat
per saldo meer gecommuniceerd wordt dan voorheen.
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Website
De website van het district is in januari 2004 geheeld vernieuwd. Met trots kan gesteld worden, dat
ons district een van de meest moderne en complete websites heeft van alle districten in
Nederland. De bezoeken aan de website zijn enorm toegenomen, de informatie wordt continu
bijgehouden door onze webmaster John van de Meij. Er is een arbitragehoek van Evert Angad
Gaur. De berichtgeving over viertallen en parencompetities blijft in de goede handen van Wim
Lotgering.

Samenwerking met aangrenzende districten
Via intensief emailcontact wordt er meer informatie tussen de districten (en hun leden) onderling
verspreid. Met name het openstellen, onder bepaalde condities, van de parencompetities draagt bij
in de samenwerking, alhoewel er niet veel leden gebruik maakten van deze mogelijkheid.

Kadervorming
Er werd dit seizoen een CLA-cursus georganiseerd. Er was redelijke belangstelling. De
districtskaderdag die dit jaar werd georganiseerd, had opnieuw tot doel de kennis van
wedstrijdleiders en arbiters op peil te houden en stond daarnaast in het teken van de
kwaliteitsverhoging van Toernooien. De opkomst op de kaderdag was redelijk.

Jeugd en aspirantbridgers
Dit jaar werd Jos van Schilt benoemd tot onze Jeugdcommissaris. Hij heeft een plan ontwikkeld
om de Jeugdbridge-activiteiten van de grond te krijgen. Daarvoor heeft hij vier groepen vrijwilligers
nodig. Met de werving hiervan is het tot op heden droevig gesteld. Bridgers staan schijnbaar niet te
popelen om de jeugd bridge te leren. Als men bedenkt, dat de gemiddelde leeftijd van de bridger
zo hoog is, dat er naar onze schatting zeker 500 bridgers in ons district alleen al niet meer in het
arbeidsproces zitten. Welk een kans laten al deze mensen dan toch lopen om zich intensief met de
jeugd bezig te houden en die kennis te laten maken van al hun bridgewijsheden ….!
Dit jaar werd, voor de achtste keer, onze Toekomstdrive gehouden op zaterdag 15 mei en voor de
tweede keer in het Denksportcentrum te Zoetermeer.
Omdat de opgave voor de drive op woensdag sterk terug was gelopen, werd voor het eerst alleen
op de zaterdag gespeeld. 34 paren hebben dit jaar meegedaan, een onverwacht groot aantal! Het
werd (weer) een spannende en leerzame dag, met toch gezelligheid en een ontspannen sfeer.
Er waren onvoldoende “deel 1 beginners” om die in een aparte lijn te laten spelen en zij moesten
met “deel 1 en 2 beginners” meespelen. Uit de uitslag bleek (weer) dat zij daar weinig nadeel van
ondervonden. Heel wat “deel 1 beginners” eindigden hoog!
Van de 20 aangeschreven docenten vaardigden 9 ( van wie 1 uit het District Den Haag!) cursisten
af naar de Toekomstdrive.

Tot slot
Het district gaf voor de 14e maal zijn jaarboekje uit. Dit seizoen werden de jaarboekjes (ongeveer
1600 stuks) nog via de clubs verspreid. Tijdens de voorjaarsvergadering werd besloten de inhoud
en de verspreiding te veranderen.
Het districtsbestuur constateerde verheugd een sterke toename van het aantal vertegenwoordigers
van de clubs aan de districtsvergaderingen. Deze toename schrijven we met name toe aan de
snellere en adequate informatieverstrekking via email en website. Misschien dat deze ontwikkeling
een voorbode is voor een groei in deelname aan competities en andere activiteiten?
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Noord en Midden Limburg
Samenstelling districtsbestuur
Maarten Scholte, voorzitter
Paul Gerits, vice-voorzitter/technisch coördinator/DJK
Frits v.d. Bos, penningmeester
Arn van Cruchten, secretaris
Will Pors (Mw) PR-functionaris
Arthur Nijst, DKL

Bestuurlijk
Na 10 jaar lid te zijn geweest van het districtsbestuur heeft Herman Verheijen in de loop van het
jaar, wegens privé-omstandigheden, zijn bestuursfunctie moeten neerleggen. Dhr. Paul Gerits
neemt voorlopig zijn taken over. Verder is ook dhr. Rob Kraan gestopt als districtsbestuurder
verantwoordelijk voor PR-zaken. In zijn plaats is Mw. Will Pors gekozen tijdens de ALV in mei.
Dhr. Jan Vàhl heeft de functie van DKL tijdelijk waargenomen. Echter tijdens de ALV in mei heeft
hij besloten deze functie niet voort te zetten. Afgelopen zomer hebben wij dhr. Arthur Nijst bereid
gevonden voortaan als DKL van ons district te gaan fungeren.

Districtsdag
Op zondag 1 februari 2004 werd de jaarlijkse districtsdag gehouden in de Witte Hoeve te Venray.
Met een deelname van 84 paren verliep deze dag in een gemoedelijke sfeer, waarbij toch bridge
van hoge kwaliteit te zien was.
In de sterkste groep won het echtpaar Franssen van Klaver Elf, die ruim 50 jaar geleden aan de
wieg van het district hebben gestaan.
De districtstrofee werd dit jaar gewonnen door de B.C. Nicotinee uit Boxmeer.

De clubleider cursussen
Van de 24 deelnemers aan het CLA-examen in mei zijn er 22 geslaagd.
In het najaar is zowel een CLA- als een CLB-cursus gestart.

Districtsvergaderingen
Binnen ons district worden traditioneel twee grote vergaderingen gehouden: de
voorjaarsvergadering in mei en de najaarsvergadering in november. De opkomst tijdens de
voorjaarsvergadering was niet bijzonder hoog te noemen.

Kaderdag
Op zondag 3 oktober is een kaderdag gehouden voor bestuurders en technisch kader van de
aangesloten clubs.
Deze dag werd in de vorm van 4 parallelle workshops gehouden in het zalencomplex van ‘De Witte
Hoeve’ te Venray.
De inleiders van de workshops waren:
Eric Laurant, hoofdbestuurslid PR&Marketing van de NBB, over de producten en diensten van de
NBB.
Ben Schelen, met het thema: een bestuurder doet het nooit goed.
Paul Gerits, is binnen het districtsbestuur belast met het jeugdbridge, met o.a. een demo
minibridge.
Arthur Nijst (DKL), met het thema “het gedrag aan de bridgetafel”.
Verder werd in een plenaire zitting door Bridgemate een demo gegeven van de nieuwe versie van
hun systeem. Met een deelname van ca. 45 personen was deze dag goed geslaagd.
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Gooi- en Ommeland
Samenstelling districtsbestuur:
Bert Koster, voorzitter
Henk Schadenberg, vice-voorzitter
Rob Westland, penningmeester
Wally van der Klift, secretaris
René van Helmond, DKL
Dirk Keersemaker, DKL-paren
Irene Coppens, PR en Jeugdbeleid

Algemeen
De districtsraad vergaderde tweemaal. Van groot belang waren de besluiten ten aanzien van het
verenigingsjaar, de financiële bijdrage van de verenigingen en de verdeling van de verenigingen
over de bestuursleden.
Het verenigingsjaar van 1 mei - 30 april is gewijzigd in 1 september - 31 augustus, waardoor in het
vervolg zonder tijdsdruk gewerkt kan worden. Ter financiering van nieuwe activiteiten van het
district zoals het inlegvel in Bridge en de Nieuwjaarsbijeenkomst, is de jaarbijdrage per
verenigingslid verhoogd tot € 1, -.
Ook de agenda’s van de Algemene Vergaderingen van de NBB zijn aan de orde gesteld.
Het districtsbestuur vergaderde zesmaal. Gesproken werd over de gebruikelijke onderwerpen
zoals de competities, het Lustrum, de cursussen en de Kaderdag.
Het seizoen werd op 3 september 2004 geopend met een bridgedrive voor een afvaardiging van
de besturen van alle verenigingen van district Gooi en Ommeland.
Het aantal aangesloten verenigingen (61) wijzigde niet. Het ledental liep terug van 6080 naar 5887.
Voorzitter Bert Koster reikte een Kei uit aan mevrouw L. de Beer van BC Naarden.

Competities en toernooien
Het district telt één team in de Eerste Divisie en drie teams in de Tweede Divisie.
Aan de districtsviertallencompetitie 2002 - 2003, 2003-2004 en 2004-2005 namen respectievelijk
164, 155 en 137 teams deel. Dit betekent ten opzichte van seizoen 2002 - 2003 een teruggang
van ruim 16% in dit seizoen.
De belangstelling voor de Gemengde en de Seniorenparen bleef minimaal. Het aantal
deelnemende paren (28) aan de Gemengde parencompetitie (2 zittingen op één dag) was helaas
niet in overeenstemming met de hoog gespannen verwachtingen van de nieuwe opzet.
De belangstelling voor Damesparen bleef op peil, terwijl de deelname aan de Open
parencompetitie terugliep. Aan de Toekomstdrive deden slechts 22 paren mee.

CLA-cursus
In tegenstelling tot andere activiteiten is de belangstelling voor deelname aan de CLA- en CLBcursussen groot. Er konden respectievelijk 24 en 22 deelnemers verwelkomd worden.

Contact met de leden
Om het contact met de verenigingen te intensiveren zijn de verenigingen in zeven clusters
verdeeld. Per cluster is een districtsbestuurder aangewezen als contactpersoon.
De leden van district Gooi en Ommeland troffen voor de tweede maal een inlegvel in het
septembernummer van Bridge aan met alle gegevens en activiteiten betreffende het seizoen 2004
– 2005.
Om naast de traditionele Openingsdrive en de Districtraden veelvuldiger en intensiever contact te
leggen is voor de eerste maal een Nieuwjaarbijeenkomst georganiseerd met ontvangst van
vertegenwoordigers van de clubs met een drankje en een buffet met aansluitend een drive. Deze
wijze van communiceren met de verenigingen waarbij 49 clubs vertegenwoordigd waren, was zeer
succesvol en werd alom zeer gewaardeerd.
47
Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2004

Lustrum
In 2005 bestaat district Gooi- en Ommeland vijftig jaar. Om dat feit op gepaste wijze te vieren is in
januari een Lustrumcommissie aan de slag gegaan om de festiviteiten voor te bereiden. Bijzonder
is dat niet alleen aandacht aan het eigen Lustrum besteed gaat worden maar ook aan het
vijfenzeventig jaar bestaan van de NBB, zodat op één en dezelfde dag twee verjaardagen gevierd
gaan worden.

Vlaardingen en omstreken
Samenstelling districtsbestuur
C.J. Lambregts, voorzitter en PR/interim penningmeester
G.H. Rietman, secretaris
J.J. Barendregt, DKL/interim DAMP
Mw. H.M. Barendregt-de Wilde, districtjeugdcommissaris
Mevrouw Barendregt en de heer Borsboom waren bij de Algemene Ledenvergadering aftredend.
Mevrouw Barendregt heeft zich herkiesbaar gesteld en werd herkozen. De heer Borsboom heeft
besloten zijn bestuurstaak te beëindigen. Mevrouw Nijland heeft eveneens haar bestuurstaak
beëindigd. Beiden worden bedankt voor het vele werk dat zij hebben verricht in het districtsbestuur.
Het bestuur heeft in het verenigingsjaar totaal zes maal vergaderd om het beleid te bespreken en zo
nodig aan te passen. De bestuursleden hebben ook dit jaar met genoegen hun taak vervuld en hopelijk
ook tot tevredenheid van de leden.
Het afgelopen seizoen is er veel tijd gestoken in de kennismakingsdag.
De NBB heeft subsidie beschikbaar gesteld voor nieuwe activiteiten binnen het district.
Er is een dag georganiseerd voor de minder ervaren bridger (spelers uit de laagste groep van de
vereniging). Tijdens deze dag is geprobeerd het verschil duidelijk te maken tussen de verschillende
wedstrijdvormen (parenwedstrijd, viertallenwedstrijd en butlerwedstrijd), er is iets verteld over arbitrages
en er is gewerkt met verschillende rekenprogramma’s (Scanzo en Bridgemate). Aan de spelers is het
belang om bij een overtreding de arbiter erbij te roepen, toegelicht. Er is duidelijk gemaakt dat dit niets
te maken heeft met ‘het spelen met het mes op tafel’ maar slechts is om de overtreding op de juiste
wijze te kunnen herstellen. De gebruikte rekenprogramma’s en het verwerken van de scores is
uitgelegd. Na de uitleg over de wedstrijdvorm hebben de bridgers een praktijkoefening gekregen. De
spelers hebben zelf het viertallenbriefje ingevuld en de uitslag bepaald. Na afloop van de dag kregen
de spelers de uitleg op papier mee, zodat ze het nog eens rustig konden nalezen.
Het bestuur kan, gezien de reacties die wij hebben gekregen, terugkijken op een geslaagde dag.

Twente
Samenstelling districtsbestuur
R. Kerkhoven, voorzitter
C. Ooijevaar, vice-voorzitter/PR
Mw. S. Bakker, secretaris
A. Klaassen, penningmeester
M. Verhoeven, DKL
A. Fonts, jeugdfunctionaris
Het rooster wijkt op sommige punten af van het vorige schema. In de voorjaarsvergadering van het
district op 10 april 2004 is besloten de verkiezing voor de leden van het districtsbestuur in het
voorjaar te houden. Zodoende kan een nieuw lid zich tijdig voorbereiden op het nieuwe seizoen.
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Traditioneel ging het jaar van start met de besturendrive op 17 januari jl., die in tegenstelling tot
andere jaren als 4-tallen wedstrijd gespeeld werd. Het is ons gebleken dat een aantal verenigingen
in het district niet bekend is met deze wedstrijdvorm. Voor deze clubs was het een uitstekende
kennismaking.
De door het district ingestelde Bridgepromotieprijs werd uitgereikt aan de Bornse Bridgeclub. De
prijs werd aan deze vereniging toegekend vanwege de bijzondere wijze waarop zij haar 50-jarige
jubileum vierde; met een wedstrijd voor de clubleden zelf, een voor de bestuursleden van de
overige verenigingen en een kroegendrive die open was voor alle bridgers in het district.
In april 2004 vierde de Bridgeclub Schuttersveld haar 40-jarige jubileum. De vereniging had ter
gelegenheid hiervan een kroegendrive georganiseerd.
Het districtsbestuur kwam het afgelopen jaar 4 keer bijeen. De informatievoorziening van het
district naar de verenigingen en haar leden geschiedt grotendeels via de website, die door Antonio
Fonts ontwikkeld is en beheerd wordt. Het afgelopen jaar is deze site gemoderniseerd. Voor de
niet-digitale bridger verstuurt het district de flyer (als bijsluiter in het NBB-maandblad Bridge). Dit
medium begint nu goed ingeburgerd te raken. De flyer wordt 2x per jaar meegezonden. In mei
bevat het de resultaten van het afgelopen seizoen en gegevens over de diverse zomerdrives. In
september wordt aandacht besteed aan de inschrijving en de data voor het nieuwe seizoen, naast
uiteraard overige nieuwsitems.
Het bestuur constateert de afgelopen jaren dat de deelname voor competitieve wedstrijden
enigszins afneemt. Het experiment om de open paren competitie van het district op 2 zaterdagen
te organiseren (i.p.v. 4 maandagavonden) heeft tot een hogere deelname geleid. Deze formule zal
voorlopig zo gehandhaafd blijven.
Een verder voorstel voor het aantrekkelijker maken van de districtscompetitie is de aanschaf van een
zgn. schudmachine. Het districtsbestuur is van mening dat dit bijdraagt tot verbetering van het
spelniveau en de organisatie van districtswedstrijden vereenvoudigt. De exploitatie zal door verhuur
aan de diverse kroegendrives in het district naar alle waarschijnlijkheid kostendekkend zijn.

West-Brabant
Samenstelling districtsbestuur
M. Mol, voorzitter
J. de Waal, vice-voorzitter en secretaris
J. van Oosterhout, penningmeester
mw. A. van Leeuwen-Fabriek, jeugdcommissaris
mw. Th. de Jonge-Kivits, districtscompetitieleider

Bestuurlijke zaken
Het bestuur riep tweemaal een Algemene Leden Vergadering bijeen en vergaderde verder
vijfmaal. Tijdens de Leden Vergadering in het voorjaar stelde de heer C. van der Burg zich niet
opnieuw beschikbaar en trad af. Ook de heer H. van de Konijnenburg nam, ingegeven door drukke
werkzaamheden, afscheid van het bestuur. Mevr. Th. de Jonge-Kivits, districtscompetitieleider, is
het bestuur komen versterken. Na 13 jaar nam Meeùs Holding BV afscheid als sponsor van het
West-Brabants Bridgekampioenschap. Het bestuur prijst zich gelukkig in Lenaers Makelaardij en
Taxaties een opvolger te hebben gevonden als sponsor voor dit kampioenschap.
Het aantal aangesloten verenigingen in het district bleef in het verslagjaar gelijk, namelijk 69.
Ook in 2004 kwam een bridger uit ons district de eer toe een onderscheiding in ontvangst te
mogen nemen. Mevr. R. Markestein van de BC Steenbergen anno 1934 kreeg uit handen van de
voorzitter van het district een “Kei”.
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Districtswedstrijden en -competities
Op 4 januari 2004 werd in samenwerking met de bridgeclubs Oudenbosch en Ups and Downs in
Oudenbosch de Nieuwjaarsdrive van het district gehouden. Na afloop van een gezellige receptie
streden 88 paren in aanwezigheid van de heer Schoof van het Bondsbestuur om de wisselbeker
van het district. Winnaar werd het echtpaar Van der Sanden uit Oudenbosch.
Aan de viertallencompetitie van het district namen 44 teams deel. In de hoofdklasse werd het
viertal Bridge Beter 3 kampioen en promoveerde naar de 2e Divisie. Helaas degradeerden de
viertallen Oosterhout 1 en Roosendaal 1 uit de 2e Divisie.
De finale van het Meeùs-toernooi die op 18 april 2004 werd gespeeld, is gewonnen door het paar
de heren Van der Berg-Bielars.
Voor de senioren-viertallencompetitie schreven 21 teams in. Het viertal Mentink behaalde het
kampioenschap. Bij de in het najaar gehouden open parencompetitie werd wederom in drie
klassen met in totaal 40 paren om het kampioenschap gestreden. In de hoofdklasse verwierven
mw Bielars en dhr Mol het kampioenschap.

Cursussen en kaderdagen
De heer M. Bol slaagde voor het examen wedstrijdleider. Traditioneel is in april de kaderbijeenkomst met live-arbitrages georganiseerd. Ongeveer 75 leden namen opnieuw de kans waar om
hun kennis van de spelregels op te frissen. Tijdens de kadermiddag aansluitend op de
ledenvergadering in het najaar heeft de heer S. Sietsma voor een volle zaal een voordracht
gehouden over het onderwerp “ethische arbitrages”.

Jeugd
De ontwikkeling van het jeugdbridge gaat langzaam maar gestaag. In het seizoen 2003/2004 werd
op zes basisscholen een cursus Minibridge aangeboden. Dit seizoen is daar weer een school
bijgekomen. Er wordt volop gewerkt aan een buitenschools vervolg op deze cursussen in de vorm
van een jeugdclub. Het blijkt erg moeilijk te zijn de jeugd daarvoor warm te krijgen.

Midden Brabant
Samenstelling districtsbestuur
C. van Loon, voorzitter
J.M. v.d. Linden, secretaris
A. Hooijmaijers, penningmeester
A. van Doremalen, DKL
B. Hoekstra, PR medewerker
Mw. C. Arnolds, districtsjeugdcommissaris

Bestuur
Het bestuur kwam zeven keer in vergadering bijeen. In de Algemene Ledenvergadering van 15
mei 2004 is afscheid genomen van de heer B. Persoons als secretaris van het district. Omdat de
heer Van der Linden bij afwezigheid de functie van notulist toch al waarnam, heeft hij besloten zijn
functie als PR medewerker neer te leggen en het secretariaat over te nemen. Als nieuwe PR
medewerker is de heer Bart Hoekstra voorgesteld aan de vergadering. De vergadering is met de
wisseling en aanstelling akkoord gegaan.
Ter voorbereiding op de Algemene Vergaderingen van de NBB zijn in november 2003 en mei 2004
twee Algemene Ledenvergaderingen van het District gehouden. De voorzitter en de
penningmeester zijn in december 2003 als vertegenwoordigers van het district naar de Algemene
Vergadering van de NBB geweest. De Algemene Vergadering van de NBB in juni 2004 is namens
het district bijgewoond door de voorzitter.
Er hebben zich binnen ons district geen nieuwe verenigingen aangemeld bij de Nederlandse
Bridge Bond. Het totaal aantal aangesloten verenigingen blijft derhalve staan op 38.
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Districtsdrives
In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2003 was het voornemen van
het bestuur een bridgedrive voor de besturen en de kaderleden van de aangesloten verenigingen
te houden. Wegens onvoldoende belangstelling heeft deze drive geen doorgang gevonden.
Op zondag 28 december 2003 is door het district een drive georganiseerd voor de leden van de bij
het district aangesloten clubs. Deze drive vond plaats in Bridgesociëteit Acacia te Tilburg en stond
onder leiding van de heer Tjali Tuwanakotta. Het bestuur is voornemens van de laatstbedoelde
drive een jaarlijks terugkerend gebeuren te maken.
Na enkele jaren van malaise was de toekomstdrive dit jaar zeer goed bezet. Er namen 39 paren
aan deel. De organisatie was in handen van Carla Arnolds en Bart Hoekstra.

Website
Vanaf dit seizoen is het voor de aangesloten verenigingen mogelijk een eigen site op de website
van het district te krijgen door middel van een link. De website dient zelf onderhouden te worden.
Indien gebruik gemaakt wordt van de algemene website die onderhouden wordt door de
webmaster, worden kosten in rekening gebracht.

Jeugdbridge
In mei werd aan ca. 300 leerlingen van het Mill Hill College minibridgeles gegeven.

Onderscheidingen
De heer R. Koningen heeft op 13 mei 2004 afscheid genomen als voorzitter van B.C. Tra Noi uit
Tilburg. Wegens zijn verdiensten voor de bridgesport heeft hij bij deze gelegenheid uit handen van
de voorzitter van het district een “KEI” ontvangen. Aan de heer H. Vlak is wegens zijn verdiensten
voor de bridgesport in het district de onderscheiding van verdienste toegekend. In verband met het
overlijden van de heer Vlak is deze onderscheiding postuum uitgereikt maar in de wetenschap dat
de heer Vlak op de hoogte was dat deze eer hem nog te beurt zou vallen.

Kampioenen
Het nationale damesteam (waarin twee dames uit ons district spelen) heeft een tweede plaats
veroverd bij het Europees kampioenschap. Het Nederlands kampioenschap viertallen is gewonnen
door een team met daarin drie heren van ons district.

Viertallencompetitie
In de hoofdklasse is er tot de laatste ronde flink gestreden om het kampioenschap c.q. de promotie
naar de 2e divisie. In de laatste ronde ontmoetten de nummers een en twee, resp. Theseus 4 en
Goirle 4, elkaar. Deze wedstrijd zal overigens de geschiedenis ingaan als de azengate. Op het
laatst van de wedstrijd werd nl. geconstateerd, dat de azen van de kaarten met blauwe
achtergrond herkenbaar waren. De D.K.L. besliste, dat de spellen met de blauwe achtergrond
opnieuw gespeeld moesten worden. De achterstand van Theseus was echter zo groot, dat het de
wedstrijd opgaf. Goirle 4 was hiermede kampioen en promoveerde naar de 2e divisie. Het team
bestond uit captain Van Staalduinen, Bernts, Diekhorst, Ten Hacken, Piersma en Pouwels.

C.L.A.-cursus
Deze werd gegeven door Bart Hoekstra. Er begonnen 22 mensen aan deze cursus. Van de 18
cursisten die op examen gingen, slaagden er 14. Bij het tweede examen in september slaagden de
overige vier alsnog.
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Zuid-Oost Brabant
Samenstelling districtsbestuur
Mw. J.M.C.J. Lardinois, voorzitter
J.C.Th. Vos, secretaris
Mw. M.E.J.C.F. Buskens-Voncken, Penningmeester
J.K.H. Dirks, DKL
J.A.A. Engbers, vice-voorzitter en PR-functionaris
Th. van Dijk, DJC.
Elk jaar is er twee maal een Algemene vergadering, voorafgegaan door een reguliere vergadering
van het voltallige districtsbestuur.
Met een tussenpoos van twee maanden zijn er bijeenkomsten van een deel van het bestuur, in
een adhoc samenstelling, voor dagelijkse zaken.
Algemeen
De voorbije periode kenmerkt zich door een verdere terugloop van de deelname aan de
verschillende competities. In het bijzonder de parencompetitie kende een lage inschrijving.
Het aantal aangesloten verenigingen is constant gebleven op 50.
De kaderbezetting is ruim voldoende, al is er een minder evenwichtige verdeling over de clubs.
Een steeds weer opduikend probleem is het gebrek aan belangstelling in de lokale krant. De
hoofdredactie onderkent bridge niet als een sport en het grote aantal liefhebbers (aangesloten en
niet-aangesloten bij de NBB) is kennelijk geen aanleiding om daar verandering in te bereiken.
Aangeleverde kopij wordt alleen geplaatst als er toevallig ruimte overblijft bij andere onderwerpen.
PR
Mede ten behoeve van een intensivering van het contact met de lokale pers is een extra PRfunctionaris aangetrokken.
Open dag
De open dag die door het district werd georganiseerd voor alle bridgeliefhebbers in het district,
werd een succes. De lezingen door Berry Westra en Ben Schelen zowel als de vele stands en
demonstraties (w.o. jeugdbridge) trokken ruim 300 bezoekers.
Dit ondanks, of mogelijk dankzij, het bijzonder mooie zomerweer op die dag.
Opleidingen
Aan de CLA opleiding werd deelgenomen door 28 cursisten van wie er 27 met succes deze
opleiding hebben afgerond.
De WL opleiding kende 3 deelnemers uit ons district die allen slaagden.
De jeugdopleiding wordt nog steeds met succes begeleid en de resultaten van de leden van
“Bridge Boys and Girls” op regionale en landelijke evenementen geven vertrouwen voor de
toekomst.
Onderscheidingen
De Hr. W. van der Zande van BC Scharukla werd door de NBB onderscheiden voor de vele
activiteiten en de bijbehorende ‘Kei’ werd hem door de voorzitter overhandigd op een speciale
bijeenkomst in Bladel.
Speciale Drives
In de loop van dit jaar werd opnieuw extra aandacht besteed aan het organiseren van speciale
drives voor slechtziende en slechthorende bridgers. Dit was als aanvulling op de vele drives die in
de regio werden georganiseerd voor het werven van fondsen voor dezelfde en voor soortgelijke
goede doelen. Ook de bekende Tirion toekomstdrive kende weer een grote deelname.
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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

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

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

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

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*

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

* 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 31-12-2004
LEDEN
District

TOTAAL
Clubs

Leden

VERSCHIL

Jeugd
Leden

2004

2003

+/-

1. BF Regio Amsterdam

59

4.972

17

4.989

5.022

-33

2. Utrecht

66

7.042

23

7.065

7.267

-202

3. 's-Gravenhage e.o.

37

4.025

27

4.052

4.081

-29

4. Noord-Holland Noord

71

6.739

11

6.750

6.837

-87

5. Rotterdam & Omstreken

52

4.874

20

4.894

4.876

18

6. Kennemerland

44

3.928

15

3.943

4.034

-91

7. Midden en Oost Gelderland

62

5.748

22

5.770

5.810

-40

8. Maasland & Meierij

51

4.441

26

4.467

4.674

-207

9. Leiden e.o.

45

5.249

24

5.273

5.393

-120

10. IJsselstreek

42

4.931

8

4.939

4.949

-10

11. Zuid Limburg

32

2.762

17

2.779

2.834

-55

12. Groningen

33

2.740

23

2.763

2.849

-86

13. Drenthe

25

2.509

0

2.509

2.551

-42

14. Zeeland

28

2.695

3

2.698

2.753

-55

15. Nijmegen

29

2.195

10

2.205

2.422

-217

16. Dordrecht

19

2.064

16

2.080

2.091

-11

17. Friesland

41

3.957

21

3.978

4.062

-84

22. Delft

28

2.992

31

3.023

3.041

-18

23. Noord en Midden Limburg

29

2.772

3

2.775

2.902

-127

24. Gooi- en Ommeland

61

5.791

5

5.796

5.887

-91

25. Vlaardingen en omstreken

20

2.193

1

2.194

2.179

15

26. Curaçao/Aruba/StepBridge

6

7.308

49

7.357

6.388

969

27. Twente

25

2.702

1

2.703

2.860

-157

28. West-Brabant

69

6.351

16

6.367

6.362

5

29. Midden Brabant

36

3.444

25

3.469

3.516

-47

30. Zuidoost-Brabant

50

4.910

8

4.918

4.938

-20

Totaal 2004

1.060

109.334

422

109.756

Totaal 2003

1.075

110.139

439

-15

-805

-17

Verschil
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110.578
-822

Deelname Districts Open Paren seizoen 2003-2004
DISTRICT

KLASSE
Hoofd

1. BF Regio Amsterdam

21

2. Utrecht

16

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

1

e

2

e

Totaal
e

3 /4

e

03/04

02/03

21

21

30

22

18

18

33

4. Noord-Holland

13

13

54

5. Rotterdam & Omstreken

16

14

14

44

96

6. Kennemerland

12

10

13

35

42

7. Midden en Oost Gelderland

16

33

49

78

8. Maasland & Meierij

17

17

21

9. Leiden e.o.

14

20

34

40

10. Ijsselstreek

14

14

14

23

65

78

11. Zuid Limburg

12

24

53

159

248

252

9

38

50

48

80

84

30

23

12. Groningen

14

9

13. Drenthe

14

22

14

14. Zeeland

12

26

24

15. Nijmegen

16

14

16. Dordrecht

16

20

18

54

56

17. Friesland

16

26

24

66

83

22. Delft

18

14

32

32

23. Noord en Midden Limburg

15

15

15

45

48

24. Gooi- en Ommeland

20

14

14

48

52

25. Vlaardingen en omstreken

12

12

0

27. Twente

14

14

16

44

40

28. West-Brabant

14

14

26

54

68

29. Midden Brabant

12

13

25

24

30. Zuidoost-Brabant

11

11

24

18

Totaal 2003-2004:

368

321

245

200

Totaal 2002-2003:

355

419

353

230

1134
1357

55
Jaarverslag Nederlandse Bridge Bond 2004

Deelname viertallen seizoen 2003-2004
District

KLASSE
Bonds Hoofd

Totaal

1e

2e

3e/4e

03/04

02/03

1. BF Regio Amsterdam

21

21

31

55

31

159

164

2. Utrecht

14

16

38

59

52

179

183

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

9

16

18

30

27

100

110

4. Noord-Holland

5

12

22

19

58

65

5. Rotterdam & Omstreken

6

12

10

6

34

37

6. Kennemerland

5

10

17

29

73

75

7. Midden en Oost Gelderland

7

8

14

7

36

40

8. Maasland & Meierij

4

8

16

16

10

54

56

9. Leiden e.o.

8

12

27

24

9

80

78

10. Ijsselstreek

3

10

16

12

41

37

11. Zuid Limburg

6

10

20

32

114

121

12

8

7

27

28

13. Drenthe

1

8

20

8

44

45

14. Zeeland

1

10

14

14

39

34

15. Nijmegen

5

6

6

17

22

16. Dordrecht

4

10

16

16

46

41

17. Friesland

3

8

16

32

39

98

107

22. Delft

5

12

24

39

54

134

144

23. Noord en Midden Limburg

2

16

24

30

45

117

128

24. Gooi- en Ommeland

5

12

24

48

66

155

164

25. Vlaardingen en omstreken

3

8

7

7

25

28

27. Twente

4

8

16

15

43

50

28. West-Brabant

4

8

14

22

48

51

29. Midden Brabant

6

8

15

12

41

45

30. Zuidoost-Brabant

6

10

8

24

28

NBB selectieteams

2

2

1

12. Groningen

12

46

7

Totaal 2003-2004:

151

267 440 532

398

Totaal 2002-2003:

149

273 454 563

442
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1788
1881

Deelname districts dames-, gemengde en senioren paren,
seizoen 2003-2004
DISTRICT

Dames
Totaal
Hoofd

1. BF Regio Amsterdam

13

2. Utrecht

14

1e

14

2e/3e

16

Gemengd

Senioren

Totaal

Totaal

03/04 02/03 03/04 02/03 03/04 02/03
13

13

19

28

0

0

44

38

12

10

18

21

3. ’s-Gravenhage en Omstreken

0

0

0

12

0

0

0

4. Noord-Holland

0

0

0

0

0

22

24

5. Rotterdam & Omstreken

0

0

0

0

0

0

0

6. Kennemerland

8

8

10

52

64

20

16

41

64

16

12

0

0

0

0

0

0

0

0

58

63

48

56

0

0

7. Midden en Oost Gelderland *
8. Maasland & Meierij

10

31

0

9. Leiden e.o.

16

24

18

10. Ijsselstreek

0

0

0

0

0

24

32

11. Zuid Limburg

0

0

0

0

0

0

0

12. Groningen

0

0

0

0

0

12

0

13. Drenthe

0

0

0

0

0

0

0

14. Zeeland

12

36

36

16

9

48

71

15. Nijmegen *

12

12

10

18

14

12

14

16. Dordrecht

16

16

0

30

24

0

0

17. Friesland

16

161

165

28

34

0

0

0

0

12

10

0

0

37

27

0

0

0

0

56

64

28

14

22

20

13

21

24

24

0

0

23

30

24

24

28

36

22. Delft

12

46

12

99

0

23. Noord en Midden Limburg

18

19

24. Gooi- en Ommeland

12

22

25. Vlaardingen en omstreken

13

27. Twente

12

22

11

28. West-Brabant

0

0

0

0

0

0

0

29. Midden Brabant

0

0

14

0

0

0

0

30. Zuidoost-Brabant

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 2003-2004:

172 179

108

Totaal 2002-2003:

167 164

224

518

339
555

206
323

234

* Seniorenparencompetitie M&O Gelderland i.s.m. district Nijmegen
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Wedstrijdresultaten
Bondscompetities 2003-2004
groep 4:

Viertallen
Meesterklasse
1.
Modalfa
Ton Bakkeren - Huub Bertens
Bart Nab - Gert-Jan Paulissen
2.
B.C. Crash
Sjoert Brink - Ricco van Prooijen
Onno Eskes - Gerard Sprinkhuizen
Verliezende halve finalisten:
3/4. B.C. ’t Onstein 2
Jan-Willem Bomhof - Jaap van der Neut
Jean Harings - Vincent Kroes
3/4. B.C. Star
Remco Brüggemann - Henk Willemsens
Svend Germann - Marcel Winkel
Dennis Kruis - Kees-Jan Willemsens
Eerste Divisie
1. B.C. Sittard
Frank Bakkeren - Rob van Wel
Veronique Driessens - Frans Jeunen
Jos Scherders - Kees Scherders
2. B.B. Nijmegen 1
Timo van den Berg - Jan-Willem Boiten
Eric Janssen - Jeroen Top
3. De Continental Club
Frank Burghout - Nico Englander - Frans
Kalf
Carol van Oppen - Max Rebattu
Tweede Divisie
De acht groepskampioenen promoveerden
naar de Eerste Divisie
groep 1: E.G.B.C. 2
Evert Benthem - Sjoerd
Zandvoort, Harm Everts - Rieks
Mulder
groep 2: Isala
Roland Brantsma, Hans Haase,
Richard Ritmeijer, Bas van
Roosmalen, Rob Tesselaar
groep 3: B.C. 2 Klaveren
Guido Bakker, Marcel Canoy,
Louis Dekker, Elsbeth van de
Laar, Ronald Verdonk

groep 5:

groep 6:

groep 7:
groep 8:

B.C. Crash 5
Arno van Duin - Paul Wolters, Jan
Koorevaar - Erik Schwarz, Dirk
Pieters - Fred van der Wouden
B.C. de Lombard 2
Willem van Eijck - Martine
Verbeek, Marvin Kuivenhoven Ruud von Seida
B.C. de Vriendenkring
René Coppens - Frank van Gorp,
Philip van der Heijden - Frank
Vlam
B.C. Gorkum 1
Theo Dokman - Hans Stoel, Frank
van den Heuvel - Pieter Koenen
B.C. 70-2
Bert Berkers - Harm Bos, Arnoud
Bootsma - Herman Feiters

Districtsviertallen
01
Federatie regio Amsterdam
Hok 10, B.V. Pegasus Amsterdam 7
en 8
02
Utrecht
B.C. Star 5 en S.B.C. Dombo 2
03
's-Gravenhage en Omstreken
B.C. V.I.V.A. 3 en H.B.V.
Studiecentrum 3
04
Noord-Holland Noord
Bridgepromotie en Langedijker B.C.
05
Rotterdam & Omstreken
B.C. de Lombard 4
06
Kennemerland
B.C. Josephine
07
Midden en Oost Gelderland
B.C. Interbridge 4
08
Maasland & Meierij
B.C. Veghel 1977
09
Leiden e.o.
B.C. Crash 8
10
IJsselstreek
B.C. de Lindeboom
11
Zuid Limburg
B.C. De Mijnstreek
12
Groningen
B.C. Veendam
13
Drenthe
B.C. ‘t Compas
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14
15
16
17
22
23
24
25
27
28
29
30

Zeeland
B.C. Luctor et Emergo
Nijmegen
B.C. Tempo 2
Dordrecht
B.C. Papendrecht
Friesland
B.C. Leeuwarden 2
Delft
ZBC-ZIA
Noord en Midden Limburg
B.C. Cuijk 2
Gooi- en Ommeland
B.C. Ingooi 4 en B.C. Groen-Wit
Vlaardingen en omstreken
B.C. Spijkenisse
Twente
B.C. Almelo 3
West-Brabant
Bridge Beter 3
Midden Brabant
B.C. Goirle 4
Zuidoost-Brabant
B.C. Culbertson

Paren
Meesterklasse
1. Wubbo de Boer - Bauke Muller
2. Vincent Ramondt - Berry Westra
3. Ton Bakkeren - Huub Bertens
Eerste Divisie
1. Evert Benthem - Bert Kranenborg
2. Jaap Brulleman - Schelte Wijma
3. Frans Borm - Tjali Tuwanakotta
Tweede Divisie
Afdeling 1 (Zwolle)
1. Gerard van der Berg - Jerry Meurs
2. Bas Oosthoek - Sjoerd Zandvoort
3. Jan-Willem Omlo - Vincent Wiering
Afdeling 2 (Amstelveen)
1. Roel Drijver - Ad Oskam
2. Coen Castricum - Arjan Roelofs
3. Alex Luycks - Paul Vonck

Afdeling 3 (Rotterdam)
1. Gijs van Rijt - John Schalen
2. Vincent de Pagter - Fred de Wilde
3. Danny Molenaar - Tim Verbeek
Afdeling 4 (Eindhoven)
1. Ronald Brantsma - Richard Ritmeijer
2. Hans Berkers - Theo van Horssen
3. Jos Dirks - Jan Verhees
Promotiewedstrijden Hoofdklasse
8 en 9 mei 2004 te Utrecht (28 paren)
1. Rosalien Barendregt - Jan ten Cate
2. Lucas Boutens - Jan Stellingwerff
3. H. Baas - G. Neppelenbroek
4. Gerbrand Hop - Jacob Hop
5. D. van Blitterswijk - W. de Bruin
6. Bert Gemmink - Ralf Walgemoet
Deze zes paren promoveerden naar de
Tweede Divisie

Damesparen
Bondsklasse A
1. Carla Arnolds - Bep Vriend
2. Marion Michielsen - Anke Wijma
3. Inez van Eijck - Catja Guijs
Bondsklasse B
1. Alice Lelie - Rina van Tol
2. Driek Bronsgeest - Annette Rumping
3. Joke van Ammers - Rascha Thomas
Promotiewedstrijden damesparen
15 en 16 mei 2004 te Utrecht (26 paren)
1. Betty Kooijman - Emmy van der Meij
2. Yvonne de Ronde - Andrea de Rouw
3. Annemarie Spijer - Henriëtte van der
Velden
4. Anneloes van Aarst - Machteld Dumont
5. Rosalind Hengeveld - Mieneke
Vliegenthart
Deze vijf paren promoveerden naar de
Bondsklasse B
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Overige kampioenschappen 2004
Jeugdviertallen

NK Minibridge (t/m 13 jaar)

21 november 2004 te Utrecht
Junioren
1. Arnout Boks - Frank Visser
Geert v.d. Elshout - Richard Winter
2. Berend v.d. Bos - Aarnout Helmich
Dennis Stuurman - Ralf Walgemoet
3. Ruben Buijs - Merijn Groenenboom
Andor van Munnen - Monique v.d. Sande

16 mei te Utrecht
Categorie MB1
1. Nick van Herpen - Daan Oosterling
2. Nikki Linssen - Katinka Mandos
3. Arjan Drumnen - Dirk Hullegie

Aspiranten
1. Gerbrand Hop - Rik Verbeek
Jamilla en Sigrid Spangenberg
2. Vincent Broersen - Rens Philipsen
Sam de Voogt - Ernst Wackwitz
3. Susanne Beuskens - Femke Bruinsma
Pieter Jonkers - Perry Kusters
Pupillen
1. Benjamin van Enter - Rob Haverkort
Lianneke Otten - Nino Otten
2. Sytse Bakker - Rosemarie Lindenbergh
Florian Kok - Floris Ruijter
3. Wytske de Jong - Jantien Rutten
Sam Leeflang - Luc van Roosmalen

Jeugdparen
20 en 21 maart te Utrecht
Junioren
1. Merijn Groenenboom - Andor van Munnen
2. Marleen van Gelder - Ruben Buijs
3. Vincent de Pagter - Jacco Hop
Aspiranten
1. Vincent Broersen - Gerbrand Hop
2. Jamilla en Sigrid Spangenberg
3. Michiel Cottaar - Sanne Cottaar
Pupillen
1. Dominique Velda - Milou Velda
2. Tim van den Bos - Thijs Verbeek
3. Bas van Beijsterveldt - Lilian Yakounina

Categorie MB2
1. Robert Beune - Mike Rolink
2. Christianne van Lieshout - Maud v.d.
Vosse
3. Frank van Hell - Ilyas Kara

Scholenkampioenschap
Minibridge
8 februari te Utrecht
1. O.B.S. De Margriet 1 (Leidschendam)
Tim Cornelissen - Jeroen Velzing
Simone Petrus - Grace ter Mors
2. O.B.S. De Boarne (Aldeboarn)
Sieuwke Hartmans - Hester Postma
Hester Fokkema - Anita Wiersma
3. O.B.S. De Margriet 2 (Leidschendam)
Sven van Vliet - Manon van Willigen
Marcel van Schie - Sebastiaan
Kranenburg

Seniorenparen
11 en 12 mei te Utrecht
1. Willem van Kampen - Joop Mevius
2. Willemien Bischot - Jaap Sibbing
3. Herman Thoolen - J. Thoolen

Seniorenviertallen
21 november te Utrecht
1. Willem Boegem - Onno Janssens
Wied Pollé - Henk de Vrij
2. Harry van de Peppel - Koos Vrieze
Johnny Daemen - Wiel Gielkens
3. Ed Franken - Loek Verhees
Jaap Kokkes - Jan Meijer
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Gemengde paren

Gemengde viertallen

13 en 14 maart te Utrecht
1. Rosalien Barendregt - Vincent Kroes
2. Machteld Dumont - Henk Willemsens
3. Els Witteveen - Yke Smit

14 en 15 februari te Utrecht
1. Wil Buket - Erik Oltmans
Marion Michielsen - Bob Drijver
2. Veronique Driessens - Frans Jeunen
Anneke Simons - Kees Tammens
3. Femke Hoogweg - Ricco van Prooijen
Bep Vriend - Anton Maas

Internationale Kampioenschappen 2004
EK Viertallen 19 juni - 3 juli 2004, Malmö
Open teams (33 teams)
1. Italy (Bocchi - Duboin, Fantoni - Nunes,
Lauria - Versace)
2. Zweden (Bertheau - Nyström, Fredin Lindkvist, Sundelin - Sylvan)
3. Polen (Balicki - Zmudzinski, Chmurski Puczynski, Kowalski - Tuszynski)
6. Nederland (Ton Bakkeren - Huub
Bertens, Bauke Muller - Simon de Wijs,
Jan Jansma - Louk Verhees)

Vrouwenteams (22 teams)
1. Zweden (Andersson - Langstrom,
Bertheau - Midskog, Forsberg Gronkvist)
2. Nederland (Carla Arnolds - Bep Vriend,
Femke Hoogweg - Wietske van Zwol, Jet
Pasman - Anneke Simons)
3. Frankrijk (Bessis - Lustin, Cronier Willard, Gaviard - d'Ovidio)

Seniorenteams (16 teams)
1. Denemarken (Auken - Lund - Möller, Dahl
- Norris)
2. Polen (Aleksandrzak - Zdzienicki,
Korpetta - Radecki, Omernik - Sikorski)
3. Frankrijk (Chemla - Mari, Damiani Faigenbaum, Stoppa - Stretz)
7. Nederland (Jan-Willem Bomhof - Roald
Ramer, Nico Doremans - Jaap
Trouwborst, Gert-Jan Förch - Rien
Verhoef)

1st World Junior Individual
Championships
14 - 16 juli in New York U.S.A. (116 spelers)
1. Michal Nowosadzki (21), Polen
2. Gabby Feiler (21), Australië
3. Meike Wortel (22), Nederland

6th GENERALI Masters Individual
Championship
8 -10 september 2004 Verona, Italië
Mannen (52 spelers)
1. Norberto Bocchi, Italië
2. Andrew Robson, Engeland
3. Jens Auken, Denemarken
46. Jan Jansma, Nederland
Vrouwen (28 spelers)
1. Tobi Sokolow, U.S.A.
2. Benedicte Cronier, Frankrijk
3. Nicola Smith, Engeland
23. Bep Vriend, Nederland
19th European Youth Team
Championships
1 - 11 augustus Praag, Tsjechië
Junioren (26 teams)
1. Polen
2. Israël
3. Hongarije
7. Nederland (Erwin Barendregt - Richard
Ritmeijer, Niek Brink - Ruben Buijs, Merijn
Groenenboom - Andor van Munnen)
Aspiranten (14 teams)
1. Polen
2. Israël
3. Nederland (Bob Drijver - Marion
Michielsen, Jacco Hop - Vincent de
Pagter, Danny Molenaar - Tim Verbeek)
Meisjes (11 teams)
1. Oostenrijk
2. Zweden
3. Polen
4. Nederland (Rosalien Barendregt - Astrid
Dekker, Marion Michielsen - Meike Wortel,
Monique van der Sande - Marleen van
Gelder)
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23 oktober - 6 november Istanbul, Turkije
Open (72 teams)
1. Italië (Bocchi - Duboin, Fantoni - Nunes,
Lauria - Versace)
2. Nederland (Sjoert Brink - Ricco van
Prooijen, Bas Drijver - Maarten
Schollaardt, Jan Jansma - Louk Verhees)
3. Rusland (Dubinin - Gromov, Khokhlov Rekunov, Khven - Matushko)

Transnational Mixed Teams (130 teams)
1. Auken - Mahmood, D’Ovidio - Chemla,
Frankrijk/Duitsland/U.S.A.
2. Batov, Ivanova, Mircheva, Stefanov,
Bulgarije
3. Fu, Lu, Sun, Wang, Wang, Zhou
10. Jan van Cleeff - Elisabeth van Ettinger,
Bar - Herbst (Nederland/Israël)
40. Rosalien Barendregt, Rokyta, Fladr,
Fraser, Zouchova
(Nederland/Oostenrijk/Tsjechië)

Vrouwen (43 teams)
1. Rusland (Galaktionova - Lebedeva,
Gromova - Ponomareva, Karpenko Vasilkova)
2. U.S.A. (Letizia - Steiner, Meyers Montin, Seamon - Sokolow)
3. Engeland (Brock - Teltscher, Brunner Goldenfield, Dhondy - Smith
5-8 Nederland (Carla Arnolds - Bep Vriend,
Femke Hoogweg - Wietske van Zwol,
Jet Pasman - Anneke Simons)

University Teams (15 teams)
1. Polen (Buras, Kalita, Kotorowicz, Madry,
Narkiewicz, Strzemecki)
2. België (Amsel - De Donder, De Roos - De
Roos)
3. U.S.A. (Garrod, Glickman, Greenberg,
Kranyak, Pahk, Shore)
11. Nederland (Merijn Groenenboom - Andor
van Munnen, Bas Tammens - Meike
Wortel)

12th World Bridge Team Olympiad

Senioren (29 teams)
1. U.S.A. (Bell, Chambers, Miles, Onstott,
Robison, Schermer)
2. Nederland (Willem Boegem - Onno
Janssens, Nico Doremans - Jaap
Trouwborst)
3. Duitsland (Humburg - Mattsson, Marsal Schroeder, Schneider - Uhlmann)

20th Channel Trophy
17-19 december Coventry, Engeland
Junioren
1. België
2. Nederland (Niek Brink - Ruben Buijs,
Geert van den Elshout - Richard Winter)
3. Engeland
4. Frankrijk
Aspiranten
1. Engeland
2. Belgie
Frankrijk
4. Nederland (Michiel Cottaar - Sanne
Cottaar, Gerbrand Hop - Rik Verbeek,
Jamilla Spangenberg - Sigrid Spangenberg)
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Internationale Toernooien 2004
Witte Huis Internationaal Top
viertallentoernooi
28 en 29 februari, Utrecht
1. Russia/Poland (Dubinin - Gromov, Balicki
- Zmudzinski)
2. Lavazza (Lavazza - Ferraro, Bocchi Duboin, Buratti - Lanzarotti)
3. T.C. Parioli / Angelini (Angelini Sementa, Fantoni - Nunes, Lauria Versace)
B-groep
1. Modalfa A (Ton Bakkeren - Huub Bertens,
Bart Nab - Gert-Jan Paulissen)
2. Buitenhof (Frans ten Brink - Hans de
Vrind, Paul Jansen - Kees Verkade)
3. Hok (Kees Bakker - Huub van der
Wouden, Nico Klaver - Roald Ramer)

Carrousel Cup
14-16 april, ’s-Hertogenbosch
1. NL Schools (Bob Drijver - Marion
Michielsen, Jacco Hop - Vincent de
Pagter, Danny Molenaar - Tim Verbeek)
2. Polen
3. Engeland

Amsterdam International Teams
Tournament (34 teams)
5 en 6 juni, Amsterdam
1. Italië (Bocchi - Duboin, Buratti Lanzarotti)
2. Nederland (Ton Bakkeren - Huub
Bertens, Jan Jansma - Louk Verhees)
3. Duitsland (Auken - Von Arnim, Gotard Piekarek)

Bondstoernooien 2004
Knock Out Team Cup
20-23 mei Utrecht
1. Westra
Vincent Ramondt - Berry Westra
Bas Drijver - Maarten Schollaardt
2. Crash
Onno Eskes - Gerard Sprinkhuizen
Gerard Versluis - Jean-Paul Vis

Open Nederlands
Parenkampioenschap
Finale 24 april, Utrecht
1. Eric Janssen - Jeroen Top
2. Jan Jansma - Ricco van Prooijen
3. Bas Drijver - Maarten Schollaardt

Becel pro•activ Ruitenboertoernooi
Evenement voor eerste klasse en lager.
Finale 25 april, Utrecht
1. Van Marle - Veenstra
2. Schipper - Tesselaar
3. Schlosser - Vorstenbosch

Bekerwedstrijden 2004
NBB Beker

Hoofdklassebeker

1. E.G.B.C., Groningen
2. B.C. Oog in Al, Utrecht

1. Amsterdamse B.K.
2. B.C. Bodegraven

Elffersbeker
1. B.C. Midden-Betuwe, Echteld
2. B.C. Ruit, Amsterdam
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Overige toernooien 2004
Klavertje Elf viertallentoernooi
3 januari, Zetten, 34 teams
1. One Bridge To Far (Barendregt - Ten
Cate, Brantsma - Ritmeijer)
2. Kroes ( - Harings, Buijs - Litjens)
3. Koele Rekenaars (Gielen - Hemminga,
Keijzers - Verheul)

B.C.O. Oud en Nieuw gemengd
viertallentoernooi
4 januari, Utrecht
1. mw. Bakker - Bégas, mw. Gielkens Janssens
2. mw. Van der List - Bakkeren, mw.
Witteveen - Van Beijsterveldt
3. mw. Buket - Hofland, mw. Michielsen Drijver

Kaasstadtoernooi
11 januari, Alkmaar, 134 paren
A-groep
1. Groot - Hink
2. Donk - Vlam
3. Been - Brandsma
B-groep
1. Duin - Kooy
C-groep
1. Paul - Wisselo

Speedcardtoernooi
7 februari, Amstelveen, 30 paren
1. Versluis - Vis
2. Ramondt - Westra
3. Nab - Paulissen

EGBC Viertallentoernooi
20-21 maart, Groningen, 35 teams
1. Borm, De Jong, Mulder, Van der Wouden
2. Benthem - Zandvoort, Everts - Mulder
3. Broek - Van der Gragt, Oskam - Schutte
GBC Butlertoernooi
12 april, Bussum, 78 paren
1. Kruis - Willemsens
2. Aeyelts Averink - Van der Wouden
3. Van Munnen - Van Munnen

Henk Schippers memorial board-a-match
toernooi
17 april, Amstelveen, 60 teams
1. Kreijns - Vergoed, Van Oppen - Rebattu
2. Brink - Van Prooijen, Drijver - Schollaardt
3. Bakkeren - Bertens, Nab - Paulissen
KPMG Butlermarathon
18 april, Zwolle, 44 paren
1. De Boer - Terwisscha van Scheltinga
2. Cosijn - Meerdink
3. Van der Hoeden - Pasterkamp
Dombo viertallentoernooi
20 mei, Utrecht, 57 teams
1. Brulleman - Wijma, Fransen - Olsder
2. Van der Heijden, Kusters, De Vos, Van
Woerkom
3. Bijker, Bootsma, Van der Meer, Van 't
Oever
Onstein Pinkster Pattontoernooi
31 mei , Vorden, 28 teams
1. NL Bertens (Bakkeren - Bertens, Westra De Wijs)
2. Onstein 1 (Bomhof - Van der Neut,
Harings - Kroes)
3. België (Labaere - Labaere, Dehaye - Van
Middelem)

UMW Bridgeweek
6-15 augustus, Scheveningen
Gemengde paren, 109 paren
1. mw. Van Dalen - De Koning Gans
2. mw. Coolen - Janssen
3. mw. Smit - Van Emmerik
Butler
NZ, 60 paren
1. Langhout - Meershoek
2. Feiters - Verhees
3. Houtman - Van der Moolen
OW, 60 paren
1. Nab - Paulissen
2. Ter Elst - Klein
3. Versteegh - Zandvoort
Vrouwenparen, 38 paren
1. Van Eijck - Verbeek
2. Van Schagen - Smit
3. Van Dooren - Eikmans
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Herenparen, 70 paren
1. Bakkeren - Bertens
2. Meijer - Verschuur
3. Van Cleeff - Kroes

Amsterdamse Kroegen Viertallen
9 oktober, Amsterdam, 164 teams
1. Team Schoenmacker
2. Team Van Gestel
3. Team Borm

Open paren, 105 paren
1. Brink - Van Prooijen
2. Jialal - Willemse
3. Bakkeren - Bertens

Guilbert bridgetoernooi

Viertallen, 46 teams
1. Star 1 (Brüggemann - Willemsens,
Germann - Winkel, Kruis - Willemsens)
2. Ter Laare (- Both, Van de Haar - Jialal)
3. Toernooi Bridge Magazine (Brantsma Claesen, Van Reenen - Wartena, Kelder)
Erasmus Bridge Parentoernooi 35 paren
4 en 5 september, Rotterdam
1. Westra sr. - Westra jr.
2. Brantsma - Wartena
3. Bijk - Borst

GBC-Viertallentoernooi

30 en 31 oktober, Zwolle, 108 paren
A-groep
1. Frowein - Wienbelt
2. Jansen - Kranenborg
3. Bruinsma - Burmania
B-groep
1. Beugelink - Beugelink
C-groep
1. Bokx - Gillot

Twente Viertallentoernooi
18 en 19 december, Enschede, 39 teams
1. Modalfa (Nab - Paulissen, Bertens - Van
Prooijen)
2. Pelle (- Haverkate, Smit - V.d. Veen)
3. Offerman (- Meerdink, Ter Elst - Klein)

12 september, Bussum, 26 teams
1. Bakker - Claesen
Van Reenen - Wartena
2. Van der Gaast - Willemsens
Kruis - Willemsens
3. Molenaar - Verbeek
De Pagter - De Wilde
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