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OPEN KAART - juli 2019 
 

Alle informatie over de Algemene Ledenvergadering op  

donderdag 5 september in de Vliet,  

Arthur van Schendelstraat 25, 3141 AS Maassluis 

Aanvang: 19.30 uur 

__________________________________________________________________________________ 

Agenda  

 

1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen  

Voorwoord van de voorzitter (in deze Open Kaart) 

 

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van maandag 10 september 2018 

(in deze Open Kaart) 

 

4. Secretariaat 

• Jaarverslag 2018-2019 (in deze Open Kaart) 

 

5. Technische commissie 

• Jaarverslag 2018-2019 (in deze Open Kaart) 

• Clubkampioenen en slemkampioen (in deze Open Kaart) 

• Competitierooster 2018-2019 (in deze Open Kaart) 

 

6. Financiën 

• Financieel verslag seizoen 2018-2019 (wordt later toegezonden) 

• Verslag van de kascommissie  

• Begroting 2019-2020 (wordt later toegezonden) 

 

7a. District (in deze Open Kaart) 

7b. Lief en Leed (in deze Open Kaart) 

7c. Jubilarissen (in deze Open Kaart) 

7d. Grote clubactie (in deze Open Kaart) 

 

8. Evenementencommissie 

• Jaarverslag 2018-2019 (in deze Open Kaart)    

 

9. Bestuursverkiezing 

• Gijs, Gerbrand, Ria en Rob zetten hun functie voort. 

• Marianne en Arno zijn herkiesbaar en stellen zich herkiesbaar. 

Tegenkandidaten worden verzocht zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering 

bij het bestuur te melden. 

 

10. Benoeming kascommissie voor 2020 

 1e lid: Maria van Rijn 

 2e lid: Ben Dolphijn 

 1e reservelid: Ank de Klerk 

 2e reservelid:  
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11. Rondvraag 

Wie vragen heeft n.a.v. deze Open Kaart/Algemene Ledenvergadering wordt verzocht dit 

vooraf aan het bestuur voor te leggen, zodat het bestuur zich kan voorbereiden op 

antwoorden. 

 

12. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter,  

Wederom is een bridgeseizoen voorbij gevlogen. En ook nu weer kunnen we vaststellen 

dat het een enerverend jaar is geweest. Gezellige competitie avonden in De Brasserie en 

de Koningshof, maar ook verrassende speelmiddagen met heerlijke maaltijden bij 

Bequick. Bovendien waren er ook een paar fijne bridgedrives bij MSV en in De Vliet.  

Uiteraard kijken we vooruit. Volgend jaar spelen we op de donderdagavond in De Vliet. 

Nu al vermoed ik dat dit een groot succes gaat worden. De twee keren dat we hebben 

proef gedraaid hebben aangetoond dat De Vliet een fijne en sfeervolle locatie is. Ik heb 

er in ieder geval alle vertrouwen in dat we in De Vliet met plezier gaan spelen.  

Als spelend lid heb ik het afgelopen bridgejaar ook weer als heel positief ervaren. 

Speciale aandacht wil ik dit keer vragen voor een competitie waar de meesten van u niet 

altijd aan denken: Viertallen.  

In de maanden oktober, november en december van het afgelopen jaar speelden 

Marianne Hanswijk en ik samen met onze duopartners Ria Lips en Yvonne de la Combe 

mee in de competitie Viertallen.  

Het was mijn eerste keer, en wat was het leuk om te doen. Een echte aanrader!  

We speelden een paar thuiswedstrijden in De Brasserie terwijl we de meeste 

uitwedstrijden in Delft en Zoetermeer speelden. In totaal ging het om 7 avonden, soms 

op onze vaste (donderdag) speelavond bij de ABVM, soms op een andere avond. Altijd 

gebeurde dit in goed overleg met de tegenstanders.  

Overal waar we speelden was de ontvangst zeer hartelijk en daarnaast was het 

verfrissend om te zien hoe andere verenigingen hun zaakjes voor elkaar hebben. Ook 

was het goed om te zien in welke onderkomens andere bridgeclubs zich bevinden. Mijn 

conclusie is dat de ABVM het dan helemaal nog niet zo slecht heeft getroffen.  

Voor komend jaar zou ik willen vragen: denk eens na over meespelen in een competitie 

Viertallen. Ik kan het u aanbevelen.  

Verder wil ik een woord van dank uitspreken aan Piet van Rest. Met zijn energie en 

enthousiasme heeft hij het wederom voor elkaar gekregen dat we een aanzienlijk aantal 

nieuwe leden mogen verwelkomen. Piet..., hartelijk dank!!  

 
Arno van den Heuvel  
Voorzitter ABVM  
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de ABVM gehouden op 

maandag 10 september 2018 

 

 
__________________________________________________________________________________ 

Aanwezige bestuursleden: Arno van den Heuvel,  

Marianne Hanswijk, Gijs Jongh, Ria Lips, Rob van Elst, 

Gerbrand Mulder 

 

Aanwezig: 70 leden 

Afwezig met kennisgeving: 18 leden.  

De namen zijn bekend bij het secretariaat. 

 

1.Opening 

Arno heet iedereen welkom. Speciaal welkom aan ons erelid Max van Beek. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Iedereen die dit jaar geholpen heeft wordt bedankt. Zij ontvangen een uitnodiging voor 

de medewerkersdrive op 16 november. 

De jubileumcommissie wordt bedankt voor het organiseren van de gezellige jubileumdag. 

De wedstrijdleiders worden bedankt voor hun inzet. 

Piet van Rest wordt bedankt voor het opleiden van nieuwe cursisten. Wellicht dit jaar 

weer. 

Arno geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar over de zoektocht naar geschikte 

locaties. 

 

Aandachtspunten: 

De achterdeur gebruiken bij de Brasserie. 

Tijdig afmelden bij de wedstrijdleiders. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

 

3. Notulen Algemene ledenvergadering van donderdag 24 augustus 2017.   

Het weekendje is niet georganiseerd i.v.m. de vele activiteiten. Dit seizoen zal het wel 

doorgaan. 

Dorith Quist vraagt naar de uitgaven om eens iets extra’s te doen. Zij mist bv de uitdraai 

van de spellen. Toegezegd wordt om dit weer te doen. Veel leden laten ze echter liggen. 

Tip Cees Los: Geef bij binnenkomst aan of je een uitdraai wenst. 

Bestuur kijkt naar mogelijkheden binnen de begroting en de reserves. 

 Notulen worden goedgekeurd met dank aan Marianne 

 

4. Jaarverslag secretariaat 

Jaarverslag 2017-2018. Marianne wordt bedankt voor het schrijven van het jaarverslag. 

Het ledenaantal bedraagt momenteel 175.  

AVG: Privacyverklaring/toestemmingsverklaring wordt uitgelegd. Iedereen wordt 

verzocht er een in te vullen. 

 

5. Jaarverslag technische commissie 

Jaarverslag 2016-2017. Rob wordt bedankt voor het jaarverslag en geeft een aantal 

aanvullingen 

• Ruitenboer: Stemming of we ermee doorgaan. We gaan er niet mee door. 

• Wijzigingsvoorstel competitiereglement (zie Open Kaart) . Iedereen stemt voor. 

• Reclame maken voor nieuwe leden. Er is een flyer. 

• 23 september kraam op de markt. Promoten van bridge. Kom langs en geef er 

bekendheid aan. 



4 
 

• Plan om een aantal keer per jaar een half uurtje spellen uit te leggen aan nieuwe 

leden of beginners of belangstellenden. Wie zou dit willen doen? 

• Evenementenkampioen is ons niet gelukt. Dit jaar wel proberen. 

• Wedstrijdrooster wordt goedgekeurd. 

• Ruut en Ank Veldink bedankt voor het schudden van de kaarten. 

Clubkampioenen 

maandag: Ben Dolphijn en Koos Ouwerkerk 

donderdag: Wim Boer en Peter van der Stap 

Slemkampioenen:  

Maandag: Ina Dallinga en Ab Weemering 

Donderdag: Dinie Broere 

Iedereen ontvangt een fles wijn. 

 

6. Financiën 

Financieel verslag seizoen 2017-2018 Gijs geeft een toelichting. 

• Geen Ruitenboer 

• Contributie blijft gelijk 

• Jaarlijkse bijdrage van lustrum gaat naar €700,- 

Begroting 2018-2019. 

De begroting wordt goedgekeurd. 

Ruut Veldink leest het verslag van de kascommissie voor. 

 

Peter Tijl stelt de volgende vraag: 

Hoe past het in de begroting als het bestuur meer geld wil gaan uitgeven aan diverse 

activiteiten? Er zou een post onvoorzien in moeten staan. De begroting staat nu op 0. 

Bestuur gaat kijken naar de reserve. 

Nieuw beleid is nodig voor de begroting. 

Na de bestuursvergadering komt er een antwoord op deze vraag. 

 

7a. District. 

Ria promoot het districtsviertallen. Dit kan vanaf oktober op de clubavonden. 

Ook nog plaats op het buskruittoernooi op 29 september. 

7b. Lief en Leed  

  Marianne de Blieck, Riet Mahieu en Miep Hoogenboom worden bedankt voor hun 

werkzaamheden. Marianne en Riet zullen dit werk komend seizoen voortzetten. 

7c. Jubilarissen. 

Auke van Leeuwen 25 jaar lid. Zij krijgt een fles wijn. 

7d. Grote clubactie. 

Ria gaat ook dit jaar weer loten verkopen. 

 

8. Evenementencommissie 

Gerbrand benoemt de activiteiten voor het komende seizoen. 

Kerst 

Sinterklaas 

Zomerbridge 

Winterbridge 

MSV drive 

Openings-en slotdrive. 

Dit jaar geen Koningsdrive i.v.m. ongunstige data. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Er zijn geen wijzigingen binnen het bestuur. 

 

10. Benoeming kascommissie 2019 

1e lid: Ruut Veldink 

2e lid: Maria van Rijn 

1e reservelid: Ben Dolpfijn 



5 
 

2e reservelid: Ank de Klerk 

 

11. Rondvraag: 

 

Hans Leijendekkers bedankt het bestuur voor haar inzet. 

 

 

 

 

 

Jaarverslag secretariaat 2018-2019. 

Het seizoen 2018-2019 is alweer ten einde. We zijn vanaf 6 juni 

gestart met het zomerbridgen. Het gaat goed met onze 

vereniging. Het ledenaantal blijft vrij constant en wij mogen ons 

dan ook een grote vereniging noemen. Op dit moment bedraagt 

het ledenaantal 178 personen. 

Helaas hebben we door overlijden afscheid moeten nemen van Ada Veldhuizen, Marianne 

Noordhoek, Joop Munter, Cocka Booster, Sari Lievaart, Ben Weltevrede en Cees de 

Winter. Dit geeft veel verdriet binnen de families en vrienden van deze personen en ook 

binnen onze vereniging. Bij al deze leden hebben we tijdens bridgeavonden stilgestaan 

bij hun overlijden. Veel leden zijn aanwezig geweest bij de begrafenis of crematie. 

Piet van Rest heeft ook dit jaar weer een beginnerscursus verzorgd. Door zijn grote 

enthousiasme worden er 9 leden lid van onze vereniging.  

Ook de bridgetips die Rob en Wil van Elst verzorgd hebben, zijn heel enthousiast 

ontvangen. 

Het bestuur is dit jaar weer druk bezig geweest met het zoeken naar een locatie voor de 

donderdag. Het lukte niet om zowel maandag als donderdag in de Koningshof te gaan 

spelen. Na een lange zoektocht zijn wij uiteindelijk bij de Vliet uitgekomen. Hier kunnen 

wij tot eind 2020 zeker blijven. Doordat het gebouw afgebroken wordt, zullen we daarna 

op zoek moeten naar weer een nieuwe locatie. 

Naast onze maandag- en donderdagcompetitie hebben ook de nodige activiteiten 

plaatsgevonden. In het verslag van Gerbrand Mulder kunt u hierover lezen. 

Ik wens u allen een mooie zomer en hoop velen te zien op de zomeravondbridge. 

Op naar het nieuwe seizoen. 

Marianne Hanswijk 

secretaris 
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Jaarverslag Technische Commissie 2018-2019 

 

 

 

De commissie heeft tweemaal vergaderd, de leden zijn: Jaap Denkers, Arnold van Dijk, 

Ria Lips, Ben Giffard en Rob van Elst. 

De meeste agendapunten waren van technische aard als: de werking van het 

rekenprogramma en het updaten hiervan, het aantal lijnen per speelavond, 

arbitragezaken, indeling van de tafels, opzetten van de drives, hanteren van de 

spelregels, uitbreiding van wedstrijdleiders en arbiters, hoffelijkheid ten aanzien van je 

partner en tegenstanders, alsmede begeleiding van nieuwe leden en wat verder ter tafel 

kwam. 

De belangrijkste besluiten waren:  

• Het invoeren van het nieuwe rekenprogramma, versie 4. 

• Het aanschaffen van nieuwe software voor de schudmachine. 

• Vervangen van de batterijen in de bridgemates, schoonmaken en vervangen van 

het spelmateriaal. 

• Aanschaf van nieuw materiaal i.v.m. de 2e locatie. 

• Zoeken naar nieuwe locaties. Hoe groot moet de ruimte zijn, het licht, is er geluid, 

toegankelijkheid en comfort. 

• Opleiding nieuwe wedstrijdleiders. 

• Opzetten van het wedstrijdrooster 2019-2020. 

• Opzet zomerbridge 2019. 

 

Helaas heeft Ben Giffard ons om persoonlijke redenen laten weten  

te stoppen met de wedstrijdleiding op de maandag, gelukkig heeft Ria Lips zijn 

plaats ingenomen en is zij bezig zich hierin te bekwamen.  

De NBB heeft een nieuw rekenprogramma ontwikkeld de z.g. versie 4 en samen 

met de wedstrijdleiders uit Maasland hebben wij ons het programma eigen 

gemaakt. Sinds een aantal maanden werken wij tot onze volle tevredenheid met 

dit programma. Dat er op de maandag  af en toe geen uitslag was of dat de 

namen ontbraken lag niet aan dit nieuwe programma, maar aan de zender; de 

verbinding tussen de kastjes op tafel en de computer. De zender stuurde niet alles 

naar de kastjes en ook het terug zenden naar de computer haperde soms. Sinds 

enkele weken gebruiken wij nu een nieuwe zender en gaat alles weer goed. De 

oude zender wordt nu doorgemeten om de storing te vinden en hopelijk is deze 

nog te repareren.  

In de loop van het jaar is ook een nieuwe computer aangeschaft, alsmede 

zichtbare- en onzichtbare bridgematerialen, omdat ze aan vervanging toe waren 

of om heen en weer gesjouw tussen de twee locaties zo veel mogelijk te 

vermijden. 

De nieuwe groene kleedjes zijn er daar één van, niet dat de kleedjes iets 

technisch zijn, maar het maakt het wel gezelliger. Ook in de Vliet, waar wij v.a. 5 

september op de donderdag gaan spelen, komen nieuwe kleedjes.   

De schudmachine ( bridgesorter) heeft een upgrade gehad, zowel de software als 

de hardware zijn gedeeltelijk vervangen. In het begin zijn hiermee wat storingen 

ontstaan waardoor het gebruik af en toe stagneerde. Na overleg met de NBB, het 
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leveringsbedrijf in Zweden en enig speurwerk en experimenteren van onze kant 

met het apparaat, is nu het lek boven tafel en werkt het naar tevredenheid. 

Achteraf bleek dat een metalen plaatje niet was meegeleverd waardoor de 

storingen konden ontstaan. Voor u was het af en toe weer ouderwets schudden 

met de hand, het leuke daarvan is dat er soms net zulke verdelingen ontstaan als 

bij het gebruik van de bridgesorter. Je zou zeggen waarom gebruiken wij dan nog 

de bridgesorter, dat komt omdat als je met de hand schudt de verdelingen op ten 

duur vervlakken, met de bridgesorter heb je dat niet en dat maakt het spelletje 

toch wel leuker, tevens kan je achteraf bekijken hoe de verdelingen waren. 

 

Wij hebben begrepen dat de invoering van de z.g. gidsbriefjes door ieder wordt 

gewaardeerd, je weet immers gelijk tegen wie je die avond moet spelen en kan je 

hierop voorbereiden, voor zover dat mogelijk is natuurlijk. Wij gaan hier dus mee 

door.   

 

Tijdens de zomerbridge schudden wij de kaarten wel weer met de hand en hopen 

zo tegemoet te komen aan de wensen van een aantal leden en Ruut en Ank 

hebben daardoor z.g. schudvakantie. 

 

Onze dank gaat uit naar: Ina Dallinga, Auke van Leeuwen, Wim van Eersel, Jo 

Staal, Marianne Janssen, Rob de Raad, Diny van Schendel en Ria Lips die op de 

maandag en/of donderdag de zaal speelklaar maken en opruimen. 

 

Dank ook aan Jaap Denkers, Arnold van Dijk en Ria Lips die op de maandag en/of 

donderdag de wedstrijdleiding op zich namen en ook de zomerbridge technisch 

ondersteunden, dank ook aan alle leden die het geduld hadden te wachten als het 

rekenprogramma moest worden aangepast omdat leden gewoon niet kwamen of 

zich niet hadden afgemeld jammer, maar het gebeurt. 

 

Zeker niet op de laatste plaats onze speciale dank aan Ruut & Ank Veldink die het 

hele jaar de schudmachine hebben bediend. Duizenden kaarten zijn door hun 

handen en/of de machine gegaan.   

 

Ook voor komend jaar zouden wij graag zien dat er meer teams mee willen spelen 

met het 4-tallen district toernooi. Ria zal hier een pleidooi voor houden. 

 

Felicitaties aan de clubkampioenen, op de maandag zijn dat Marja van Duin & 

Ineke Schenk en voor de donderdag Peter van der Stap & Wim Boer. 

 

Felicitaties ook aan de slemkampioenen, op de maandag zijn dat Jolly Ouwersloot 

& Riet van Santen en voor de donderdag Marianne & Aad Broeren. 

 

De kampioen van de evenementen drives is geworden Arnold van Dijk 

 

Wij wensen jullie een mooie vakantie en graag tot ziens op de zomerbridge, de 

start van de competitie of op de ALV op donderdag 5 september die gehouden 

wordt in de Vliet. 

 

Namens de commissie, 

Rob van Elst 
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Clubkampioenen 2018-2019 
maandag          

  Ri R2 R3 R4 R5 R6 Totaal Plaats 

Marja van Duin en Ineke Schenk 1 1 1 1 1 x 5 1 

Koos Ouwerkerk en Ben Dolphijn 2 x 2 3 2 2 11 2 

Rob van Elst en Hans Leijendekkers 4 3 3 x 6 3 19 3 

Rob Stellingwerf en Desiree Scheffers 11 7 7 2 3 x 30 4 

Riet van de Doel en Gijs Jongh x 8 8 4 4 7 31 5 

Jolly Ouwersloot en Riet van Santen 5 9 x 5 8 6 33 6 

Koos van Aken en Hannie Satijn 3 2 9 8 12 x 34 7 

Ingrid van Dijk en Roelie Kok 8 10 5 15 x 1 39 8 

Marianne de Blieck en Toon Landsnergen 7 14 x 12 5 5 43 9 

Jaap Denkers en Ank de Klerk 12 5 11 7 14 x 49 10 

Jo Giessen en Jeannine van Rest 6 11 12 x 9 11 49 10 

Rob de Raad en Aad Grafdijk 10 12 x 11 17 17 67 12 

Rob`t Hart en Hedy Laming x 15 19 10 11 14 69 13 

Wil van Elst en Ann Leijendekkers 14 18 6 16 x 16 70 14 

Henny en Dorit Quist x 19 14 20 10 9 72 15 

Connie van Manen en Janny van Manen 13 22 18 9 16 x 78 16 

Ina Dallinga en Albert Weemering x 16 13 18 15 18 80 17 

Ben Giffart en Maria Molenaar 26 17 10 14 24 x 91 18 

Marianne Janssen en Jo Staal 16 23 17 17 x 19 92 19 

Susan Vranken en Margot Persson 20 13 15 x 28 23 99 20 

Wil v.d. Salm en Wil Munter x 24 23 24 19 12 102 21 

Toos Renzen en Rick de Groot 25 26 x 25 18 10 104 22 

Niels Persson en Auke van Leeuwen 24 20 22 x 23 21 110 23 

Nel v.d. Meent en Ros Jansen 28 28 6 23 32 x 117 24 

Annette Jochems en Riet Mahieu 23 27 28 x 27 27 132 25 

José de Bont en Nel Rijnsburger 30 x 24 29 30 20 133 26 

Janneke en Cees Los 15 29 33 31 x 25 133 26 

Ank en Ruut Veldink x 25 26 27 31 30 139 28 

Gerbrand en Corry Mulder 31 33 29 35 29 x 157 29 
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Leny Catsburg en Eric Druppel 33 32 34 28 x 32 159 30 

Piet en Stanny Vijverberg x 38 30 36 26 31 161 31 

Maria Giezen en Nora Zaal 36 30 35 32 x 28 161 31 

Ellen Hydra en Koos de Roo x 34 32 37 34 40 177 33 

Leny Wesenhagen en Jeannet Bouwman 38 x 39 41 37 26 181 34 

René van Riet en Leo Bleeker x 39 37 39 39 29 183 35 

Hans Steenbergen en Arie Korbee 44 43 36 33 x 36 192 36 

Marianne de Baan en Thea Langelaan 40 44 x 38 33 43 198 37 

Ank en Peter Tijl x 40 43 43 40 42 208 38 

Sonja vd. Does en Lia Compier x 41 40 46 44 39 210 39 

Lydia van Es en Peter van Es 45 50 38 x 45 34 212 40 

Monique van Amerongen en Koos Hofland x 48 45 40 46 35 214 41 

Koos van der Hoeven en Nel van der Hoeven x 49 46 44 43 37 219 42 

Sikko Beukema en Anne-Marjan Beukema x 47 44 42 48 41 222 43 

Marian en Frits v.d. Weijde x 45 48 45 42 44 224 44 

Tilly in der Maur en Margriet Roodbol x 51 47 47 50 45 240 45 

                  

An Sijsterman en Dinie van Schendel 27 21 20 19 x x 87   

Annie Fortijn en Neels Kramer x 35 25 34 41 x 135   

Rien en Tiny de Grunt 37 31 41 x x 46 155   

Jeanne v.d. Camp en Elisabeth 't Hart x x 42 48 49 38 177   

                  

Ria Lips en Wim van Eersel x x x 13 7 15 35   

Andrea en Bert Sneep 39 36 31 x x x 106   

                  

Ron en Marije Vonck 18 4 x x x x 22   

Ed en Ans Sijstermans x x x x 13 13 26   

Dinie van Schendel en Miep Hoogenboom x x x x 20 7 27   
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Clubkampioenen 2018-2019 
donderdag R1 R2 R3 R4 R5 R6 Totaal  
Wim Boer & Peter vd Stap 1 1   x 1 2 1 6  
Marianne & Aad Broeren 3 2   2 1 6 14  
Jacqueline Kloos & Ton Verdoes 7   2 6 3 5 23  
Marja van Duin & Jaap Denkers 6   4 5 8 4 27  
Rob van Elst & Arnold van Dijk 2 9 1 7   9 27  
Anneke & Rien Boer   x 3 9 3 4 11 30  
Marianne & Hanswijk & Arno vd Heuvel 9 4 3 14   2 32  
Yvonne dl Combé & Ria Lips   5 6 9 9 3 32  
Francien vd Sar & Franca Weeda  5   15 4 6 10 40  
Joke & Ed Boon   x 12 5 8 10 7 42  
Charles Janse & Jan Kloos 4 11 10    5 13 43  
Koos van Aken & Dorith Quist 16 6 8 15   12 57  
Wil van Elst & Jolly Ouwersloot 11 19   x 10 12 8 60  
Maria Molenaar & Aad van Velzen 15 14 14 11 16   70  
Jeannine en Piet van Rest 8 13   18 15 19 73  
Marije Vonck & Ank de Klerk   x 23 16 12 7 15 73  
Riet Doel & Gijs Jongh   18 13 19 13 20 83  
Isabelle & Edwin Kweldam 18 10   x 13 24 22 87  
 An Lensveld & Riet Roest & Irene Dolphijn 17 15 17 16 30   95  
Ans & Herman Holtslag 24 17 11 23 22   97  
Luc Klink & Toos v Strien 12 21 20 21   23 97  
Ina Dalinga & Auke van Leeuwen 19 28 27   18 14 106  
Yvonne van de Kamp & Maria van Rijn 14 32   20 14 30 110  
 Theo van Meggelen & Pieter Stamperius 13 29 23 25 21   111  
Lydia & Peggy Vleeskens 23 24 22   x 27 17 113  
Jo Giessen & Janny van Manen  31 20 12 28   29 120  
Ann & Hans Leijendekker 20 22 25 29   26 122  
Gemma van Muijen & André vd Werf 27   21 31 33 18 130  
Ludy &  Mike  Feuerberg 22 25 18 30 36   131  
Nel Marcus & Bertie Verboon 35   34 26 20 16 131  
Annemarieke v.d. Loon & Paul Huizinga 29   33 24 25 24 135  
Ingrid van  Dijk & Jan Vissers 21 26 28   35 25 135  
Wil Boer & Rien Klink 28   19 27 31 34 139  
Ros Jansen & Annet Jochems 37 35 26 22 28   148  
Jo Staal & Rob de Raad 30   36 35 23 28 152  
Ed Sijstermans & Gerard van der Put 32 27 29 38   35 161  
Jose de Bont & Jopie van de Wetering 36 36 30 36 29   167  
Marianne de Blieck &  Tonnie Hendriks  33 33 38   38 36 178  
Trudy v Rijn & Leny Wesenhagen 34 31 39 42   33 179  
Willeke Boer & Paula Groeneveld 44 40 41 34   37 195  
Jeannet van Oosten & Christa Stoop 40 47 35 37 41   200  
Nora Zaal & Maria Giezen 38 43 40 43 37   201  
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Petra Duikeren & Ineke Verweij 41 38 37 45 45   206  
An Dekkers & Ida Van Noord & Hilda Nakken 42 39 43   42 41 207  
Gerbrand Mulder & Hans Steenbergen 43   42 40 40 43 208  
Cees Groeneveld & Rob Verweij 45   44 47 46 46 228  
Joke & Wim van Vliet   x 30 31 33  x 27 121  
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Wedstrijdrooster 2019 – 2020 

Let op: maandagavond Koningshof, donderdagavond De Vliet 
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Financieel overzicht ABVM 2017/2018 en begroting 2018/2019 

Dit wordt u later toegezonden. 

 

District 

Afgelopen seizoen hebben we het goed gedaan. 

Het begon met het 2e Buskruittoernooi.  

Dat toernooi wordt elk jaar in september gehouden. 

We hebben met twee viertallen meegedaan. 

En als je weet dat er topspelers meedoen, spelers 1e divisie 2e divisie hoofklasse ja ook 

Berry Westra, is het niet slecht dat we van de 56 viertallen op de 40e en op de 44 plaats 

geëindigd zijn. Grappig is als je toevallig een hele goede dag hebt, kan het gebeuren dat 

je tegen een bekende speler moet spelen.  

Districtsviertallen  

We hebben met twee teams gespeeld in 2de klas A en B. 

Ik denk dat ik namens meer personen spreek dat het gewoon gezellig is viertallen in het 

district. Je komt ook eens andere mensen tegen dan alleen maar je clubgenoten. Het was 

voor de captains wel een hele organisatie, maar we hebben veel lol gehad en dat maakt 

het weer goed. We zijn op de 4e en op de 1e plaats geëindigd.  

Westlandse Clubkampioenschap 2019 

Ja en dan dé wedstrijd van het jaar, strijden om het westlands clubkampioenschap. 

We hebben het weer voor elkaar. Net als in 2018 een tweede plaats met een nihil 

verschil met de eerste plaats. Je denkt dan als ik dat foutje niet had gemaakt waren we 

misschien wel één geworden. Maar dit toernooi staat altijd voor een hele leuke en 

spannende dag. 

Er zijn 8 clubs en elk jaar moet een andere club het organiseren. 

Nu in 2020 gaan wij het toernooi organiseren. We hopen natuurlijk nu op een eerste 

plaats te eindigen. Maar hoe we ook eindigen zeker is dat we een hele leuke dag zullen 

hebben. 

Indien wie dan ook denkt; ik wil wel eens mee doen aan een toernooi neem dan contact 

met mij op. Het buskruittoernooi kan ik echt aan iedereen aanbevelen. Je hebt alleen vier 

spelers nodig van ongeveer gelijke sterkte. Ook aan districtsviertallen kan je al vlug  

meedoen. 

Lief en leed 

Eigenlijk hoop ik dat de dames van lief en leed niets te doen hebben. Maar de wereld 

draait door en soms is het heftig. Marianne de Blieck en Riet  Mahieu “het bestuur en alle 

leden” konden altijd op jullie rekenen. Bloemen,een kaartje op het juiste moment, een 

ziekenhuisbezoek, iemand thuis bezoeken. Wij danken jullie hartelijk hiervoor. 

Jubileum 

Het afgelopen jaar was niet één lid precies 25, 40 of 50 jaar lid. 

Maar voor de statistieken: we hebben op dit moment 179 leden.  

Daarvan zijn er 2 leden meer dan 50 jaar lid, 6 leden tussen de 40 en 50 jaar, 39 leden 

tussen de 25 en 40 jaar, en 132 leden minder dan 25 jaar waarvan dit seizoen 9 leden, 

die les gehad hebben van Piet van Rest, voor het eerst gaan meedoen in de competitie. 
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Grote clubactie 

Bijgestaan door een paar hele enthousiaste medebridgers was ik vorig jaar heel vlug 

door alle loten heen. Ik hoop dat jullie mij dit jaar ook weer zullen helpen. Ook alle leden 

bedankt voor het kopen van de loten. Het geeft toch wat extra inkomen. 

Ria Lips 
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Jaarverslag Evenementencommissie seizoen 2018-2019 

De Evenementencommissie bestaat uit de volgende leden: Cees Los, Piet van Rest en 

Gerbrand Mulder (voorzitter). 

De eerste activiteit was het in de Koningshof organiseren van de openingsdrive op 10 

september 2018 na afloop van de Algemene Ledenvergadering en het zorgen voor prijzen 

voor jubilarissen en de diverse bridgekampioenen van het vorige seizoen. Aan de drive 

deden 33 paren mee. 

Rond Sinterklaas werd contact opgenomen met de Voedselbank Maassluis en gevraagd 

wat de ABVM kon doen aan het geven van cadeautjes voor de kinderen. Omdat alle 

cadeaus al gekocht waren zou het mooi zijn als er geld ingezameld werd voor de 

aanschaf van leuke artikelen voor de Kerst. Op beide competitieavonden is geld 

opgehaald en heeft de ABVM ruim € 400 kunnen schenken aan de Voedselbank. 

De Kerstdrive vond plaats in De Brasserie op 20 december met 47 deelnemende paren. 

Het was een gezellige drive waarbij tijdens het bridgen diverse keren met lekkere hapjes 

werd rondgegaan. Elke deelnemer kreeg 2 consumptiebonnen. Na afloop ontvingen alle 

deelnemers een azalea als prijs.  

Op 3 januari stond de Nieuwjaarsdrive in De Brasserie op het programma. Er deden 31 

paren mee die een flinke hoeveelheid overgebleven lekkernijen van de voorgaande 

feestdagen meegenomen hadden. Na afloop van een geanimeerde en gezellige drive 

kregen alle deelnemers een prijs in de vorm van een mooie amaryllis. 

Op beide competitieavonden voor Pasen waren er prijzen beschikbaar in de vorm van in 

totaal 26 paasstollen waarbij ook de klas met cursisten van Piet van Rest niet vergeten 

werd.  

Voor de derde keer organiseerde de ABVM tijdens de megaweek van de 

voetbalvereniging MSV’71 een bridgedrive. Er deden maar liefst 20 paren mee. Door de 

sponsoren van de voetbalvereniging waren mooie prijzen beschikbaar gesteld. Het 

evenement vond gelijktijdig plaats met een klaverjasdrive met muziek op de 

achtergrond. Weer eens wat anders dan we gewend zijn bij onze drives en zeker voor 

herhaling vatbaar. Voor het organiseren ontving de ABVM een afgesproken vergoeding 

van MSV’71. 

Op 27 mei werd het bridgeseizoen afgesloten met een gezellige slotdrive in de 

Koningshof met 44 paren. De deelnemers werden 2 keer ven een hapje voorzien en er 

waren 6 prijzen, pakketten met luxe zoutjes, te winnen. 

Naast de clubevenementen heeft de Evenementencommissie samen met Wil en Rob van 

Elst op vier zondagen (25 november, 30 december, 27 januari en 24 februari) in het 

clubhuis van Be Quick een winterbridgedrive georganiseerd. Deze drives stonden ook 

open voor buitenstaanders, maar bij de inschrijving hadden ABVM-leden gedurende een 

paar weken voorrang. Tijdens deze zondagen kookten Wil en Rob voor de deelnemers en 

kreeg men behalve een serieuze bridgedrive, hapjes, drankjes en diverse prijzen na 

afloop een heerlijke uit diverse gangen bestaand diner voorgeschoteld. Ook dit seizoen 

waren deze zondagen, net als in voorgaande jaren, binnen de kortste keren volgeboekt. 

Namens de deelnemers kregen Wil en Rob na de laatste drive een mooi cadeau 

aangeboden.  

Ook de zomerbridge 2018 zit formeel in het pakket van de Evenementencommissie qua 

financiën en prijzen, maar de organisatie en wedstrijdleiding werd grotendeels door 

anderen uitgevoerd. De deelnamekosten waren € 2,50 per persoon. In totaal werd er op 

12 avonden gespeeld waarbij per avond 4 flessen wijn te winnen waren.   

 

Gerbrand Mulder, Voorzitter Evenementencommissie 
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Nieuwe en vertrekkende leden, seizoen 2018-2019 

Welkom aan de nieuwe leden:

Koos Hofland 

Moniek van Amerongen 

Koos de Roo 

Ellen Hijdra 

René van Riet 

Leo Bleeker 

Desirée Scheffers 

Rob Stellingwerf 

Rob Hart 

Ron Vonck 

Marije Vonck 

Tonnie Hendriks 

Petra van Duikeren 

Cees Groeneveld 

Paula Groeneveld 

Lydia van Es 

Peter van Es 

Nel van der Hoeven 

Koos van der Hoeven 

Andrea Sneep 

Bert Sneep 

Henny Quist 

Anne-Marjan Beukema 

Sikko Beukema 

Miep Hoogenboom 

 

Opgezegd als lid: 

Co Bunt 

Hanny Hansen 

Carla van der Lubbe 

Ron Vonck 

Andrea Sneep 

Bert Sneep 

Jan van der Meent 

Femmy Makkinga 

Theo van Meggelen 

Annie Fortuin 

An Lensveld

 

 

 

 

 

 

 


