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OPEN KAART - juli 2020 
 

Alle informatie over de Algemene Ledenvergadering op  

 

Zaterdag 5 september 2020 om 10.00 uur in Koningshof 

 

__________________________________________________________________________________ 

Agenda  

 

1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Voorwoord van de voorzitter (in deze Open Kaart) 

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 5 september 

2019 (in deze Open Kaart) 

 

4. Secretariaat 

• Jaarverslag 2019-2020 (in deze Open Kaart) 

 

5. Technische commissie 

• Jaarverslag 2019-2020 (in deze Open Kaart) 

• Stemming nieuw artikel 9 competitiereglement 

• Clubkampioenen, slemkampioen en evenementenkampioen (in deze Open Kaart) 

• Competitierooster 2019-2020 (in deze Open Kaart) 

 

6. Financiën 

• Financieel verslag seizoen 2019-2020 (wordt later toegezonden) 

• Verslag van de kascommissie  

• Begroting 2020-2021 (wordt later toegezonden) 

 

7. Verslag district, lief en leed, Jubilarissen, Grote clubactie 

a. District (in deze Open Kaart) 

b. Lief en Leed (in deze Open Kaart) 

c. Jubilarissen (in deze Open Kaart) 

d. Grote clubactie (in deze Open Kaart) 

 

8. Evenementencommissie 

• Jaarverslag 2019-2020 (in deze Open Kaart)    

 

9. Bestuursverkiezing 

• Marianne, Arno en Ria zetten hun functie voort. 

• Gijs, Gerbrand en Rob zijn herkiesbaar en stellen zich herkiesbaar. 

Tegenkandidaten worden verzocht zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de 

vergadering bij het bestuur te melden. 

 

10. Kascommissie voor 2020 

 1e lid: Maria van Rijn 

 2e lid: Ben Dolphijn 

 1e reservelid: Ank de Klerk 

 2e reservelid: Leny Wesenhagen 
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Benoeming kascommissie voor 2021 

1e lid: Ben Dolphijn 

2e lid: Ank de Klerk 

1e reservelid: Leny Wesenhagen 

2e reservelid: te benoemen 

 

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 
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Van de voorzitter,  

Wederom is een gedenkwaardig bridgejaar voorbij gevlogen, al gebeurde dat dit jaar op een manier 
die niemand van ons had kunnen voorzien. Medio maart werden onze competities op ruwe 
afgebroken omdat het coronavirus verder spelen onmogelijk maakte. In deze bijdrage blik ik eerst 
terug op het afgelopen jaar, maar bovenal wil ik ook vooruit kijken.  
 
Sinds september spelen we de competitie van de donderdagavond in De Vliet. We kunnen 
constateren dat we dik tevreden zijn met onze nieuwe locatie. De sfeer is ontspannen, de bar loopt 
goed en de ruimte is toereikend. Zoals de zaken er nu voor staan gaan we ervan uit dat wij de 
komende jaren - ook als de ‘nieuwe’ Vliet de ‘oude’ heeft vervangen - onze vaste speelavond aan 
kunnen houden. De ruimte in het nieuwe gebouw zal qua grootte namelijk vergelijkbaar zijn met het 
huidige onderkomen. Hoe het verder zit met de toiletten, opbergruimtes en kapstokken is voor later. 
We zijn heel blij dat we niet nog een keer een speurtocht hoeven te ondernemen.  
 
De vaste speelavond op de maandag houden we aan in de Koningshof. Ofschoon we af en toe te 
maken hebben met wat kleine problemen, zoals de soms wisselende temperatuur in het gebouw, zijn 
we tevreden over de wijze waarop zowel de leiding als het personeel met ons daarover het gesprek 
aangaan. Alles wordt meteen besproken en dat is prettig werken.  
 
Nieuw dit jaar was de drive ‘Bridgen bij de buren’. Samen met voorzitter Rien Klink van 
bridgevereniging Holy uit Vlaardingen stond afgelopen november een bijzonder geslaagde avond op 
het programma. Afgesproken is dat wij als ABVM dit jaar de Schiedammers uitnodigen. Wij zullen 
bijtijds laten weten wanneer deze avond wordt georganiseerd.  
 
Naast de gebruikelijke successen zoals de winter- en zomerbridge en de kerstdrive (dank aan 
iedereen die zich hiervoor heeft ingezet), brak medio maart het coronavirus uit. Het zette ons met 
beide benen op de grond. ‘Normaal’ was ineens niet meer normaal, fysiek kon geen bridge meer 
worden gespeeld.  
Gelukkig kon er toch bridge worden gespeeld, namelijk thuis, gewoon via de laptop of de I-pad. 
Dankzij de NBB en twee enthousiaste leden was daar opeens StepBridge. Velen van ons vonden de 
weg naar deze digitale wijze van bridgen. Afgelopen zomer is er zelfs een heuse competitie 
georganiseerd. Hoe leuk we het ook vinden om te bridgen, we missen wel het contact met elkaar. 
Hopelijk komt daar na 1 september verandering in.  
 
Dat brengt me op het nieuwe bridgeseizoen. Zoals u allen van het bestuur mag verwachten, is het 
wedstrijdrooster klaar. Of en hoe we op de geplande data kunnen starten is nog de vraag. Sowieso 
moet er geen tweede uitbraak van het virus komen. Ten tweede moeten we ‘veilig’ kunnen spelen. 
Vrijwel al onze leden behoren immers tot de risicogroep. Vragen die naar voren komen, zijn: spelen 
we met ‘eigen’ kaarten, komen er schotten, hoe houden we de 1,5 meter in stand, enz. Op dit 
moment hebben we nog niet alle antwoorden, dat begrijpt u.  
 
Dit jaar was er geen beginnerscursus. Er waren onvoldoende aanmeldingen. Of komend jaar een 
cursus opgestart moet worden is zeer de vraag. Misschien moeten we eerst afwachten hoe alles gaat 
lopen.  
 
Als denksportvereniging doen we actief mee met het Maassluise Sportakkoord. Met de 
ondertekening van dit sportakkoord hopen we ons als ABVM (nog) beter op de kaart te zetten in 
Maassluis. De bedoeling is dat toekomstige bridgers ons gemakkelijker weten te vinden via de web 
site Maassluissport.nl  
 
Arno van den Heuvel  
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de ABVM  
gehouden op donderdag 5 september 2019 
 

__________________________________________________________________________________ 

Aanwezige bestuursleden: Arno van den Heuvel, Marianne Hanswijk, Gijs Jongh,  

Ria Lips, Rob van Elst, Gerbrand Mulder 

 

Aanwezig: 74 leden 

Afwezig met kennisgeving: 34 leden. De namen zijn bekend bij het secretariaat. 

 

1.Opening 

Arno opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die deze vereniging steunen en veel werk verzetten. 

Vrijdag 15 november worden al deze mensen bedankt. 

Arno blikt terug op het afgelopen jaar en op het afscheid van de Brasserie. 

 

Aandachtspunten: 

• Zeg op tijd af als je een avond niet kunt bridgen. 

• Wees op tijd aanwezig. 

• Cursus voor komend seizoen. Neem folders mee en verspreid ze. 

• Clubkampioenschap in maart 2020 in de Vliet. 

• Voor de donaties van dit jaar is een laptop en kleedjes aangeschaft. (donatie Ben 

Weltevrede en prijs quiz Maassluis) 

• Zaal klaarzetten op donderdag. We zoeken 8 vrijwilligers die dit bij toerbeurt 

willen doen. 

• Traktatie op de donderdag. Meerderheid is voor. We gaan het proberen. VB: 

stukje kaas, worst o.i.d. trakteren als je jarig bent. Kan ook samen. Marianne 

maakt een invulrooster. 

 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

 

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering van maandag 10 september 

2018.  

Dorit Quist vraagt naar een feestelijke afsluiting van de zomeravondbridge. Hier heeft 

bestuur niet voor gekozen. Er zijn veel andere activiteiten. 

Tip: Geld wat over is van de zomeravonden op deze avond gebruiken. Bestuur besluit om 

bij een positief saldo iets extrá te doen. Ook bij een grote opkomst geen 4 maar 8 flessen 

wijn. 

Ook vraagt zij naar de reserves: Het bestuur is van mening dat de huidige reserves nodig 

zijn. 

 

De notulen worden goedgekeurd met dank aan Marianne. 

 

4. Jaarverslag secretariaat 

Geen op-aanmerkingen. 

 

5. Jaarverslag technische commissie 

Rob schenkt kort aandacht aan jaarrooster. 

Tijdens de zomeravondbridge is de schudmachine niet gebruikt. Ruut en Ank hebben 

schudvakantie. 

Vorig seizoen hebben Rob en Wil extra “lessen” gegeven. Er is belangstelling om dit te 

herhalen. 
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Clubkampioenen 

Maandag: Marja van Duin en Ineke Schenk 

Donderdag: Peter van der Stap en Wim Boer 

 

Slemkampioen 

Maandag: Jolly Ouwersloot en Riet van Santen 

 Donderdag: Marianne en Aad Broeren 

 

Kampioen evenementendrive: 

Arnold van Dijk 

 

6. Financiën 

 

Financieel verslag seizoen 2018-2019. Gijs geeft korte toelichting. 

Er is een tekort van €618,26 in de balans. Er is geen geld weg, maar een fout in de 

inventaris afschrijvingen. Dit wordt opgelost. Als de fout gevonden is, wordt de 

kascommissie gevraagd er nogmaals naar te kijken. 

Er wordt gekeken naar een nieuw boekhoudprogramma van de NBB. In Vlaardingen 

werkt men hier mee. (Paul Huizinga) 

 

Voorstel tot verhoging contributie. Meegaan met het prijsindexcijfer. 

Vergadering gaat akkoord. 

Nieuwe bedragen: 

€ 76,50  1 avond 

€ 67,50   1 avond en een andere avond bij een NBB vereniging 

€ 122,50  2 avonden 

€ 113,50   2avonden en een andere avond bij een NBB vereniging 

€ 36    niet spelend lid 

 

Financieel verslag en begroting worden goedgekeurd. 

 

Vragen vanuit de leden: 

Paul Huizinga: Bijdrage winterbridge is veel hoger. Hoe komt dat? De huur is erg 

omhooggegaan. 

Hannie Satijn: Vraag donatie voedselbank te schrappen op begroting/balans. 

Wordt niet geschrapt in het overzicht. Geld heeft op de rekening gestaan. 

Aantekening bij de begroting dat dit geen vaste post is. 

Ton Verdoes: Afdracht NBB is hoger met minder leden. Hoe kan dat? De jaarbijdrage van 

de NBB is verhoogd. 

 

Ruut Veldink leest namens de kascommissie het verslag voor. 

Verslag: Kas is gecontroleerd. Het verschil in de kas is er. 

Men vraagt zich af er een beter programma beschikbaar is. 

Desondanks wordt voorgesteld de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde 

beleid. 

 

7a. District. 

Buskruit toernooi 28 september 

Ria promoot het District viertallen  

Westlandsclubkampioenschap: Dit jaar in Maassluis in maart 2020 in de Vliet 

7b. Lief en Leed  

Riet Mahieu en Marianne de Blieck worden bedankt voor hun werkzaamheden.  

7c. Jubilarissen. 

Geen jubilarissen. 

7d. Grote clubactie. 
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Volgende week start de verkoop van de clubactie. Jan Vissers zal Ria helpen. 

 

8. Evenementencommissie 

Gerbrand benoemt de activiteiten voor het komend seizoen. 

Nieuw: Bridgen met de buren met de club van Rien Klink. 

Ook zal er weer een Koningsmaal en Koningsdrive plaatsvinden. 

 

9. Bestuursverkiezing 

Bestuur blijft in dezelfde samenstelling doorwerken. Er hebben zich geen kandidaten 

gemeld. 

 

10. Benoeming kascommissie 2020 

1e lid: Maria van Rijn 

2e lid: Ben Dolpfijn 

1e reservelid: Ank de Klerk 

2e reservelid: Leny Wesenhagen 

 

11. Rondvraag 

Dorit Quist 

Probleem in Koningshof. 

Bestuur heeft hier uitgebreid over gesproken met de betreffende personen en met de 

Koningshof. De problemen zijn opgelost. (toiletten, verwarming, bar). We blijven in 

gesprek bij problemen. 

 

 

Ingrid van Dijk bedankt het bestuur voor het vele werk. 
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Jaarverslag secretariaat 2019-2020. 

 

 

 

 

Jaarverslag secretariaat 2019-2020 

 

Een raar jaar. Zo mogen we dit bridgeseizoen wel bestempelen. Het bridgeseizoen is 

eigenlijk gestopt na februari. We hebben elkaar niet meer gezien in de Koningshof en/of 

de Vliet. 

Het ledenaantal bedraag op dit moment (1 juli) 157. Een mooi aantal maar minder dan 

vorig jaar. Een aantal leden is verhuisd. Ook worden we er met z’n allen niet jonger op 

en hebben sommige leden door hun leeftijd hun lidmaatschap beëindigd. Lastig zal zijn 

om in deze periode nieuwe leden aan te trekken. 

In het jaarverslag van de evenementencommissie kunt u lezen wat dit seizoen nog wel 

kon - een geslaagde kerstdrive bijvoorbeeld- en alles wat niet meer is doorgegaan. 

Helaas blijft onze bridgevereniging ook op persoonlijk vlak ons niets bespaard. Dit jaar 

hebben we afscheid moeten nemen van een aantal zeer geliefde leden. Waar we normaal 

gesproken op de bridgeavonden kunnen stilstaan bij hun overlijden, was ook dit in een 

aantal gevallen niet mogelijk. Wel zien we een grote betrokkenheid bij de leden en 

hebben veel mensen hun medeleven kunnen tonen. We hebben afscheid moeten nemen 

van Koos Hofland, Koos van Aken, Aad van Velzen, Ab Holleman en Suzan Vranken. 

En nu staat de zomer voor de deur. Normaal is er elke donderdagavond de mogelijkheid 

om te zomerbridgen. Ook dit zal niet plaatsvinden. Gelukkig hebben we een alternatief 

kunnen vinden in StepBridge. We zien dat veel leden dit erg leuk vinden. De hele zomer 

kunt u op woensdagavond spelen via de computer, laptop of IPad. We blijven echter 

uitkijken wanneer we weer echt aan tafel kunnen kaarten. Hiervan houden we u 

natuurlijk op de hoogte. 

 

Marianne Hanswijk 
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Jaarverslag Technische Commissie 2019-2020 

 

 

 

Jaarverslag technische commissie 2019-2020 

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, spelen in coronatijd, opzet StepBridge en hoe gaan wij de zomerbridge 

spelen.  

De belangrijkste acties waren:  

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

het spelmateriaal. 

• Kastruimten in Koningshof. 

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

toegankelijkheid en comfort. 

• Opzetten van het wedstrijdrooster 2020 -2021. 

• Opzet zomerbridge 2020. 

• StepBridge. 

 

Zoals u heeft gemerkt is Ben Giffard toegetreden tot de wedstrijdleiding en daar zijn wij 

bijzonder blij mee. Wij mogen ons gelukkig prijzen met 5 wedstrijdleiders die allemaal 

met het rekenprogramma kunnen werken. 

Om misverstanden bij de arbitragezaken te voorkomen hebben wij besloten na afloop 

van iedere competitieavond de koppen bij elkaar te steken om deze zaken gezamenlijk te 

bespreken. Indien er een foute beslissing is genomen kunnen wij die op dezelfde avond 

nog rechtzetten en dat is nu net de bedoeling van het arbitreren, het rechtzetten van wat 

er fout ging aan tafel en geen straf uitdelen zoals vele leden soms onterecht wel denken. 

Gelukkig ook geen storingen meer van de apparatuur en dat geeft een rustig gevoel bij 

ons. 

In de loop van het seizoen is ook besloten om de uitslag en spelverdeling te gaan 

versturen per E-mail. Na wat geslaagde proeven wilden wij het in de praktijk brengen, 

maar dat was maar van korte duur, de coronacrises kondigde zich aan en resulteerde in 

een abrupte stop na 9 maart. Dat het nu zo goed als zeker stilligt tot na 1 september, 

dat hadden wij natuurlijk niet verwacht. 

Al snel daarna kwam StepBridge met de mogelijkheid om per vereniging digitaal een 

clubsessie te spelen, Ben Giffard en ondergetekende hebben zich er in verdiept en in 

overleg met het bestuur besloten dit op te zetten voor de ABVM. 28 Paren meldden zich 

aan. Ook bridgevereniging de Haven wilde dat graag, maar hadden niet voldoende 

deelnemers en later, in samenspraak met bridge club Maasland is besloten te gaan 

samenwerken met drie verenigingen waardoor wij nu met 35/40 paren de clubsessie zijn 

gaan spelen. 
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Voor de zomerbridge zijn afspraken gemaakt om dit ook gedrieën te gaan doen, overleg 

met StepBridge hierover zijn nog gaande of inmiddels bekend? 

Zoals al eerder aangekondigd zijn wij voorstander om het wedstrijdreglement aan te 

passen als het gaat om te spelen met een invaller van buiten de club. 

“Zie hieronder de brief die wij u op 15 maart jl. stuurden”. 

Beste leden, 

In het competitiereglement is een aantal artikelen opgenomen over de invalregeling als 

een van de twee in een partnership verhinderd is. Het gaat hier om de artikelen 9 t/m 

14. 

Tot voor kort werd in de meeste gevallen een invaller van binnen de club gevonden, 

rekening houdend met artikel 9a. Incidenteel werd er van buiten de club een invaller 

meegenomen. Op zich geen enkel probleem. De regeling functioneerde goed, de 

wedstrijdleider zocht dan een passende invaller van binnen de club en koppelde die twee 

aan elkaar. De laatste maanden namen steeds meer leden al bij voorbaat iemand van 

buiten de club mee als zij een invaller nodig hadden, er werd dan in het boek van 

afmelding al aangegeven met welke persoon de week erop zou worden gespeeld. In 

sommige gevallen zelfs al voor meerdere weken. 

Een aantal leden heeft hierover bij de wedstrijdleiding een opmerking geplaatst dat dit 

toch niet de bedoeling kan zijn van het invallen. Want wat gebeurde er dan; iemand 

zoekt een invaller, maar die is er vaak niet omdat er al was gekozen voor een invaller 

van buiten de club. De persoon die een invaller zoekt zit dan op zijn vaste bridgeavondje 

thuis. Vaak speelt een invaller van buiten de club al op een andere vereniging en heeft 

dan een extra bridgeavond terwijl de leden van onze club dan thuis zitten, dat kan niet 

de bedoeling zijn. 

Hierbij is bij het maken van het reglement nooit rekening gehouden. Het bestuur heeft 

dus besloten hier in te grijpen om dit soort situaties in onze vereniging te voorkomen. Dit 

ingrijpen kan volgens art. 28 van het competitiereglement en art. 31 van het 

huishoudelijk reglement. Het ingrijpen kan natuurlijk maar tijdelijk omdat het bestuur 

verplicht is om dan met een voorstel naar de leden te komen en dat voorstel in stemming 

te brengen tijdens de A.L.V. Het is ook de intentie van het bestuur om dit zo te doen.  

Wij leggen dit voorstel bij u neer en staan open voor suggesties. Wij vragen u vriendelijk 

de opmerkingen voor 1 april 2020 aan de secretaris van onze vereniging Marianne 

Hanswijk te sturen. Op de A.L.V. van september 2020 zullen we dit artikel definitief 

vaststellen. 

Tot die tijd houden wij vast aan de tijdelijke invalregeling zoals omschreven en vragen 

uw begrip hiervoor. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur ABVM 

 

Tijdelijke regeling “Welke van toepassing was tot de volgende ALV” 

De tijdelijke regeling houdt nu in; “een lid zoekt een invaller en meldt dit bij de 

wedstrijdleider. Is er geen invaller binnen de club te vinden voor maandag- of 

donderdagmiddag 14.00 uur, dan kan het lid welke een invaller zoekt iemand van buiten 
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de club meenemen. De wedstrijdleider belt om uiterlijk 14.00 uur en geeft dan 

toestemming om iemand van buiten de club mee te nemen”. 

Hieronder ons voorstel voor de ALV van ? september a.s. 

Voorstel nieuw art. 9 van het competitiereglement. 

Als een speler van een paar verhinderd is aan een zitting deel te nemen is de 

overblijvende speler gerechtigd met een invaller uit te komen, met dien 

verstande dat de invaller eerst gezocht dient te worden binnen de eigen club en 

sterkte (lees eigen lijn of opvolgende lijn). Invallers uit andere lijnen mogen 

ook invallen als de betreffende spelers hiermee akkoord gaan. In beide gevallen 

met inachtneming van art. 9a en 12.  

Als op de dag van spelen rond 14.00 uur geen invaller van binnen de club 

beschikbaar is, dan is de overblijvende speler gerechtigd een invaller van buiten 

de club mee te nemen met inachtneming van art. 9a. De wedstrijdleider zal het 

lid hier op tijd van op de hoogte stellen. De naam en NBB-gegevens van de 

invaller dienen te allen tijde aan de CL te worden doorgegeven.  

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, onze dank gaat ook uit naar de 

zalenzetters en barmedewerkers in de Vliet, waarnaast het bestuur ook Piet, Jeanine, 

Leny, Wil, Jolly, Hans, Ans, Herman, Ingrid, Ross en Cees actief mee hielpen. 

Dank ook aan Jaap, Arnold, Ben en Ria die op de maandag en/of donderdag de 

wedstrijdleiding op zich namen. Wie de zomerbridge op zich gaat nemen is nog niet 

helemaal bekend omdat wij nog in overleg zijn met StepBridge. 

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

maart de schudmachine hebben bediend. Duizenden kaarten zijn door hun handen en/of 

de machine gegaan.   

Hoewel de competitie nog lopende was - maar door de coronacrises stil kwam te liggen - 

hebben wij toch besloten de clubkampioenen te benoemen die op 9 maart bovenaan 

stonden en nu nog staan. Hoe zijn wij hieraan gekomen: wij hebben 4 hele rondes 

gespeeld en 1 halve ronde, maar deze ronde niet afgemaakt. Bij de berekening hebben 

wij de 5e ,niet afgemaakte ronde laten vervallen en zijn uitgegaan van de 4 volledig 

gespeelde ronde waarvan de laagst geklasseerde niet meetelt conform het 

competitiereglement. 

Felicitaties dus voor de clubkampioenen van de maandag Ben Dolphijn en Koos 

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

Felicitaties ook aan de slemkampioenen, op de maandag zijn dat Wil en Rob van Elst en 

voor de donderdag Anneke en Rien Boer. 

De kampioen van de evenementen drives zijn geworden Ingrid van Dijk en Jan Vissers 

Wij wensen jullie een mooie vakantie al dan niet in ons mooie Nederland. Graag tot ziens 

op StepBridge, de start van de competitie mogelijk in september of op de ALV al dan niet 

op afstand. De komende periode gaan wij bekijken hoe en op wat voor wijze wij weer in 

de zaal kunnen gaan spelen. 

Namens de commissie, met vriendelijke groet, 

Rob van Elst 
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 CLUB kampioenen maandag 2019-2020 R 1 R 2 R3  R 4 tot rang 
Koos Ouwerkerk en Ben Dolphijn 1 x 1 1 3 1 

Marja van Duin en Ineke Schenk x 1 5 3 9 2 

Rob Stellingwerf en Desiree Scheffers 3 x 3 4 10 3 

Jolly Ouwersloot en Riet van Santen 2 3 7 x 12 4 

Rob van Elst en Wil van Elst x 4 4 5 13 5 

Agniet Holleman en Hannie Satijn x 7 9 2 18 6 

Riet van de Doel en Gijs Jongh 9 6 6 x 21 7 

Ingrid van Dijk en Roelie Kok 5 x 8 8 21 7 

Jaap Denkers en Ank de Klerk 14 x 2 13 29 9 

Henny en Dorit Quist 4 10 16 x 30 10 

Ina Dallinga en Albert Weemering 8 11 x 11 30 10 

Connie van Manen en Janny van Manen x 14 13 6 33 12 

Lydia Boer en Peggy Vleeskens x 12 10 14 36 13 

Marianne de Blieck en Toon Lansbergen 15 x 12 10 37 14 

Ben Giffart en Dinie van Schendel 12 8 17 x 37 14 

Jo Giessen en Jeannine van Rest 11 13 18 x 42 16 

Hans Leijendekkers en Wim van Eersel x 16 19 7 42 16 

Rob`t Hart en Hedy Laming x 21 11 12 44 18 

Marianne Janssen en Jo Staal 13 17 x 17 47 19 

Ed Sijstermans en Aad Grafdijk x 15 20 16 51 20 

Toos Renzen en Rick de Groot 17 x 21 15 53 21 

Wil v.d. Salm en Wil Munter x 22 15 20 57 22 

Jan Vissers en Miep Hoogenboom 22 24 x 22 68 23 

Nel v.d. Meent en Ros Jansen 20 18 34 x 72 24 

José de Bont en Nel Rijnsburger 16 25 31 x 72 24 

An Sijsterman en Maria Molenaar 25 x 24 23 72 24 

Niels Persson en Auke van Leeuwen 23 x 27 28 78 27 

René van Riet en Ria Lips 26 27 28 x 81 28 

Annette Jochems en Riet Mahieu 33 x 23 26 82 29 

Janneke en Cees Los 24 28 30 x 82 29 

Leny Wesenhagen en Jeannet Bouwman 29 23 33 x 85 31 

Susan Vranken en Margot Persson 32 x 29 25 86 32 

Gerbrand en Corry Mulder 28 26 35 x 89 33 

Ann Leijendekkers en Corine Spaans 31 31 x 27 89 33 

Chris Waterborg en Rob Markenstijn x 39 26 31 96 35 

Maria Giezen en Nora Zaal 37 36 x 32 105 36 

Ellen Hydra en Koos de Roo 36 35 x 34 105 36 

Ank en Ruut Veldink x 34 37 35 106 38 

Hans Steenbergen en Arie Korbee 38 33 x 36 107 39 

Lydia van Es en Peter van Es 35 42 41 x 118 40 

Marian en Frits v.d. Weijde x 40 36 48 124 41 

Hilde Vrugt en Frits Huisman 42 41 44 x 127 42 

Koos van der Hoeven en Nel van der Hoeven 40 x 43 45 128 43 
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Ank en Peter Tijl 41 47 42 x 130 44 

Sonja vd. Does en Lia Compier 46 x 45 40 131 45 

Erna Maat en Annette van Witzenburg 43 44 x 46 133 46 

Monique Roelands en Wilco Roelands 44 43 46 x 133 46 

Piet en Stanny Vijverberg 51 45 x 39 135 48 

Jeanne v.d. Camp en Elisabeth 't Hart 45 51 48 x 144 49 

Sikko Beukema en Anne-Marjan Beukema 48 50 47 x 145 50 

Anneke Kalden en Mary Bakker 49 49 x 47 145 50 

Marianne de Baan en Thea Langelaan 52 52 51 x 155 52 

Leny Catsburg en Eric Druppel 30 x x 38   53 

Rien en Tiny de Grunt 47 53 x x   54 
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CLUB kampioenen donderdag 2019-2020 R 1 R 2 R3  R 4 tot rang 
Wim Boer & Peter vd Stap 3 3 x 1 7 1 

Marja van Duin & Jaap Denkers 1 x 2 6 9 2 

Anneke & Rien Boer 5 2 4 x 11 3 

Wil van Elst & Jolly Ouwersloot 4 4 3 x 11 3 

Marianne & Aad Broeren 2 10 1 x 13 5 

Marianne & Hanswijk & Arno vd H x 7 6 2 15 6 

Jacqueline Kloos & Ton Verdoes 6 1 x 11 18 7 

Francien vd Sar & Franca Weeda  8 5 x 7 20 8 

Yvonne dl Combé & Ria Lips 7 6 10 x 23 9 

Marije Vonck & Ank de Klerk x 18 5 5 28 10 

Joke & Ed Boon 9 9 11 x 29 11 

Charles Janse & Jan Kloos x 12 14 3 29 11 

Rob van Elst & Arnold van Dijk 12 x 13 9 34 13 

Gemma van Muijen & André vd Werf 15 x 7 14 36 14 

Ans & Herman Holtslag 17 8 12 x 37 15 

Riet Doel & Gijs Jongh 13 x 16 12 41 16 

Jeannine en Piet van Rest 11 14 x 16 41 16 

Ina Dalinga & Auke van Leeuwen 22 x 15 13 50 18 

Jo Giessen & Janny van Manen  x 17 9 24 50 18 

Annemarieke vd Loon & Paul Huizinga 18 13 19 x 50 18 

Jan Oosterhof & Paul Kunst 16 15 24 x 55 20 

Isabelle & Edwin Kweldam 25 16 x 15 56 21 

Dinie van Schendel & Dorit Quist 14 25 17 x 56 21 

Ingrid van  Dijk & Jan Vissers 21 x 18 23 62 23 

Ann & Hans Leijendekkers 23 26 22 x 71 24 

Luc Klink & Toos v Strien 26 x 27 22 75 25 

Yvonne van de Kamp & Maria van Rijn x 29 30 17 76 26 

Wil Boer & Rien Klink 28 x 21 28 77 27 

Ludy &  Mike  Feuerberg x 30 29 20 79 28 

Trudy v Rijn & Leny Wesenhagen 27 x 23 31 81 29 

Nel Marcus & Bertie Verboon 29 x 28 26 83 30 

 Riet Roest & Irene Dolphijn 31 27 33 x 91 31 

Gerbrand Mulder & Hans Steenbergen x 34 26 33 93 32 

Ros Jansen & Annet Jochems x 33 25 36 94 33 

Marianne de Blieck &  Tonnie Hendriks  35 x 31 32 98 34 

Ed Sijstermans & Gerard van der Put 30 35 x 34 99 35 

Corine Spaans & Pieter Stamperius x 36 32 35 103 36 

Willeke Boer & Paula Groeneveld x 37 36 38 111 37 

Petra Duikeren & Ineke Verweij 36 x 34 41 111 37 

Jo Staal & Rob de Raad x 38 38 39 115 39 

An Dekkers & Ida Van Noord & Hilda Nakken 41 x 35 42 118 40 

Jeannet van Oosten & Christa Stoop 43 39 40 x 122 41 

Anneke Bakker & Engla lammertink x 42 39 45 126 42 
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Cees Groeneveld & Rob Verweij 44 x 41 43 128 43 

Moniek van Amerongen & Ellen Hijdra x x x 40   44 
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Wedstrijdrooster 2020 – 2021 

 
Let op: maandagavond Koningshof, donderdagavond De Vliet 
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Financieel overzicht ABVM 2018/2019 en begroting 2019/2020 

Dit wordt u later toegezonden. 
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Verslag district, Lief en Leed, Jubilarissen, Grote clubactie 

a. District 

We hebben meegedaan aan het 2e Buskruittoernooi.  

Dit toernooi wordt jaarlijks in september gehouden. We hebben afgelopen seizoen slechts 

met één viertal meegedaan. Jammer, want dit toernooi staat garant voor een spannende 

dag. Er wordt deelgenomen door sterke, ook bekende bridgers uit het hele land. Maar 

ook minder sterke spelers kunnen met dit landelijk toernooi meedoen. Ook doen er veel 

jeugdspelers mee. Een diversiteit aan spelers dat maakt dit toernooi zo uniek. Voor 

iedere bridger is het een aanrader om eens met dit toernooi mee te doen. Echter op dit 

moment is nog geheel onbekend of het toernooi dit jaar in september plaats zal vinden. 

Wij houden jullie op de hoogte. 

Districtsviertallen  

Met één viertal hebben wij in de 1e klasse A gespeeld. Dat was nogal pittig. Maar niets 

weerhoudt ons om volgend jaar weer mee te doen. Iedereen kan meedoen. Naar gelang 

de sterkte word je in verschillende klasse ingedeeld. In en andere club spelen, andere 

spelers ontmoeten, je raakt bekend met “viertallen” een eerlijke vorm van het spel 

bridge. 

Het is ook met deze wedstrijden nog niet te voorspellen of ze het volgende seizoen plaats 

zullen vinden. Zo gauw iets bekend is zullen wij dit mededelen. 

Westlandse Clubkampioenschap 2020 

We zijn met 8 clubs die aan dit jaarlijks toernooi meedoen. Elk jaar moet een andere club 

het organiseren. In 2020 waren wij aan de beurt. Vol enthousiasme waren wij met de 

organisatie begonnen. Het toernooi zou in maart plaatsvinden. Toen brak het coronavirus 

uit. We hebben de wedstrijd tweemaal verplaats naar een volgende datum. Uiteindelijk 

leek het ons verstandig om het toernooi in 2020 niet door te laten gaan en te verplaatsen 

naar 2021. Wij hopen dan alsnog een leuke wedstrijd te organiseren. 

Van al genoemde evenementen houden wij jullie op de hoogte. 

b. Lief en leed 

Ook dit jaar hebben Marianne de Blieck en Riet Mahieu zich volledig ingezet voor deze zo 

belangrijke taak binnen onze vereniging. Het verzorgen van een bloemetje, versturen 

van kaarten, ziekenhuisbezoek en een bezoekje thuis. In deze turbulente tijd was het 

niet altijd makkelijk, maar hun aandacht voor zieke leden ging gewoon door. Het bestuur 

en alle leden danken jullie hartelijk hiervoor. Wij hopen het volgend seizoen weer op 

jullie inzet te mogen rekenen. 

c. Jubilarissen 

Max van Beek, Rien de Boer en Anneke de Boer waren het afgelopen seizoen 40 jaar lid. 

Jose de Bont en Nel Rijnsburger waren het afgelopen seizoen 25 jaar lid. 

Wij danken jullie hartelijk voor het trouw zijn aan onze club. 

Voor de statistieken 

Eén lid is langer dan 50 Jaar lid, 4 leden zijn tussen de 40 en 50 jaar lid, 31 leden zijn 

tussen de 25 en 40 jaar lid en 127 leden zijn minder dan 25 jaar lid. 

Voor het trouw zijn aan de ABVM zullen de jubilarissen tijdens de ALV een flesje wijn 

overhandigd krijgen. Indien zij niet aanwezig zijn zal dit thuis bij hen afgeleverd worden. 

In totaal hebben we op dit moment 168 leden. 
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d. Grote clubactie 

Afgelopen seizoen waren in een recordtijd alle loten verkocht en moesten we “ze zijn op” 

verkopen. Dat hadden wij te danken aan Jan Vissers die vol enthousiasme aan iedereen 

die langs liep een of meer loten verkocht. Het ging zo goed dat we dit jaar het dubbele 

aantal loten zouden inkopen. Maar helaas, het coronavirus brak uit. We zullen nu eerst af 

moeten wachten wanneer we weer in de Vliet of Koningshof bij elkaar kunnen komen om 

te bridgen. We hopen dat dit spoedig zal zijn. Als het dan nog mogelijk is zullen wij zeker 

weer loten gaan verkopen.  

Ria Lips 
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Jaarverslag Evenementencommissie seizoen 2019- 2020 

De Evenementencommissie (EC) bestaat uit de volgende leden: Cees Los, Piet van Rest 

en Gerbrand Mulder (voorzitter). 

De eerste activiteit was het op 5 september 2019 mede organiseren van de Algemene 

Ledenvergadering in onze nieuwe speellocatie De Vliet en het zorgen voor de prijzen voor 

de jubilarissen en de diverse bridgekampioenen van het vorige seizoen. Na afloop van de 

ALV vond de openingsdrive met prijzen plaats. Er deden 39 paren mee. 

In november werd, nadat het al enkele jaren vanwege gebrek aan belangstelling van de 

evenementenlijst was afgevoerd, het Bridgen met de Buren weer nieuw leven ingeblazen. 

Na overleg met Rien Klink, voorzitter van de BC Holy, vond op vrijdagavond 29 

november in de DrieMaasStede in Schiedam een ontmoeting met deze bridgeclub plaats. 

Er was veel belangstelling voor en van beide verenigingen deden 24 paren mee. Het was 

een geweldige avond in een mooie speellocatie. Dat de ABVM de onderlinge krachtmeting 

won was mooi meegenomen.  

Rond Sinterklaas werd er net als vorig jaar geld ingezameld voor de Voedselbank 

Maassluis. Dit jaar zou het besteed worden aan ontbijtpakketten, die rond de kerstdagen 

aan de cliënten verstrekt werden. Op donderdagavond 28 november en maandagavond 2 

december is met een collectebus rondgegaan en werd er in totaal € 301 opgehaald. Dit 

bedrag is door de penningmeester overgemaakt naar de Stichting Voedselbank 

Maassluis. Op beide avonden waren er met het bridgen ook prijzen te verdienen in de 

vorm van boterletters. 

De Kerstdrive werd op donderdagavond 19 december gehouden in De Vliet en waaraan 

46 paren deelnamen. Het was een gezellige drive, met 6 x 3 spellen, waarbij tijdens het 

bridgen diverse keren gepauzeerd werd om te genieten van het door Rob en Wil van Elst 

verzorgde uitgebreide buffet dat op de daar aanwezige biljarttafels uitgestald was. Elke 

deelnemer kreeg twee consumptiebonnen. Na afloop ontvingen alle deelnemers een rode 

kerstster als prijs.  

Op 2 januari 2020 stond de Nieuwjaarsdrive in De Vliet op het programma. Het was deze 

keer minder druk dan andere jaren en er deden 20 paren mee. Maar al met al was het 

een gezellige drive, was er genoeg te eten en waren er ook nog 6 flessen wijn en andere 

cadeautjes als prijs beschikbaar. 

In de maand maart werd het bridgen gestaakt vanwege de coronacrisis. Hierdoor konden 

de evenementen met Pasen, Koningsdag (Koningsdrive met Koningsmaal) en de slotdrive 

helaas niet meer plaatsvinden. 

Naast de clubevenementen heeft de EC samen met Wil en Rob van Elst op vier zondagen 

(24 november, 29 december, 26 januari en 23 februari) in het clubhuis van Be Quick de 

bekende winterbridgezondagen georganiseerd. Dit seizoen werd een andere wijze van 

inschrijving gebruikt om de belangstellenden een betere gelegenheid te bieden om deel 

te nemen. Bovendien werd zo voorkomen dat degenen die op vakantie waren achter het 

net visten. Tijdens deze zondagen kookten Wil en Rob voor de deelnemers en kreeg men 

behalve een serieuze bridgedrive, hapjes, drankjes, diverse prijzen na afloop een 

heerlijke uit diverse gangen bestaand diner voorgeschoteld. Ook dit seizoen waren deze 

zondagen, net als in voorgaande jaren, binnen korte tijd volgeboekt. Namens de 

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

Een andere activiteit is de zomerbridge. De EC was verantwoordelijk voor de financiën en 

prijzen, maar de organisatie en wedstrijdleiding werd door anderen uitgevoerd. De 

zomerbridge vond plaats in de maanden juni, juli en augustus 2019 en het was het 
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laatste evenement dat plaatsvond in De DrieMaasHave. De deelnamekosten waren € 3,50 

per persoon. In totaal werd er op 13 avonden gespeeld waarbij per avond 4 flessen wijn 

te winnen waren.     

Gerbrand Mulder  

 

 

 

Nieuwe en vertrekkende leden, seizoen 2019-2020 

Welkom aan de nieuwe leden 

Agniet Holleman 

Jan Oosterhof 

Paul Kunst 

Chris Waterborg 

Anneke Bakker 

Engla Lammertink 

Harry van Houwelingen 

Vertrekkende leden augustus 2019 tot eind 2019 

Tiny van Dorth 

Jopie van de Weteringh 

Joke van Vliet 

Wim van Vliet 

Tilly in der Maur 

Leo Bleeker 

Neels Kramer 

Margriet Roodbol 

Vertrekkende leden juli 2020 

Lydia Boer 

Marianne de Baan 

Thea Langelaan 

Yvonne la Combé 

Charles Janse 

René van Riet 

Trudy van Rijn 

Wil Munter 

Riet van Santen 

Anne-Marjan Beukema 

Sikko Beukema 

Nel v.d. Meent 

Miep Hoogenboom 

Petra van Duikeren 

Ineke Verweij 

 


