Jaarverslag Bridgeclub Leeuwarden 2019 2020
Een mooi begonnen en goed verlopend bridgeseizoen kwam 12 maart door de uitbraak van het
coronavirus abrupt tot een einde. Dit was niet alleen zuur voor de leden van BCL, maar met name
voor Jay en Krishan die enkele uren voor de lockdown Zaal enzo in bezit hadden gekregen.
Ondanks het voortijdige einde kunnen we terugkijken op een geslaagd bridgeseizoen.
Vrijwilligers
Dat de verschillende speelmomenten soepel verlopen, hebben we te danken aan de ruim dertig
vrijwilligers die BCL telt. Twee maal per week komt de dupliceerploeg in actie om ervoor te zorgen
dat er gedupliceerde spellen zijn om te spelen.
De Technische Commissie en de materiaalbeheerder controleren regelmatig het materiaal,
vervangen zo nodig, waarna andere vrijwilligers ervoor zorgen dat de spullen op tafel komen.
De competitie- en wedstrijdleiders zijn ruim voor aanvang van een spelmoment bezig met het vinden
van invallers en moeten vaak ook nog op het allerlaatste moment dingen wijzigen. Belangrijk voor de
club zijn ook de leden die externe competities regelen en drives organiseren.
De commissie “Ja gezellig” is gestart met een rubriek “Thuis bij”, te vinden op de site van BCL, waarin
we de mens achter de bridger beter leren kennen.
Het moge duidelijk zijn dat de vrijwilligers van BCL van onschatbare waarde zijn, want zij zorgen
ervoor dat we onze geliefde sport kunnen beoefenen.
Bestuur
a. Het bestuur bestond dit jaar uit:
● Sita Reinsma
(voorzitter)
● Gerard Brattinga
(penningmeester)
● Elberth Ettema
(Technische Commissie)
● Annelies de Laat
(clubcoördinator)
● Olga de Haan
(algemeen bestuurslid)
● Sjoerdje Reicher
(secretaris)
b. Het bestuur heeft het afgelopen seizoen 11 keer vergaderd, waarvan één keer op Zoom.
Op 13 januari heeft een gezamenlijke vergadering met de competitieleiders plaatsgevonden.
c. Er is een bestuursapp in het leven geroepen waardoor er tussen vergaderingen in snel en
adequaat gecommuniceerd kan worden.
d. Besloten is de Algemene Ledenvergadering van april te laten vervallen.
Algemeen
a. Albert Sikkema heeft niet alleen het webmasterschap van Dick Lont overgenomen, maar
volgt ook nog een cursus tot bridgedocent.
b. Het gebruik van systeemkaarten is ingevoerd. Het werkt goed, maar er blijven
verbeterpunten.
c. De door Annelies de Laat, Olga de Haan, Cis Schaafsma en Sjaak Koornstra vormgegeven
nieuwjaarsdrive werd door veel leden bezocht en positief gewaardeerd.
d. Er zijn bridgecursussen voor beginners en gevorderden gegeven door Gerben Kazimier, maar
helaas zijn ook deze voortijdig afgebroken. De door Gerben gegeven cursussen leveren
nieuwe enthousiaste leden op.

e. Er is een commissie BCL Jong in het leven geroepen met als doel studenten van hogescholen
te enthousiasmeren voor het bridgespel. De commissie bestaat o.a. uit Taeke Oppewal,
Gerben Kazimier en Annelies de Laat (namens het bestuur).
f. Op initiatief van Annelies de Laat heeft het bestuur in samenwerking met de commissie “Ja
gezellig” kaartjes naar alle leden gestuurd om hen op die manier te groeten, een fijne zomer
en goede gezondheid te wensen
g. Op 1 augustus 2019 telde onze bridgeclub 334 leden, op 1 juli 2020 waren dit er 336.

In Memoriam
Anneke Beintema-Douma, gewaardeerd speelster op de woensdagmiddag, is ons ontvallen evenals
Willie Zeelen-Bakker. Zij is jarenlang lid geweest van BCL en was medeoprichtster van Harten Vrouw.
Wij gedenken ook Jan de Wind die penningmeester van BCL is geweest en gedurende vele jaren met
Jan de Jong gebridged heeft.
Competitiewinnaars
In overleg met competitieleiders en de Technische Commissie is besloten de competitiewinnaars te
bepalen op basis van drie volledig gespeelde rondes.
maandagmiddag
: Hanny van Balen en Elberth Ettema
dinsdagavond
: Hayo Galema en Dick Lont
woensdagmiddag
: Annie Bouhuys en Teuntje Wolfswinkel
woensdagavond
: Siebren de Boer en Rob Vleeschhouwer
donderdagavond
: Hanny van Balen en Elberth Ettema
Slemkampioenen
maandagmiddag
dinsdagavond
woensdagmiddag
woensdagavond
donderdagavond

: Hanny van Balen en Elberth Ettema
: John Linse en Hans van der Heijde
: Annie Bouhuys en Teuntje Wolfswinkel
: Siebren de Boer en Rob Vleeschhouwer
: Hanny van Balen en Elberth Ettema

Drives en toernooien
● De Liwwarder Omloop 2019 werd gewonnen door Bert Paping en Rinus met een score van 65,63%.
● Het Kampioenschap van Friesland 2020 werd gewonnen door: Harry Burmania en Willem Flisijn
● Bij Het Kampioenschap van het Noorden zijn Harry Burmania en Willen Flisijn als vijfde geëindigd.
● Bij de Lunia feestdrive is Myriam van der Heide eerste geworden en Willem Flisijn tweede.
● Voor het eerst sinds jaren heeft BCL deelgenomen aan het Ruitenboertoernooi. Het toernooi dat
uit eigen middelen werd gefinancierd, is niet bijster enthousiast ontvangen. Ook voor het deelnemen
aan de halve finale – helaas uitgesteld – was de animo niet groot.
● Het Pattontoernooi, de vrijwilligersdrive en de slotdrive konden vanwege corona geen doorgang
vinden.
● Op 22 april startte het BCL Steptoernooi. Elke week nemen tussen de 25 en 35 enthousiaste paren
deel aan dit online toernooi dat bij toerbeurt geleid wordt door Siebren de Boer en Albert Sikkema.

Uitslagen externe toernooien
Ook de externe toernooien zijn niet volledig uitgespeeld. Op basis van de gespeelde wedstrijden
staan hieronder de uitslagen. BCL is er trots op zijn dat er zoveel teams op regionaal niveau aan
wedstrijden willen deelnemen en goed uit de bus komen. Ook op landelijk niveau werd BCL zeer
goed vertegenwoordigd door Harry Burmania en Willem Flisijn, zie het kopje NBB
thuisblijverstoernooi op Stepbridge.
Open paren:
Hoofdklasse

Viertallen:
2e divisie

1
2

Binne Jansma en Cor van der Meer
Angarcia Groenewegen en Mattheo van Rijs

3

BCL 1 (Hans van der Heijde, John Linse, Harry Burmania, Willem Flisijn,
Sipko Woudstra
BCL 2 (Siebren de boer, Hester Gast, Cor Breeuwer, Dick Everaars, Dick Lont,
Hayo Galema)
BCl 3 (Aarnout Reicher, Gerrit Geertsma, Pieter Buijs, Rob van Dijken)
BCL 4 (Binne Jansma, Eugène Stein, Cor van de Meer, Jan Willem Elkhuizen,
Rob van de Meer, Sape de Haan)

8
Hoofdklasse

5
6

1e klasse

1
3
5

BCL 5 (Henny Rietdijk, Jouke Hoekstra, Marijke van den Bogert, Sita Reinsma,
Thea Weiland)
BCL 6 (Annelies de Laat, Jan de Pee, Myriam van der Heide, Jand de Caluwe)
BCL 7 (Albert Sikkema, André Busse, Gerda Boersma, Joke van den Berg, Klaes
Eringa, Marianne Enzmann, Renze Wolters, Rob Stein)

2e klasse

3
4

BCL10 (Kees Inia, Geeske Inia, Jo Fierstra, Maria Silvius)
BCL 9 ( Chicky Hospes, Joke Rauwerda, Klaske van der Wier, Luci Korporaal,
Meinie Koopal, Pier de Graaf)

Gem. paren:

2

Annie Bouhuys en Willem Flisijn

Damesparen:
Hoofdklasse 2
3
4

Marijke van den Boogert en Sita Reinsma
Angarcia Groenewegen (met Sjoeding Cho)
Jand de Caluwe en Myriam van der Heide

Senioren
Viertallen:

Harry Burmania, Willem Flisijn, John Linse, Hans van der Heijde

3

Kampioenschap van Friesland 2020
1
Harry Burmania en Willem Flisijn
NBB thuisblijverstoernooien op Stepbridge:
De NBB heeft in mei een thuisblijverstoernooi georganiseerd voor de meesterklasse, 1e en 2e divisie.
Aan het toernooi namen zo’n 100 paren deel. Harry Burmania en Willem Flisijn zijn in dit bijzonder
sterke veld als 17e geëindigd.
In juni werd online het Nederlands kampioenschap voor senioren gespeeld, vijf rondes waar 82
paren aan deelnamen. Ook hier waren Harry Burmania en Willem Flisijn succesvol. Zij wisten als
vierde te eindigen en vielen in de prijzen. In het bridgeblad van augustus worden de beide heren in
het zonnetje gezet.

