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FINANCIES VLAAMSE BRIDGE LIGA 2015
Budget Vlaamse Bridge Liga 2015
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 8 april 2015

Samenvatting balans VBL 2015
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Samenvatting Balans Vlaamse Bridge Liga 2015
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LEDENADMINISTRATIE
Evolutie van het ledenaantal telkens op 30 juni
CODE
SEIZOEN
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
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1
4355
4215
4051
4061
3900
3839
4070
3943
4091
4143
4128
4170
3812
3833
3842

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
386
391
388

2
635
656
599
576
682
711
462
691
571
633
618
636
575
505
502

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
56
53

3
412
417
351
351
296
241
283
354
274
267
332
289
321
425
385

4
570
438
473
361
370
358
310
298
384
265
242
183
150
157
222

5
111
37
40
56
58
54
46
41
28
38
34
32
28
27
14

6
128
111
122
124
103
74
79
105
110
167
138
131
86
84
66

TOTAAL
6211
5874
5636
5529
5409
5271
5250
5431
5458
5513
5492
5441
5413
5477
5472

Evolutie van het aantal viertallen in competitie
seizoen

Nation. Liga 1

2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

49
46
46
48
48
50
47
48
48
36
33
34
34
36
36

32
32
32
32
32
32

Liga 2
96
96
96
96
96
112
112
104
96
48
47
48
47
48
48

Liga 3

Totaal

143
133
137
118
108
76
68
60
61
77
75
77
64
56
55

287
275
279
262
252
238
227
212
205
193
187
191
177
172
171

Aantal clubs in december 2015: 110

‐
‐
‐
‐
‐

Nieuwe clubs in 2015-2016 :
Beau Bridge Club (Dilsen-Stokkem)
Cercle Royal Artistique et Littéraire (Gent)
Dulcinea Bredene
Genkt Denkt (Genk)
Vriendenkring Kessenich.
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DUPLICEREN
♣ Er werden in 2015 12.692 boards gedupliceerd, ongeveer evenveel als in
2014. In totaal werd voor € 2.949 gefactureerd (ruim € 700 minder dan in
2014). Het aantal duplicaties daalt jaar na jaar. Oorzaken: verminderen van
het aantal grote tornooien en de deelname er aan, en ook het feit dat
steeds meer clubs een eigen toestel aankopen.
♣ Gemiddeld: € 0,232 per board. Deze lage prijs is voornamelijk een gevolg
van het feit er veel gedupliceerd wordt voor eigen tornooien (Beker,
Flanders Pairs ook voor de districten, Starttornooi).
♣ In 2015 werden twee nieuwe dupliceertoestellen aangekocht van het
Australische type dat speelkaarten herkent zonder barcode.
♣ Er is ruim voldoende voorraad aan materialen:
• 2 nieuwe dupliceertoestellen
• Zowat 3.000 boards waarin de oude gecodeerde kaarten stap voor stap
vervangen worden door de nieuwe kaarten.

WEBSITE
In 2015 werden geen belangrijke ingrepen uitgevoerd op onze website,
behalve wat betreft de interactieve competitietoepassing op de VBL-site,
sinds vorig seizoen toegankelijk voor alle leden, met interactieve
toepassingen om wijzigingen van datum, uur en/of plaats van
wedstrijden in te geven (en deze door de tegenpartij via dezelfde tool te
laten bevestigen), om competitie-uitslagen in te geven, wedstrijdbladen
door te zenden en systeemkaarten op te laden, werd meer en meer
gebruikt door onze leden en wordt blijkbaar door de meesten zeer op prijs
gesteld (een schot in de roos dus).
Er deden zich geen noemenswaardige problemen voor bij het gebruik van
de site en deze interactieve toepassingen (enkel de hacking van onze
website in de loop van het seizoen veroorzaakte tijdelijk problemen in de
toepassing van de competitietool, waarvoor onze excuses. Dit euvel werd
na ongeveer anderhalve week opgelost, waarna zich verder geen
incidenten meer voordeden).
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MAGAZINES
Bridge Beter Magazine en Bridgekontakt
De balans van de tijdschriften in 2015 bedroeg € -72.053.
Dat is ongeveer hetzelfde als in de voorbije jaren.
De aankoopprijs van Bridge Beter Magazine bij Alpha Bridge wijzigde niet sinds
januari 2007 (€ 0,7632 per exemplaar).

Op basis van de cijfers van 2015 kan ook een budget opgemaakt worden
voor het maatschappelijk jaar 2016:

Messerbridge
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Messerbridge
Verslag van Jos De Messemaeker
Gebruikers
Eind 2015 waren er 71 clubs die messerbridge met bridgemates
gebruikten. Daarnaast waren er nog 25 clubs die toegang hebben tot de
messerbridge webpagina op de site van de VBL en bijgevolg het
programma konden downloaden. Er groot deel van deze clubs gebruiken
messerbridge met invoer van scorebriefjes in het programma. Anderen,
die reeds bridgemates hebben maar een ander rekenprogramma
gebruiken, zijn nog aan het evalueren om over te schakelen.

Vorming gebruikers
In 2015 is geen enkele cursus messerbridge door Jos De Messemaeker
gegeven. Daarentegen heeft Jos een aantal clubverantwoordelijken
ontmoet om face-to-face uitleg te geven. Het merendeel van deze
ontmoetingen gebeurde bij de VBL op afspraak; sommigen bij de club zelf.
De grootste ondersteuningsinspanning gebeurt evenwel via het internet.
Meer dan 1000 vragen betreffende het gebruik van messerbridge en de
bridgemates werden in 2015 beantwoord met een gemiddelde
antwoordtijd lager dan 2 uur.
Daarnaast werden meer dan 200 Teamviewer sessies gehouden. Via
Teamviewer krijgt Jos toegang tot de computer van de club en kan zo:
‐
‐
‐
‐

lopende toernooien depanneren (25%)
afgelopen toernooien toch nog van een uitslag voorzien (30%)
nieuwe versies van messerbridge en bridgemates software en
firmware installeren (25%)
uitleg geven over het gebruik van het programma (20%)

Het mag wel betreurd worden dat binnen de VBL niemand in de buurt
komt van een backup te zijn voor Jos.

Onderhoud van het programma
Aangezien het programma een grote maturiteit heeft bereikt zijn er geen
spectaculaire nieuwe features bijgekomen in 2015. Messerbridge laat nu
ook toe een Double Dummy Solver uit te voeren wanneer de
kaartverdelingen ingevoerd zijn (via file, nadat de kaarten door een robot
werden gedeeld, of na invoer via de bridgemates). Deze analyse kan dan
ook geconsulteerd worden op de website van de VBL bij het raadplegen
van de uitslagen van het afgelopen toernooi. De ondersteuning van het
nieuwe DUP-formaat, gevolg van de nieuwe dealing machine bij de VBL,
was ook 1 van de aanpassingen.
7

Een 20-tal nieuwe releases zijn geteld in 2015 waarvan de meerderheid
een gevolg waren van een kleine verbetering. Het feit dat vele clubs nog
draaien met een messerbridge versie van 3-4 jaar terug toont aan dat het
inderdaad om minuscule verbeteringen ging.
Voorlopig? kan messerbridge (en de bridgemates) nog steeds volgen met
de nieuwe versies van Windows. Albert Claessen (van bridgeclub ACOL)
die toegang heeft tot pre-releases van Windows helpt Jos om nog voor de
definitieve release van een nieuwe Windows versie te bevestigen dat er
geen probleem zal zijn of eventuele bijsturingen aan te duiden.
Aangezien ook de bridgemates geregeld met nieuwigheden te maken
krijgen is een gedeelte van het messerbridge onderhoud hieraan te wijten.
Zomin de bridgemates als messerbridge vinden ondersteuning in een
andere familie van operating systems: alleen Windows en dus geen Apple
IOS, Android, Unix, ….
Ongeveer maandelijks wordt een nieuwsbrief uitgestuurd naar de 200
vertegenwoordigers van het 100-tal clubs die een wachtwoord hebben om
messerbridge te downloaden.
Deze brief beschrijft dan de nieuwigheden in messerbridge en de
bridgemates of brengt een antwoord op de problemen die opduiken bij
menig club.

Toekomstperspectief
In 2016 heeft Jos opnieuw aangeknoopt met het geven van cursussen. De
sessie in Brugge was een groot succes met 35 enthousiaste deelnemers.
Daarnaast is ook een sessie in Lommel gepland voor mei.
De bridgemate App is reeds getest bij Westrand en de definitieve roll-out
door de Bridgemate producent, verwacht voor april 2016, zal geen
problemen veroorzaken.
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VERSLAGEN VAN COMMISSIES
Raad van Bestuur
Samenstelling:
Voorzitter: Armand Van de Ven
Leden: Ann Chapelle, Filip De Burggrave, Herman De Wael, Robert Ketels,
Geert Magerman Yves Meyus, Jef Van den Eynde
In de vergadering van de RvB worden ook afgevaardigden uitgenodigd van
districten die geen lid hebben in de RvB.
De Raad van Bestuur vergaderde viermaal in 2015. De verslagen kunnen
geraadpleegd worden op onze website.

Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Armand Van de Ven
Leden: Nico De Roover, Robert Ketels, Yves Meyus
Het Dagelijks Bestuur vergadert minstens maandelijks.

Beroepscommissie
Voorzitter: André Leplat.
In 2015 werd de Beroepscommissie slechts eenmaal geraadpleegd, de
zitting waarin een beslissing werd genomen, vond plaats in 2016; het
verslag ervan staat op de website bij Competitie.

Tornooicommissie
Voorzitter: Thierry Mullens.
Leden: Jean Stas, Marc Herssens, Ann Chapelle, Herman De Wael,
Jacques Volckaert, Martijn Verstraelen, Paul Decroos,
Marc Van Hoof (kampioenschappen), Yves Meyus (competitieleider).
De Tornooicommissie vergaderde eenmaal in 2015. Het verslag kan
geraadpleegd worden op onze website.
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Jeugdcommissie maart 2015 - maart 2016
Bert Geens (voorzitter), Steve De Roos, Wouter Van den hove.
Zaken die enkele jaren geleden werden opgestart en dit jaar werden onderhouden.
• Facebookpagina voor de bridgejeugd in Vlaanderen/België.
• Jeugdsite: https://sites.google.com/site/jeugdbridgebelgie/
• Inventaris jeugdspelers + geboortedatum
• Er werden dit jaar opnieuw 6 jeugdontmoetingen georganiseerd in
Antwerpen, Brussel, Leuven en Mechelen.
Deelname internationale tornooien
• 21-23 augustus: Sam en Robert spelen een jeugd parenkampioenschap in
Opatija, Kroatië. Er werden geen goede resultaten behaald.
• 31 aug – 7 sept: Europees kampioenschap voor universitairen. België
behaalt een knappe 5de plaats in de viertallen (Sam-Robert en Jens-Dennis).
Bovendien behalen Sam en Robert een zilveren medaille in de paren!
• Online kampioenschap universitairen. België slaagde erin om zich uit de
meer dan 50 ploegen te plaatsen voor de laatste 4. Deze zomer zullen de
laatste 4 strijden om de medailleplaatsen.
• Channel trophy. België had opnieuw een team in alle 3 de disciplines (U21,
U26, girls). Dat bleek in het verleden meerdere keren niet mogelijk. Een
overwinning op zich!
Daarnaast haalden onze junioren (U26) opnieuw een zilveren medaille! Ze
hadden voor het eerst zelfs goud in handen bij aanvang van de laatste 9
spellen.
• Het Belgische Kampioenschap telde dit jaar maar liefst 9 tafels. Dat is het
hoogste aantal in erg lange tijd (in de online uitslagen vinden we nergens
dit aantal tafels terug).
• 21/3-25/3: White House Juniors, Amsterdam. 2 teams werden gestuurd
voor dezelfde kostprijs omdat een ander team had afgezegd. Team Yellow
had lage verwachten, maar met een 5de plaats in de B-groep (dag 3) deden
ze het goed. Team Red plaatste zich op dag 1/2 als derde in de A-groep. Erg
mooi. Dan zakten ze echter weg naar plaats 9. Top 7 had hen ook nog
geplaats voor de knock-out van dag 4 en 5. Uiteindelijk werd Belgium Red
12de en Belgium Yellow 16de op 24 ploegen.
Uitslagen afgelopen jaren: 6de in 2015, 17de plaats in 2014, 9de het jaar
ervoor, 23ste en 24ste de jaren daarvoor.
De jeugdontmoetingen die gehouden worden zijn zowel voor Vlaamse als Waalse
jongeren. Zeker wanneer we in Leuven of Brussel afspreken zijn er ook steeds
meer Waalse jongeren aanwezig
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Docentencommissie
Voorzitter:
Leden:

Marleen Daenen.
François Casteels, Leo Hellemans, Martijn Verstraelen,
Patrick Vermael.

De Commissie vergaderde driemaal in 2015. De verslagen kunnen
geraadpleegd worden op onze website.

Voornaamste activiteiten:
-

-

Ontwerpen van een uitgebreid beleidsplan voor de commissie
Organisatie Starttornooi 2015
Samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Bridgedocenten (VBD)
in verband met lesmaterialen en –methodes, en voor de organisatie van
kaderdagen en docentendagen en wat betreft opleiding van
Bridgedocenten.

Vernieuwen van de verbintenissen tussen VBL en Bridgedocenten,
opstellen lijst van erkende Bridgedocenten.

Starttornooi
Met 40 paren lag het aantal deelnemers aan het Starttornooi 2015 in Beveren
iets hoger dan de vorige jaren: 2014: 36 - 2013: 28 - 2012: 32
Ook werd opnieuw aangeknoopt met het traditioneel buffet dat voorafgaat en
met het tot hiertoe weinig succesvolle tornooi voor recreatieve spelers (18
paren).

Voor het weinig succesvolle Recreatietornooi boden zich slechts 10 paren
aan. In de toekomst zal er meer de nadruk op gelegd worden dat dit
tornooi bijzonder geschikt is voor spelers die al te lang spelen om nog
aan het Starttornooi deel te nemen.

Commissie Wedstrijdleiders
Voorzitter: Paul Meerbergen. Leden: Werner De Bock en Herman De Wael.
De CWL vergaderde driemaal in de loop van het seizoen. De verslagen
kunnen geraadpleegd worden op onze website.
Voornaamste acties:
‐ Opdrachten seizoen 2015-2016. Zoals elk seizoen kent de commissie
opdrachten toe aan WL’s die zich kandidaat stelden voor het leiden van
kampioenschappen georganiseerd door de VBL of de BBF en voor arbitrage
in competitie.

‐

Opleiding Club Tornooi Leider: in het voorjaar 2015 werden twee lokalen
een opleiding gegeven: Sandeman Gent en BC Lier. 21 kandidaten namen
hieraan deel. De opleiding bestond uit een 14-tal lessen waarvan 11
arbitrage en 3 tornooiorganisatie, gevolgd door 2 schriftelijke proeven. 10
kandidaten slaagden in de proeven en kregen de titel CTL.

‐

2 van onze nieuwe wedstrijdleiders, Tom Conelis en Martijn Verstralen
kregen respectievelijk de hoogste (A+) en op één na hoogste (A) quotering in
de training voor wedstrijdleiders, georganiseerd door de European Bridge
League (EBL) in Alicante. 4 Van onze wedstrijdleiders werden aangeduid om
deel te nemen aan de EBL TD course in Praag.

‐

Veel aandacht ging naar het uitwerken, publiceren en begeleiden van de
nieuwe Alerteerprocedure.

11

KAMPIOENSCHAPPEN
Viertallencompetitie

competitieleider Yves Meyus

Aantallen deelnemende teams:
Aantal teams in de competitie 2015-2016 in de Liga-afdelingen: 134 (2 minder
dan vorig seizoen).
In totaal schreven zich 32 teams in in Liga 1 in 4 reeksen, 48 in Liga 2 in 6
reeksen, en 54 in Liga 3 in 7 reeksen (met in twee reeksen dus een bye).
Aantal Vlaamse teams in de nationale reeksen: 36 (1 meer tov. vorig seizoen).
Competitietool website
De interactieve competitietoepassing op de VBL-site, sinds vorig seizoen
toegankelijk voor alle leden, met interactieve toepassingen om wijzigingen van
datum, uur en/of plaats van wedstrijden in te geven (en deze door de
tegenpartij via dezelfde tool te laten bevestigen), om competitie-uitslagen in te
geven, wedstrijdbladen door te zenden en systeemkaarten op te laden, werd
meer en meer gebruikt door onze leden en wordt blijkbaar door de meesten
zeer op prijs gesteld (een schot in de roos dus).
Er deden zich geen noemenswaardige problemen voor bij het gebruik van de
site en deze interactieve toepassingen (enkel de hacking van onze website in de
loop van het seizoen veroorzaakte tijdelijk problemen in de toepassing van de
competitietool, waarvoor onze excuses. Dit euvel werd na ongeveer anderhalve
week opgelost, waarna zich verder geen incidenten meer voordeden).
Over het algemeen was de nieuwe toepassing vrij succesvol: bvb.
- werden er nog zeer weinig verplaatsingen van wedstrijden aangevraagd via
de oude papieren documenten.
( er werden 87 aanvragen voor wijzigingen wedstrijden (speeldag, uur,
plaats) geïnitieerd via de site waarvan echter een groot gedeelte, nl. 28, door
de tegenpartij niet via de site bevestigd werd (dit zou 100 % moeten zijn
en kan dus beter), en 8 omwisselingen uit/thuis)
- nam het aantal via de toepassing ingegeven uitslagen ook toe tov. van vorig
seizoen, tot ± 55 %
- werden naar schatting iets meer dan 60% van de wedstrijdbladen via de
website overgemaakt aan het secretariaat (mogen wij er echter nogmaals
bij iedereen op aandringen om de scans in een niet te hoge resolutie uit
te voeren (72 DPI volstaat), en liefst in PDF formaat (of anders in
JPEG), dit om de te verzenden documenten niet te groot te maken
(liefst < 250 KB)).
Enkel het (tot nu toe niet verplicht) opladen van systeemkaarten naar de VBL
site werd slechts door een handvol teams (nl. 6 van de 134) toegepast, wat
spijtig is gezien de eenvoud van de betrokken toepassing, en de voordelen om
de systeemkaarten aan iedereen, teams, competitie– en wedstrijdleiders,
beschikbaar te stellen aan het begin van het competitieseizoen.
Suggesties, opmerkingen en eventuele problemen ivm. met onze interactieve
competitietoepassing mogen steeds doorgegeven worden aan de bestuurder
verantwoordelijk voor de website Yves Meyus, en/of aan de
competitiemedewerker Guy Piccart.
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Telefoonnummers uitslagen:
De telefoonnummers voor het telefonisch of per SMS melden van competitieuitslagen blijven dezelfde voor seizoen 2016-2017 (voor de districten DenderWaasland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen 0470 33 10 32, voor de
districten Antwerpen, Limburg, Kempen en Vlaams-Brabant 0470 33 11 50).
Gelieve echter ook voor het melden van de uitslagen zoveel mogelijk gebruik te
maken van de competitietoepassing via de website (denk er aan dat ook dan de
uitslagen moeten doorgegeven worden vòòr 20h).
Verloop van de competitie:
Er deden zich geen problemen voor in het verloop van de competitie.
De competitieleider Yves Meyus slaagde er in qua verplaatsingen, speelkracht
e.d., evenwichtige reeksindelingen op te stellen waar dan ook zo goed als geen
tegenwerpingen of opmerkingen tegen geformuleerd werden.
Arbitrages, straffen en waarschuwingen:
De aantallen arbitrages, straffen en boetes namen behoorlijk af ten opzichte
van vorige seizoenen:
- er werden 2 overtredingen vastgesteld betreffende opstelling niet of te laat
aangesloten spelers. (Het betrof in één geval een administratieve
onoplettendheid van de clubverantwoordelijke bij het opgeven van de aan te
sluiten spelers (hiervoor werden enkel voorwaardelijke straffen opgelegd); in
het andere geval werden de toepasselijke artikels van het Reglement Viertallen
toegepast.
- er werden 4 arbitrages uitgevoerd, waarbij tegen 1 ervan beroep werd
aangetekend.
- voor twee wedstrijden werd door een betrokken team forfait gegeven.
Meer details staan in een overzicht van waarschuwingen, straffen en
arbitrages op de VBL website onder “Competitie” Æ “Info” Æ “Arbitrages,
straffen en waarschuwingen”.
Stijgers en dalers seizoen 2015-2016:
Stijgen van Liga 1 naar Nat 3: DUA 1, Knokke 1, Riviera 5 en Westrand 2
Stijgen van Liga 2 naar Liga 1: Aarsele 2, Beveren 5 (wegens promotieweigering
vervangen door Kollebloem 2), Goldstar CM 1, Riviera 8, Roeselare 2 en
Waregem 4.
Stijgen van Liga 3 naar Liga 2: Athena 2, Beerschot 3, BGK 2, Brechtse BC 2
(wegens promotieweigering vervangen door Riviera 10), De Eburoon, Flanders
2 en Haacht 2.
Dalen van
Dalen van
Pieterman
Dalen van
Pieterman

Nat 3 naar Liga 1: Aarschot 1, Lier 2, Squeeze 4 en Westrand 1
Liga 1 naar Liga 2: Aarsele 1, Beerschot 1, Chaver 6, Pieterman 4,
5 en Ros Beiaard 1.
Liga 2 naat Liga 3: Beerschot 2, BGK 1, DUA 2, Kollebloem 1,
6, Riviera 9 en Sandeman 5.
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Eindstanden VBL competitie 2015-2016
LIGA 1A

LIGA 1B

1 Knokke 1

266

1 Riviera 5

262

2 Sandeman 3

243

2 Lokeren 1

235

3 Chaver 5

230

3 Beveren 3

227

4 Knokke 2

213

4 Beveren 2

208

5 Witte Beer 1

204

5 Sandeman 4

195

6 Saint-Georges 1

193

6 BCWH 2

194

7 Chaver 6

171

7 Pieterman 3

190

8 Aarsele 1

155

8 Ros Beiaard 1

154

LIGA 1C

Stijgers
Dalers (laatsten)
Dalers (slechtste
2de laatsten
Blijvers

LIGA 1D

1 Westrand 2

260 1 DUA 1

256

2 Halse 1

244 2 Maccabi 1

240

3 Witte Wilg 1

237 3 Riviera 7

221

4 Edegem 1

218 4 Begijntje 3

207

5 Forum 3

210 5 Squeeze 5

205

6 Riviera 6

195 6 Oostmalle 2

196

7 Beerschot 1

168 7 Genk 4

174

8 Pieterman 5

139 8 Pieterman 4

170

LIGA 2A

LIGA 2B

1 Roeselare 2

243

1 Aarsele 2

2 Waregem 2

230

3 Veurne 1

225

4 Chaver 7

LIGA 2C
254

1 Beveren 5

239

2 Lokeren 2

225

2 Kollebloem 2

236

3 Beveren 4

221

3 Witte Wilg 2

225

220

4 Reinaert 1

217

4 Elckerlyc 1

220

5 Bouwbedrijf 1

210

5 Den Bruel 1

198

5 Mortsel 2

212

6 Knokke 3

193

6 Waregem 3

198

6 Klein Brabant 1

197

7 Roeselare 1

178

7 Athena 1

187

7 Edegem 2

164

8 BGK 1

160

8 Sandeman 5

174

8 Riviera 9

162

LIGA 2D

LIGA 2E

LIGA 2F

1 Riviera 8

275

1 Goldstar CM 1

274

1 Waregem 4

271

2 De Teuten 2

245

2 Retiese 1

234

2 Forum 4

250

3 Witte Wilg 3

238

3 Genk 5

213

3 Keerbergen 1

240

4 Brasschaat 1

207

4 Oostmalle 3

211

4 Halse 2

216

5 SAC 1

206

5 Geel 2

200

5 Haacht 1

211

6 Nobele Donk 2

192

6 De Teuten 3

193

6 Westrand 3

203

7 Kollebloem 1

157

7 Goldstar-CM 2

182

7 Lier 3

183

8 Beerschot 2

144

8 DUA 2

154

8 Pieterman 6

67
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LIGA 3A

LIGA 3B

LIGA 3C

1 BGK 2

256

1 Flanders 2

273

1 Athena 2

243

2 BGK 3

249

2 BGK 5

235

2 Waregem 6

242

3 Bouwbedrijf 2

227

3 Knokke 4

234

3 Sandeman 6

214

4 Witte Beer 2

218

4 Blankenberge 1

221

4 Beveren 6

200

5 Veurne 2C

188

5 Dulcinea Jabbeke 1

197

5 Lokeren 3

195

6 Roeselare 3

186

6 BGK 4

178

6 Athena 3

191

7 Saint-Georges 2

174

7 Witte Beer 3

177

7 Klein Brabant 2

150

8 Dulcinea Jabbeke 2

168

8 Waregem 5

146

8 Bye

LIGA 3D

LIGA 3E

1 Beerschot 3

291

1 Haacht 2

286

2 Nobele Donk 3

272

2 Riviera 11

243

3 Klein Brabant 3

247

3 DUA 3

240

4 Kollebloem 3

221

4 Edegem 4

240

5 Edegem 3

183

5 Westrand 4

206

6 Riviera 13

165

6 Pieterman 9

183

7 Klein Brabant 4

164

7 Lier 4

148

8 Beveren 7

113

8 Pieterman 8

109

LIGA 3F

LIGA 3G

1 Brechtse BC 2

257

1 De Eburoon

260

2 Riviera 10

230

2 Gierle 2

251

3 Gierle 1

229

3 Pieterman 7

236

4 Squeeze 6

215

4 Retiese 3

208

5 Essense 1

207

5 Riviera 14

184

6 Retiese 2

202

6 Mortsel 3

163

7 Riviera 12

183

7 Oostmalle 4

162

8 Herakles 1

154

8 Bye
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Flanders Pairs: Marc Van Hoof
Verslag Flanders Pairs - finale – Pieterman – 9 mei 2015.
1. Inschrijvingen
Bijna alle districten zaten op de limiet voor hun quota.
De laatste week waren er diverse afzeggingen die niet meer konden opgevuld
worden.
Op de finale waren daarom ook maar 53 i.p.v. 60 paren aanwezig.
Het reservepaar werd ingeschakeld.
7 paren stelden een invaller op, conform aan de reglementen.
2. Verloop van de finale
Net als de vorige jaren was er een min of meer geleide loting. De deelnemers
van de verschillende districten werden op regelmatige wijze over het veld
verdeeld.
Er werden 10 reekshoofden aangeduid.
De vorm van het tornooi was een barometer van 11 ronden met 3 giften.
Volledig rookvrij.
Er werd met bridgemates gespeeld. De mogelijkheid om andere scores te
bekijken werd uitgeschakeld.
De wedstrijdleiding hield er een stevig tempo op na, zodat om ± 18u30 het
spelen was afgelopen.
3. Enkele bemerkingen
• De opkomst in de halve finale was in alle districten aan de lage kant.
Alle districten zaten op hun tandvlees om hun quota en eventuele extra
plaatsen in te vullen.
Misschien moeten we het aantal finalisten beperken tot 54 of 48.
• Oost-Vlaanderen hielden hun halve finale reeds in oktober-november van
vorig jaar.
Waar aanvankelijk 4 paren van Oost-Vlaanderen hun deelname aan de
finale hadden bevestigd, haakten zij alle vier af.
Twee om medische redenen, maar ook twee omdat op dezelfde dag in hun
club het clubkampioenschap werd gehouden.
• De afspraken met de organiserende club kunnen beter. De mensen die het
werk moesten doen waren niet op de hoogte van de taken die zij volgens het
lastenboek moesten uitvoeren.
Er was niemand om het materiaal te vervoeren. Uiteindelijk heeft Herman
De Wael dit op zich genomen.
• Op de halve finale van de Belgian Pairs waren er 4 VBL paren afwezig. De
juiste reden ken ik niet.
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Beker van Vlaanderen: Marc Van Hoof
Verslag Beker van Vlaanderen - finale - Beveren – 25 maart 2015.
1. Inschrijvingen
Diverse districten kwamen niet aan hun contingent waartoe ze recht hadden.
Het restant werd verdeeld over de andere districten, maar deze konden ook
niet alle plaatsen invullen.
Op het laatst zegde ook een viertal af. Dit kon opgevangen worden door het
plaatselijk reserveteam
Zodoende waren er 58 viertallen.
Alle spelers in de halve finale en finale waren op één na in orde met het
lidmaatschap van de V.B.L.
Het lidmaatschap voor die éne speler werd in orde gebracht.
Er waren 5 teams die 1 vervanger opstelden.
11 teams speelden met twee vervangers, maar voldeden aan de reglementen.
1 team stelde 2 vervangers op, maar voldeed niet aan de reglementen (max 1
spelers van uitgeschakeld team).
2. Verloop van de finale
Door het afzeggen van Walter Kockx voor het uitrekenen van de finale met
bridgemates, werd er gezocht naar een vervanger. Deze werd bij onze
noorderburen gevonden. Marc van Beijsterveldt bemande de rekenkamer en
maakte gebruik van het Nederlandse programma voor de uitrekening.
De dag voor de finale ben ik door ziekte uitgevallen. Alles wat men tijdens de
finale nodig had (teams, spelers, loting ronde 1 en 2, bonnen voor de prijzen)
kon ik nog tijdig bezorgen aan de rekenkamer en plaatselijke organisator,
zodat zij mijn taken konden overnemen.
Uit tweede hand heb ik vernomen dat alles tijdens de finale vlot is verlopen.
3. Enkele bemerkingen
- In de district Kempen en Limburg werden geen halve finales georganiseerd
omdat het aantal geïnteresseerde teams lager lag dan de quota. In OostVlaanderen, waar de afstand tot Beveren niet zo groot is, was er slechts één
viertal bereid om de finale te spelen. De interesse in West-Vlaanderen was
dit jaar hoger, te danken aan het feit dat de marathon van Chaver niet
samenviel met de Beker. In Vlaams-Brabant werd net de quota gehaald.
Alleen in Antwerpen en Dender-Waasland was er een overschot, maar ook
niet voldoende om de vrij gekomen plaatsen volledig in te nemen.
- De mogelijkheid moet eens onderzocht worden om een enquête te houden bij
de viertallen om te horen waarom ze geen interesse hebben in de Beker van
Vlaanderen en welke wijzigingen er moeten gebeuren om terug interesse te
krijgen.
- Hier en daar kunnen nog kleine optimalisaties gebeuren indien men volgend
jaar nog voor de Nederlandse rekenkamer kiest.
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Masterpoints
Aan de clubs wordt gevraagd om regelmatig de uitslagen van hun
wekelijkse clubtornooien naar de VBL te sturen zodat de deelnemers de
masterpoints krijgen waarop ze recht hebben.
Onze rekenprogramma’s Messerbridge en Brigitte generen van elk
uitgerekend tornooi automatisch bestanden die geschikt zijn om door het
VBL-secretariaat omgezet te worden in masterpoints.
In de kalender van onze website, bij de uitslagen, kunt u zien welke grote
tornooien en/of kampioenschappen masterpoints toegekend kregen
omdat de uitslagen ervan correct doorgegeven werden.
Op onze website, op de pagina van “Leden”, vindt u meer informatie over
de masterpoints.
Uitslagen van tornooien kunt u uploaden via onze website:
http://www.vbl.be/memberlogin.aspx
Het automatische verwerken van de masterpoints werd gerealiseerd
medio 2013; sindsdien werden zowat 275.000 individuele uitslagen
omgezet in masterpoints. Hieronder vindt u een lijst van 76 clubs die
sindsdien min of meer regelmatig de uitslagen van hun tornooien hebben
doorgegeven en een lijst van 29 clubs die dat helemaal niet deden. Verder
vindt u ook een tabel met de leden die meer dan 2.000 MPs hebben.
Clubs die instuurden

Clubs die niets
instuurden

Masterpoints > 2.000
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Nota: bovenstaande clublijsten bevatten niet de vijf nieuwe
clubs die onlangs aansloten – zie pagina 5 onderaan.

12. Personeel en vrijwilligers
Vrijwilligers
Een wisselend aantal van maximum 16 personen kreeg onkosten
uitbetaald op basis van een wettelijk contract voor vrijwilligers dat zij
met de VBL of met de Bridgeboetiek ondertekenden: scheidsrechters,
docenten, specifieke opdrachten zoals rekenprogramma e.d.
Personeel
‐

Voltijds bediendecontract: Ben De Lathouwer

‐

Deeltijdse bediendecontracten: Eric Smets, Carine Jeunen,

‐

Deeltijds bediendecontract: Guy Piccart tot zijn pensionering op
31/10/2015; nadien een vrijwilligerscontract.
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