Commissie Wedstrijdleiders

vergadering van woensdag 5 juni – 13:30 uur
Secretariaat VBL

Aanwezig: Paul Meerbergen, Werner De Bock, Eric Smets
Verontschuldigd: Herman De Wael,

Verslag
1. Opleiding CTL 2013: evaluatie
Vastgesteld wordt dat 7 lessen arbitrage eigenlijk te weinig is om alle onderdelen van de
spelregels degelijk te kunnen behandelen.
Er kwamen een drietal opmerkingen binnen betreffende de samenstelling en vraagstelling van
het examen. Voorzitter Paul Meerbergen zal die opmerkingen schriftelijk beantwoorden.
Er wordt nog onderzocht of, wanneer en waar de bijkomende oefeningen live arbitrages zullen
doorgaan.

2. Opleiding CTL najaar 2013 in de regio Limburg en Vlaams-Brabant.
Docenten arbitrage: Werner De Bock en Paul Meerbergen
Docent Tornooiorganisatie: Herman De Wael.
Lokaal: bij voorkeur in Genk
Data, en docenten, voorlopig schema:
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Eric zal met het districtbestuur van Limburg contact nemen voor alle praktische regelingen.
De uitnodiging zal door het VBL-secretariaat verspreid worden via website en mailing naar clubs
in Limburg en aanpalende districten, van zodra alle praktische details vaststaan.
Examen: de kandidaten die deelnamen aan de examens van 24 april 2013 kunnen opnieuw
deelnemen aan de examens in Limburg, op voorwaarde dat ze zich inschrijven voor de opleiding.
Zij moeten niet meer het examen afleggen van het onderwerp waarin zij toen slaagden. Tijd
afzonderlijk: 1 uur voor TO en 2,5 uur voor ARB.
Eric neemt met hen contact.
Er waren enkele problemen met de samenstelling van het cursusboek arbitrage voor CTL. Paul
Meerbergen zal een inventaris maken van alle onderdelen die in dat cursusboek moeten
voorkomen.

3. Splitsen opleiding CTL in twee fasen zoals CLA en CLB in Nederland?
De bevoegdheden van een CLA zijn uiterst beperkt, maar de opleiding zou toch nog eens een
reeks lessen plus examen extra vergen. De CWL beslist om de huidige structuur te behouden,
namelijk CTL (met stof en bevoegdheden van CLA en CLB samen).

4. Opleiding WL in 2014
-

Zal zoals gepland doorgaan in het voorjaar 2014.
Eén enkel centraal lokaal
De gediplomeerde CTLs worden persoonlijk uitgenodigd
Mogelijk zullen ook docenten van buiten de CWL ingeschakeld worden voor de opleiding
Examen in samenwerking met de Nederlandse bond.

5. Wedstrijdleiders voor competitie in Liga
Aan Robert Ketels en Herman De Wael zal gevraagd worden of zij bereid zijn deze taak verder te
zetten.

6. Wedstrijdleiding ontmoeting VBL-LBF op 21/09/2013
In eerste instantie zal aan Robert Ketels gevraagd worden of hij deze opdracht net als 2 jaar
geleden wil aanvaarden.

7. Allerlei en rondvraag
Opdrachten Wedstrijdleiders
Herman De Wael stelde per e-mail de vraag of er geen verbetering kan gebracht worden aan de
taakverdeling voor Wedstrijdleiders in Vlaamse en nationale kampioenschappen. Als iemand zich
bv. kandidaat stelt voor de leiding van de finale van Flanders Pairs, maar hij plaatst zich zelf als
speler voor deze finale, wat dan?
Volgens de CWL is het in dat geval de taak van de aangestelde WL om zelf een vervanger te
zoeken. Maar anderzijds zal bij de jaarlijkse lijst van toegekende opdrachten voor WLs niet alleen
vermeld worden wie aangeduid werd, maar ook de namen van de andere WL’s die kandidaat
waren voor de kampioenschap. Op die manier kan een WL gerichter een vervanger zoeken
tussen collega’s die toch al bereid waren deze taak uit te voeren.

