Commissie Wedstrijdleiders

vergadering van donderdag 17 oktober 2013
Aanwezig: Paul Meerbergen (voorzitter), Werner De Bock, Herman De Wael, Eric Smets

Verslag
1. Opleiding CTL najaar 2013 in Limburg.
Er zijn 12 deelnemers; denkelijk zal slechts 1 deelnemer volgend jaar de stap zetten naar de
opleiding Wedstrijdleider.
Examens: voor arbitrage zal geput worden uit de bestaande reserve van vragen, aangevuld met
nieuwe gevallen gemeld door de leden van de CWL. Het examen TO zal opgemaakt worden door
Herman De Wael.

2. Opleiding WL voorjaar 2014.
Docenten: Paul Meerbergen zal aan Robert Ketels en Dirk Logghe vragen of ze bereid zijn een
aantal lessen te geven als docent arbitrage.
Herman De Wael zal de opleiding Tornooiorganisatie geven en eveneens een aantal lessen
arbitrage. Reserve docenten arbitrage: Werner De Bock en Paul Meerbergen.
Schema: hieronder een voorlopig schema gebaseerd op het schema van voor 2 jaar. Met dit
voorlopige schema zullen alle CTLs uitgenodigd worden.
Lokaal: zal voor een deel afhangen van de woonplaats van de kandidaten. In 2012 gingen de
lessen door in het lokaal van BC Lier.
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Schriftelijke proeven
Mondelinge proeven

Onderwerp
Tornooiorganisatie
Herhaling spelregels
Tornooiorganisatie
Herhaling spelregels
Tornooiorganisatie
Gedragsregels + oefeningen live arbritrage
Tornooiorganisatie
Gedragsregels + oefeningen live arbritrage
Gedragsregels + oefeningen live arbritrage
Gedragsregels + oefeningen live arbritrage
Structuur ethische arbitrage en beroepscommissie
Gedragsregels + oefeningen live arbritrage
Gedragsregels + oefeningen live arbritrage
Gedragsregels + oefeningen live arbritrage
Herhaling + oefeningen live arbritrage
Herhaling + oefeningen live arbritrage
datum staat vast want zelfde dag als in Nederland

Nota: de vakantie van krokus (1-9 maart) en Pasen (5-21 april) werden vrij gehouden, maar in
samenspraak met docenten en kandidaten kunnen daar lessen naartoe verplaatst worden.

3. Splitsen opleiding CTL in twee fasen zoals CLA en CLB in Nederland?
Vastgesteld wordt dan de lesmaterie in Nederland voor zowat 2/3e bestaat uit een overvloed aan
tornooiorganisatie, en dat deze zeer uitgebreide stof de reden was waarom men in Nederland de
opleiding gesplitst heeft in twee fases. In de VBL omvat de Tornooiorganisatie slechts een klein
deel van de lesmaterie zodat er geen reden is om te splitsen. Het schema van de opleiding CTL
dat gebruikt werd in 2013 in Waregem, Gent, Antwerpen en Limburg blijft dus behouden.
Wel zal in de volgende opleidingen CTL veel meer aandacht besteed worden aan de heel
frequente arbitrages zoals uitkomst voor de beurt, onvoldoende bod enz.. en zal minder tijd
besteed worden aan zaken die zeer weinig voorkomen of minder belangrijke details.

Opleiding en training Messerbridge en Bridgemates voor arbiters
Beslist wordt om dit los te koppelen van de opleidingen CTL en WL, maar dus dat deze
bijkomende lessen wel bestemd zijn voor deze beiden. Drie onderwerpen zullen aan bod komen:
organisatie van grote tornooien en kampioenschappen, de rol van Messerbridge en het gebruik
van Bridgemates in zulke tornooien.
Met Jos De Messemaeker zullen verdere afspraken gemaakt worden.

4. Opdrachten 2013-2014: zie bijlage
Deze taakverdeling wordt gemeld aan alle betrokkenen: de verschillende commissies (CNC en TC)
de hoofdverantwoordelijken en de plaatselijke organisatoren.
Stagiaires uit de opleidingen WL 2012 en 2014 zullen eveneens uitgenodigd worden om op te
treden.

5. Meldingen van ethische overtredingen
Dit slaat zowel op de gedragsregels beschreven in de internationale spelregels, als meldingen
over afwijkingen in biedsysteem, uitleg over afspraken die niet correct is, psychische biedingen
en dergelijke.
De Commissie Wedstrijdleiders bewaart deze meldingen; als de commissie het nodig acht, zoals
bij recidive of in ernstige zaken, dan kan zij beslissen om de betrokkenen te verwijzen naar de
Beroepscommissie en/of om de andere Wedstrijdleiders op de hoogte te brengen zodat ook zij de
precedenten kennen, wat voornamelijk van belang is bij afwijkingen op het bekend gemaakte
biedsysteem.
Van belang is dat enkel meldingen van gediplomeerde Wedstrijdleiders zullen geregistreerd
worden door de CWL.
Wat betreft arbitrages in de Liga-afdelingen van de competitie, op de wedstrijdbladen, stelt de
CWL dat alles wat behoort tot de internationale spelregels en de reglementen inzake alerteren,
biedsystemen, schermen en bidding boxes, tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de
Wedstrijdleiders die aangesteld werden door de CWL. Deze verzoeken om arbitrage moeten
onmiddellijk overgemaakt worden aan de Wedstrijdleider via de Competitieleider. Maar ook
gewone meldingen van mogelijk ethische overtredingen, zonder dat expliciet om arbitrage
gevraagd wordt, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de aangestelde Wedstrijdleider en
moeten onmiddellijk aan hem gemeld worden zodat die indien nodig geregistreerd kunnen
worden voor eventueel onderzoek naar precedenten en recidive.
Alle Wedstrijdleiders zullen er nog eens aan herinnerd worden dat zij verondersteld worden om

dergelijke zaken altijd te melden aan de CWL, want anders is het vaststellen van
precedenten en recidive onmogelijk.
6. Lijst van Wedstrijdleiders
In de volgende vergadering zal de lijst van Wedstrijdleiders geactualiseerd worden en de
verschillende niveaus vastgesteld, inclusief die van WLs die nog erkend zijn door de EBL.
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Wedstrijdleiders aangeduid door de commissie
voor opdrachten seizoen 2013-2014
Werner De Bock: reserve als echt niemand anders gevonden kan worden.

Kampioenschap

Hoofd WL

Ontmoeting VBL-LBF
Zaterdag 21 september 2013
Patrick Finaut
12 viertallen
De Refuge, Lier
Gevolgd door diner
BK IMP Pairs
Zaterdag 01/03/2014 10:00 uur
Herman De Wael
Mogelijk 25 tafels
Pieterman Leuven
BK dames en BK heren
Zaterdag 03/05/2014 13:00 uur Paul Meerbergen
Mogelijk 40 tafels
Riviera, Deurne

Zaal WL

Uitrekenen
met Messerbridge
en Bridgemates

geen

Jos De Messemaeker

geen

André Leplat en
Herman De Wael

Robert Ketels (*)
Herman De Wael (*)

Beker van Vlaanderen, Finale
Zondag 23/03/2014 09:00 uur
Maximaal 64 tafels
BC Beveren, Olympia

Paul Meerbergen

Robert Ketels
Herman De Wael (*)

Flanders Pairs finale
Zaterdag 10/05/2014 14 uur
Maximaal 32 tafels
Riviera, Deurne

Paul Meerbergen

Herman De Wael (*)
Robert Ketels (*)

Belgian Pairs halve finale
Zaterdag 24/05/2014 10:00 uur
Herman De Wael
22 tafels
KAU Sandeman, Gent

Walter Kockx

Walter Kockx

Walter Kockx

geen

Af te spreken met
Marc Mertens

geen

Hoofdwedstrijdleider
zelf

Starttornooi
Zondag 01/06/20124– 14:00 uur Robert Ketels
Beveren, Olympia

geen

geen

Recreatie tornooi
Zondag 01/06/2014 – 14:00 uur Robert Ketels
Beveren, Olympia

geen

Hoofdwedstrijdleider
zelf

Belgian Pairs finale (*)
Zaterdag 14/06/2014 10:00 uur
Herman De Wael
8 tafels
Squeeze Antwerpen

(*) Reserve in volgorde en op voorwaarde dat de WL zelf niet geplaatst is voor de finale.
Nota: de finale van Belgian Pairs zou kunnen verplaatst worden naar 7 juni als op 14 juni de
Europese kampioenschappen aan de gang zijn

