Commissie Wedstrijdleiders

vergadering van woensdag 10 december 13:30 uur
secretariaat VBL
Aanwezig: Paul Meerbergen, Werner De Bock, Herman De Wael, Eric Smets

Verslag
1. Opleiding CTL 2015
De lessen worden gegeven in 2 lokalen: Gent (Sandeman) en Lier (De Refuge)

De mogelijkheid bestaat dat docenten van buiten de CWL zullen aangezocht worden om voor een
aantal lessen de hierboven beschreven taken van commissieleden over te nemen, meer bepaald
Robert Ketels en Dirk Logghe.
De inhoud van de verschillende hoofdstukken uit de cursus arbitrage zal door Paul Meerbergen
verdeeld worden over de 9 lessen arbitrage:

2. Suggestie Jos De Messemaeker
Om tegemoet te komen aan de terechte suggestie van Jos De Messemaeker, wordt
een les van tornooiorganisatie volledig gewijd aan het gebruikt van Messerbridge.
3. EBL TD Worskshop in Alicante (29 januari – 1 februari 2015)
Eric zal de uitnodiging doorsturen naar 10 actieve Wedstrijdleiders.
Het dagelijks bestuur an de VBL kent een subsidie toe van in totaal maximaal € 750
en per deelnemer maximaal € 250

4.

Conventies:
Walsh en T-Walsh, en in de sterke klaverensystemen de Jo-conventie, maken een
biedsysteem niet rood. Wel moet uiteraard nagegaan worden of de betrokken
conventie toegelaten is in het betreffende tornooi cq wedstrijd, ze moet volledig
uitgelegd worden op de systeemkaart en uiteraard gealerteerd.

5. Alertprocedure
De nationale Commissie Wedstrijdleiding heeft een ontwerp van Alertprocedure
gemaakt, die door de CWL al besproken werd in de vorige vergadering.
De nieuwe procedure wordt in vergadering nogmaals volledig doorgenomen. Er
worden in huidige vergadering geen wijzigingen voorgesteld aan het voorliggende
ontwerp, enkel worden enkele verduidelijkingen en hulpteksten (te leveren door
Herman en Eric) toegevoegd.
Wat betreft toepassing en planning wordt het volgende vastgesteld:
-

Alle leden van de nationale Commissie Wedstrijdleiding en van de CWL gaan
akkoord met de bepalingen van huidig ontwerp.

-

De huidige Nederlandse tekst zal door Paul gestuurd worden naar Marc De
Pauw met het verzoek die te laten vertalen in het Frans.

-

De verschillen met de vorige procedure, die dateert uit 1993, zijn minimaal en
zeker niet structureel.

-

De nationale Commissie Wedstrijdleiders is conform het inwendig reglement van
de BBF bevoegd voor het opleggen van deze procedure en dient dit enkel ter
kennisgeving te melden aan de Raad van Bestuur van de BBF.

-

De nieuwe procedure zal van kracht worden op 1 september 2015; de definitieve
tekst zal zo breed mogelijk, en ten laatste in de zomermaanden 2015, verspreid
worden via internet, met mailing naar clubs en leden, en afgedrukt in
brochurevorm in Bridgekontakt van ten laatste september 2015.

