Commissie Wedstrijdleiders

vergadering van maandag 14 september 2015 -14:00 uur
Aanwezig: Paul Meerbergen, Werner De Bock, Herman De Wael, Eric Smets

Verslag
1. Opdrachten 2015-2016
Bijlage 1: overzicht van de toegekende opdrachten 2015-2016.
Dit wordt door Eric gemeld aan alle verantwoordelijken.

2. Nieuwe alerteerregeling
2.1 Een eerste evaluatie.
De nieuwe procedure is erg positief onthaald; ook het gepubliceerde document
FAQ werd gewaardeerd. Dit document FAQ wordt doorlopend op de website
gepubliceerd bij de Alerteerprocedure zelf.
2.2 Nieuwe alerteerprocedure en reglement schermen.
In de tekst van de vroegere procedure wordt het volgende vermeld:
“De correcte manier van alerteren met schermen wordt beschreven in het
Belgische „Reglement Schermen“. Elke bieding die afwijkt van het standaard
biedsysteem dat beschreven wordt in de Alertprocedure, moet gealerteerd
worden, ook dubbels en biedingen boven 3ZT.”
In het viertallenreglement (art. 19) van de liga-afdelingen wordt vermeld:
“Er wordt aan herinnerd dat achter schermen ELKE bieding die niet in het
basissysteem voorkomt, moet gealerteerd worden, dus ook alle dubbels en
biedingen boven 3ZT.”
In het viertallenreglement BBF 2015 en in de vroegere versies hiervan, wordt
niets vermeld betreffende alerteren achter schermen.
In het Reglement Scherm wordt ook niets vermeld over wat moet gealerteerd
worden.
De commissie zal dit probleem voorleggen aan de nationale Commissie
Wedstrijdleiding die bevoegd is voor de nationale reglementen inzake schermen
en alerteren. Best zou de regel voor alerteren slechts in één enkel reglement
voorkomen.
2.3 Seminaries over het alerteren
Robert Ketels heeft voor enkele clubs in Dender-Waasland een dergelijk
seminarie gegeven, wat enthousiast onthaald werd, en zal dit ook doen in het
district Oost-Vlaanderen. Hij stelt voor dat de CWL dit zou uitbreiden naar de
overige districten.
Het aanbod zal voorgelegd worden door de CWL aan de verschillende districten,
met de vraag om dit in hun district te organiseren. Aan Robert zal gevraagd
worden of hij een basistekst gemaakt heeft die bruikbaar is voor andere
seminaries zodat er uniformiteit van informatie gegarandeerd is.

3. Opleiding CTL najaar 2015 in Pieterman
Aan Pieterman was destijds toegezegd dat de opleiding kon doorgaan op voorwaarde
dat er minstens 10 inschrijvingen zouden zijn. Na de twee limietdata waren er slechts
4 inschrijvingen, waarvan 3 van Pieterman.
Rekening houdend met dit feit en met de overweging dat er in 2015 al twee
opleidingen georganiseerd worden (Gent en Lier), is de CWL van oordeel dat de
opleiding niet kan doorgaan. Eric neemt contact met het clubbestuur.

4. Opleiding WL voorjaar 2016
-

In de loop van oktober stuurt Eric aan elke erkende CTL een e-mail of brief met
de uitnodiging voor de opleiding.
In eerste instantie zal aan elke docent een document gestuurd worden om in te
vullen welke dagen hij vrij is; op basis daarvan zal een volledig schema gemaakt
worden. Zie bijlage 2.
De NBB moet nog bevestigen of 28/05/2016 de datum is van het examen.

5. Kaderdag WL en CTL
-

Eric zoekt een geschikte datum.
De commissieleden zullen geschikte onderwerpen en problemen inzamelen;
Aan de kandidaat-deelnemers zullen suggesties gevraagd worden inzake te
behandelen onderwerpen of problemen.

6. EBL TD course 2016
-

-

-

Op dit ogenblik zijn er vier inschrijvingen van de VBL, mogelijk komt daar nog
een vijfde bij.
De inschrijving zal door Eric gebeuren via de BBF.
De CWL heeft de voorkeur voor volgende financiële regeling: reiskosten volledig
ten laste van de deelnemers, de VBL betaalt aan EBL de volledige inschrijving en
factureert aan de deelnemers het verschil tussen de inschrijving en de subsidie
die de VBL toekent.
Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de inschrijving te laten betalen door VBL aan
EBL, de reiskosten volledig ten laste van de deelnemers te laten, en aan de
deelnemers te vragen om in ruil en in de loop van de volgende 3 jaren, gratis twee
VBL-finales te leiden of gratis 3 lessen te geven in de opleidingen CTL en/of WL,
of als alternatief de factuur voor verschil tussen inschrijving en subsidie.
Verder overleg is dus nog nodig tussen CWL en DB.

Bijlage 1:
Commissie Wedstrijdleiders

Opdrachten seizoen 2015-2016
Kampioenschap

Hoofd WL

Zaal
WL

Tom Cornelis

geen

Herman De wael

geen

Rekenaar met
bridgemates

Belgisch kampioenschap Jeugd
Zondag 22/11/2015 10:30 u
Pieterman Leuven
Hoofdverantwoordelijke:
bert.geens@gmail.com

BK IMP Paren
Zaterdag 27/02/2016 10:00 uur
KAU Sandeman
Hoofdverantwoordelijke:
Herman De wael hermand@skynet.be

Martijn
Verstraelen

BK Seniors
Zaterdag 12/03/2016 12:00 uur
Merelbeke
Hoofdverantwoordelijke:
Bart Magerman bart@zkbm.be

Tom Cornelis

geen

Tom Cornelis

Beker van Vlaanderen, Finale
Zondag 20/03/2016 09:00 uur
BC Beveren, Olympia
Hoofdverantwoordelijke:
Marc.van.hoof@belgacom.net

Marc Van
Beijsterveldt

Paul Meerbergen

Robert Ketels

Paul Meerbergen

Martijn
Verstraelen

Martijn
Verstraelen

Herman De wael

geen

Martijn
Verstraelen

Herman De wael

geen

Flanders Pairs finale
Zaterdag 21/05/2016 14 uur
Riviera Deurne
Hoofdverantwoordelijke:
marc.van.hoof@belgacom.net

Belgian Pairs halve finale
Zaterdag 04/06/2016 10:00 uur
Pieterman Leuven
Hoofdverantwoordelijke:
ann.chapelle@telenet.be

Belgian Pairs finale
Zaterdag 11/06/2016 10:00 uur
Royal Squeeze Antwerpen
Hoofdverantwoordelijke:
ann.chapelle@telenet.be

BK Dames en BK Heren
Zaterdag 18/06/2016 13:00 uur
Pieterman Leuven
Hoofdverantwoordelijke:
Geneviève De Witte

Zal aangeduid
worden als dit
kampioenschap
nog doorgaat

Herman De wael

Bijlage 2:

Docent:
Opleiding Wedstrijdleider 2015
Taakverdeling Docenten
telkens op woensdag aanvangsuur 19:30
Datum:

Vrij?

Opmerking

1

13-01-2016

2

20-01-2016

3

27-01-2016

4

03-02-2016

5

10-02-2016

6

17-02-2016

7

24-02-2016

8

02-03-2016

9

09-03-2016

10

16-03-2016

11

23-03-2016

12

30-03-2016

paasverlof

13

06-04-2016

paasverlof

14

13-04-2016

15

20-04-2016

16

27-04-2016

17

04-05-2016

18

11-05-2016

19

18-05-2016

20

25-05-2016

ZAT

28-05-2016

Schriftelijke proeven?

Afspreken

Mondelinge proeven

??

krokusverlof

