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Verslag
1. Opleiding Wedstrijdleider 2016: schema van de lessen





Mogelijk zal ook Bert Geens inschrijven voor de opleiding.
Eric zal aan Dirk Logghe vragen of hij bereid is een aantal lessen te geven;
indien ja, dan zal gepoogd worden om elke docent zoveel mogelijk dezelfde
onderwerpen te laten behandelen als voor 2 jaar. In bijlage 1: een mogelijk
schema van de eerste 10 lessen in de opleiding.
Als er lessen moeten opgeschoven worden, dan zijn 18 en 25 mei nog vrij als
reservedagen.

2. EBL TD Course
4 VBL-deelnemers ingeschreven: Tom Cornelis, Dirk Logghe, Robert Ketels en
Martijn Verstraelen. Het Dagelijks Bestuur zal de inschrijving betalen, in ruil
waarvoor de deelnemer 2 VBL-kampioenschappen leidt of 3 lessen geeft als docent
in een opleiding of kaderdag.

3. Probleemstelling van Alon Amsel
Alon heeft aan Paul een brief gestuurd met de vraag hoe er gereageerd wordt op
mogelijke feiten van valsspelen zoals die zich internationaal voordeden. Paul heeft
hierop uitgebreid geantwoord vanuit zijn positie als voorzitter van de nationale
commissie wedstrijdleiding.
Overwogen wordt in de nationale commissie om een artikel te publiceren waarin
gevraagd wordt om afwijkende biedingen en/of gedragingen aan tafel te melden.

4. Workshop alerteren
Paul zal aan Robert Ketels vragen of van zijn voorbereiding in Dender-Waasland
kan gebruik gemaakt worden voor de andere districten als Robert daar zelf de
workshop niet leidt.
Eric zal dan aan alle districten de vraag stellen of zij een dergelijke workshop
willen organiseren met als voorwaarde dat er minstens 12 deelnemers zijn;
eventueel kunnen 2 districten samenwerken voor één workshop.

5. Kaderdag WL+CTL




In principe een volledige zondag in juni, buiten de Europese kampioenschappen
in Boedapest (16-26 juni 2016).
Eric zoekt nog een lokaal, vrij zeker zal het Huis vd Sport gesloten zijn.
Onderwerpen:
‐ Belangrijke zaken die aan bod kwamen tijdens de EBL TD Course in Praag;
te behandelen door de deelnemers aan de TD Course, wat dan in
aanmerkingen komt voor optreden als docent (zie punt 2).
‐ Vooraf onderwerpen vragen aan WLs en CTLs, waaruit eventueel een keuze
kan gemaakt worden.

6. Beoordeling Docenten
Na de laatste examens WL en CTL werd aan de kandidaten gevraagd om een
beoordeling te maken van de docenten op basis van een formulier dat ook gebruikt
wordt in het onderwijs.
Deze beoordelingen worden niet gepubliceerd; elke docent apart krijgt de
aantekeningen betreffende zijn optreden persoonlijk toegestuurd.

7. Allerlei
Herman De wael:
‐

Herman meldt dat de BBF in de toekomst mogelijk organisaties van
kampioenschappen (mixte, dames, IMP enz.) niet meer om beurt aan een liga
zal toevertrouwen; ook het inschakelen van lokalen en aanstellen van WLs zou
door de BBF gebeuren, terwijl dat tot hiertoe gebeurde door de liga die de
organisatie toegewezen kreeg.

‐

Voor het BK mixed pairs (BCOB 16 april 2016) vond LBF geen WL; Herman zal
deze taak opnemen.

‐

Voor het BK dames paren en het tornooi voor heren (18 juni 2016, Pieterman)
heeft de CWL nog geen WL en rekenaar aangeduid. Eric stuurt een bericht naar
alle erkende WLs.

Bijlage 1: voorlopig schema van de eerste 10 lessen.
Voorlopig schema van de lessen telkens op woensdag
aanvang lessen: 19:30 uur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ZAT
??

Datum:
27-01-2016
03-02-2016
10-02-2016
17-02-2016
24-02-2016
02-03-2016
09-03-2016
16-03-2016
23-03-2016
30-03-2016
06-04-2016
13-04-2016
20-04-2016
27-04-2016
11-05-2016
28-05-2016
Af te spreken

Docent
Paul Meerbergen
Paul Meerbergen
Herman De Wael
Robert Ketels
Herman De Wael
Robert Ketels
Herman De Wael
Dirk Logghe
Dirk Logghe
Herman De Wael
Nog enkele lessen in
deze periode na
overleg tussen
docenten en
deelnemers
Schriftelijke proeven
Mondelinge proeven

Onderwerpen op basis van het cursusboek.
Herhaling, De Wedstrijdleider, Reglementen
Rechtzetting, arbitrale scores
Tornooiorganisatie
Ongeoorloofde informatie
Tornooiorganisatie
Ongeoorloofde informatie
Tornooiorganisatie
Gedragsregels
Gedragsregels
Beroepscommissie - Structuur ethische arbitrage
Onderwerpen van deze lessen:
‐ Oefeningen live arbitrages
‐ Misleiding
‐ Opeisen en afstaan van slagen
‐ Termijnen
datum staat vast want zelfde dag als in Nederland

Lokaal: Royal Squeeze
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