Aanwezig: Paul Meerbergen, Werner De Bock, Eric Smets
Dagelijks Bestuur: Armand Van de Ven en Yves Meyus
Verontschuldigd: Herman De wael.

Verslag
1. Schriftelijke proef WL 2016: evaluatie
Geon Steenbakkers die in het bondsbureau van de NBB de opleiding WL
coördineert, zal later een evaluatie van deze proef toesturen. Van VBL-zijde werd
gemeld dat de beide geslaagden jonge topspelers zijn, wat voor Geon voldoende
was om dit op te nemen in zijn evaluatie van Nederlandse deelnemers.

2. Mondelinge proef WL 2016
Donderdag 20 oktober, 18:30 uur, Riviera. ‐Kandidaten: Steven De Donder en
Wouter Van den Hove. Jury: Paul Meerbergen, Herman de Wael, Robert Ketels,
Eric Smets.
Uit de lijst van mogelijke vragen in bijlage bij de e-mail met de dagorde zal Eric
drie vragen kiezen; beide kandidaten krijgen dan dezelfde vragen.

3. Opdrachten WL 2016-2017
Beslissing van de Belgische Bridge Federatie dient nog afgewacht te worden,
namelijk of de CWL van de VBL ook voor nationale kampioenschappen WLs moet
aanduiden. Zo neen, dan komen enkel de finales van de Beker van Vlaanderen en
van Flanders Pairs in aanmerking.

4. Opleiding CTL voorjaar 2017: een eerste voorbereiding


Het resultaat van kandidaten op een onderdeel van de schriftelijke proef waarin
ze geslaagd zijn, blijft behouden. Voor het deel Arbitrage geldt de vrijstelling niet
meer na het verschijnen van nieuwe spelregels.



De publiciteit voor de opleiding zal ook verstuurd worden naar clubs en
districten. Hierbij zal het volgende gemeld worden:
 De locatie van het centrale leslokaal dat zal gekozen worden door de CWL is
nog niet gekend.
 Een bijkomende locatie kan beslist worden door de CWL op aanvraag,
eventueel na regionale samenwerking tussen districten en/of clubs.
Voorwaarde: minstens 10 extra deelnemers. Aanvraag dient toe te komen
uiterlijk 10 december.
 In bijlage: de tekst van deze uitnodiging aan clubs en districten.

5. Nieuwe spelregels 2017


Paul Meerbergen heeft een eerste gesprek gehad met Ad Cosijn van de NBB om
de vertaling uit het Engels van de nieuwe spelregels voor te bereiden.



De Engelse tekst zou maar eerst klaar zijn begin januari 2017



Medio maart 2017 zou dan de vertaling klaar moeten zijn.



De NBB voorziet publicatie en invoering van de vernieuwde spelregels tegen
1 september 2017.



De CWL zal dan een bijscholing organiseren voor WLs en CTLs in één of
meerdere kaderdagen.

6. Samenstelling Commissie Wedstrijdleiders
Werner De Bock neemt ontslag uit de CWL. Werner bedankt de
commissie voor de prettige samenwerking gedurende de 11 jaren dat
hij lid was van de commissie. Paul Meerbergen bedankt op zijn beurt
Werner en overhandigt een geschenk namens de commissie.
Er worden enkele namen gesuggereerd om te vragen of zij Werner zouden willen
opvolgen. Er wordt nog afgewacht tot na de mondelinge proef om een kandidaat
te zoeken die lid wil worden van de CWL.

Bijlage: uitnodiging per e-mail aan districten en clubs

Aan de districtsbesturen en de clubs.
Beste,
De Commissie Wedstrijdleiders (CWL) van de VBL organiseert in 2017 een
opleiding tot Club Tornooi Leider (CTL). In bijlage bij deze e-mail vindt u de
algemene uitnodiging tot deze opleiding; deze uitnodiging verscheen in
Bridgekontakt en kan geraadpleegd worden op onze website “Berichten”.
Het centrale leslokaal van deze opleiding is nog niet bekend; het zal gekozen
worden door de CWL, deels in functie van de woonplaats van kandidaten die zich
inschrijven voor de opleiding.
Een bijkomende locatie van een ander leslokaal is mogelijk, op basis van een
regionale samenwerking tussen districten en clubs. Dit zijn de voorwaarden:
-

De aanvragers garanderen minstens 10 extra kanidaten om deel te nemen
aan de lessen;
De aanvraag dient toe te komen uiterlijk 10 december 2016 en gericht te
worden aan: eric@vbl.be

Met vriendelijke groeten,
Paul Meerbergen, voorzitter CWL.

