Docentencommissie
Vergadering van woensdag 28 maart 2012 – 13:30 uur
Lokaal: secretariaat VBL
Aanwezig: Leo Hellemans, François Casteels, Marc Van Uffelen, Marleen Daenen, Eric Smets

Verslag
1. Marleen Daenen: contacten met de Nederlandse werking
Zie teksten in bijlage bij de dagorde.
In Nederland werden allerlei initiatieven genomen voor het verbeteren van de opleiding en
begeleiding van docenten, lesgeven aan en opvang van beginners, lokale propaganda i.s.m.
gemeentebesturen.
In eerste instantie beslist de commissie om voorlopig nog verder te werken zoals in het verleden
voor wat betreft de opleiding en examens voor docenten en voor wat betreft opleiding van
beginners. Intussen zal via Marleen zoveel mogelijk informatie ingezameld worden zodat de
commissie kan beslissen welke stappen in de toekomst kunnen ondernomen worden:
 In eerste instantie zal zo vlug mogelijk een afspraak gemaakt worden met Martin Slagmolen
die in de NBB verantwoordelijk is voor het opleidingsprogramma van de docenten. Hij is
bereid naar Antwerpen te komen voor een uiteenzetting en een overleg met onze commissie.
 Verder zal ook onderzocht worden in hoeverre de opleidingsmethode van Kees Ooievaar
“Begin met Bridge” bij ons kan geïntroduceerd worden; ook hij is bereid om naar de VBL te
komen en een uiteenzetting te geven voor onze docenten.
 Voor wat betreft het project in Nederland waarbij samengewerkt wordt met
gemeentebesturen: hiervoor is Piet Vos verantwoordelijk binnen de NBB en ook hij wil naar
de VBL komen voor een uiteenzetting; de commissie verwijst dit project door naar het
bestuur van de VBL.

2. Opleiding Bridgedocent najaar 2012
Om te voorkomen dat in de didactische lessen van Marc Van Uffelen kandidaten terecht komen die
het basissysteem van Berry Westra niet kennen, zal de beoordeling van de schriftelijke
ingangsproef op twee afzonderlijke onderdelen gebeuren: de boeken van Berry en gevorderde bieden speeltechniek. Op beide onderdelen afzonderlijk moet de kandidaat 60% halen om tot de
opleiding toegelaten te worden.

3. Voorbereiding Starttornooi in Beveren


Er zal er niet meer naar elke docent een pak folders gestuurd worden met publiciteit en
informatie over het Starttornooi. In plaats daarvan zal naar elke docent en club een e-mail
gestuurd worden met aangehecht een folder die ze zelf kunnen afdrukken. Als men het wenst
kan altijd een pak afgedrukte folders nagestuurd worden. Reden is dat de overgrote
meerderheid van docenten recent geen lessen meer gegeven heeft aan beginners die in
aanmerking komen voor deelname – een zelfde redenering geldt voor de clubs, terwijl de
commissie slechts gedeeltelijk weet wie de folders kan gebruiken. Gevolg is dat de meeste
zendingen in het verleden terecht kwamen bij docenten of clubs die daar niets mee konden
doen.



Op initiatief van het Dagelijks Bestuur wordt een receptie georganiseerd onmiddellijk na het
spelen en voor de prijsuitreiking.



Taakverdeling voor de giften met commentaar. Elk lid van de commissie maakt 7 giften
waarvan er 6 gebruikt worden. Verdeling van de onderwerpen:
Leo:
Marleen:
Marc:
François:

volgbiedingen, infodubbel en preëmptieve biedingen
openingen 2 in kleur en preëmptieve biedingen
openingen 1ZT en 2ZT
openingen 1 in kleur

Deadline voor het insturen van de giften: 30 april. Eric zorgt met het personeel op het
secretariaat voor de definitieve samenstelling van de boekjes.
Nummering van de 6 giften per auteur met gever en kwetsbaarheid:
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Prijzentafel: zelfde principes als voorgaande jaren. Eric zorgt voor de kleine bekertjes voor de
winnende paren en zorgt er voor dat de wisselbeker voor de clubs ter plaatse zal zijn.



Praktische organisatie:
 Bijlage 1: geraamd budget van het startornooi
 Bijlage 2: inventaris
 Bijlage 3: instructies

4. Voorbereiding Start2tornooi




Op een zondag in november 2012 in BC Riviera
Eric neemt contact met Riviera voor het kiezen van een datum
28 giften random gedeeld. Eric bezorgt aan de commissieleden een set van 15 reeksen
kaartverdelingen zodat de commissie een set kan kiezen met weinig extreme verdelingen.
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Bijlage 1

BUDGET Starttornooi 2012: raming op basis van 40 paren
purper = raming groen = reeds betaald
inkomsten uitgaven
Starttornooi Inleg: 40 paren à € 14
560,00
Prijzentafel geleverd door Bridgeboetiek :
raming 40 paren = 104 prijzen

500,00

Wedstrijdleider + rekenaar: 2x 70
Fotokopies documenten tornooi
Bekers: 4 kleine bekertjes + graveren
Cansumpites medewerkers
Zaal Olympia receptie voor 90 personen à € 5

140,00
70,00
32,00
50,00
450,00

Totaal in
Totaal uit
Balans

balans

560,00
1.242,00
-682,00

Bijlage 2

STARTTORNOOI

2012

INVENTARIS

TE LEVEREN DOOR BRIDGEBOETIEK en VBL
1. Prijzentafel (berekend met een reserve tot 60 paren)
zowel in blauwe reeks als in rode reeks:
1e paar:
4 prijzen per speler x 2 reeksen =
16 prijzen
2e paar:
3 prijzen idem
12 prijzen
3e paar:
2 prijzen idem
8 prijzen
Overige 54 paren: 1 prijs per speler=
108 prijzen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------144 prijzen
Bekers: wisselbeker voor de winnende club, 4 bekertjes voor de winnaars
2. GIFTEN
gedupliceerde giften: 11 x (1-24)
6 ronden van 4 giften (40 minuten = 4 uur) - Barometer
3. TORNOOIMATERIAAL
-

Tafelnummers: 1-24 blauw en 1-24 rood
bidding boxes
tafelmatjes
scorekaartjes 1-4 blauw+rood
pronosticslips
inschrijvingskaarten blauw + rood
timer
Laptop met Brigitte en Messerbridge + printer

4. Documenten
- 2 inschrijvingslijsten: per code en alfabetisch
- boekje met kaartverdelingen en commentaar (120 ex)
- Oude nummers van Bridgekontakt + van Bridge Beter magazine+ Kleurfolder

Bijlage 3
STARTTORNOOI 2012

Instructies van de Docentencommissie
Medewerkers
-

Leiding van de organisatie: Leo Hellemans
Organisatie ter plaatse: Docentencommissie (Leo Hellemans, Marleen Daenen,
François Casteels, Marc Van Uffelen), leden van BC Beveren
wedstrijdleider Starttornooi: Robert Ketels
Rekenaar: Pierre Van de Velde of iemand van Beveren: barometer, berekening met Brigitte of
Messerbridge, zonder bridgemates.

Inschrijven
- minstens 4 mensen: drie die de inschrijvingen registreren, 1 die de paren begeleidt
- lijst inschrijvingen geleverd door VBL-secretariaat
- geen lid: eerst € 12,50 lidgeld betalen (voor dit en volgend seizoen samen)
op inschrijvingskaart noteren: NIEUW LID = code 3 !!!
- genummerde inschrijvingskaart laten trekken
- reservepaar te leveren door BC Beveren
- let op: indeling van reeksen volgens code
Blauwe inschrijvingskaarten: enkel Code 3 = Blauwe Reeks
Rode inschrijvingskaarten: code 4 (of vrijwillig code 3)= Rode reeks
Nota: enkele deelnemers hebben niet code 3 of 4; zij moeten automatisch ingeschreven worden
in de Rode reeks.

Tornooi
- Barometer, 6 ronden van 4 giften: 40 minuten per ronde, wisselen inbegrepen
- zaal indelen in twee delen: blauwe en rode tafelnummers = kleur groepen
- na tornooi: uitdelen boekjes met kaartverdeling
Uitrekenen: in twee barometers, uitslag telkens in 1 lijn

Prijzentafel



Twee afzonderlijke prijzentafels opstellen: één per per reeks, met in verhouding tot het aantal
deelnemers een gelijke waarde per prijzentafel.
Afroepen uitslag afwisselen: 1e jaar, 2e jaar, terug 1e en 2e enz…zodat beter toezicht kan
gehouden worden dat de prijzen min of meer gelijkmatig verdeeld worden.

Na de inschrijvingen de prijzentafel als volgt aanpassen:
aantal prijzen:
8 voor het 1e paar, waarvan 1 dure prijs pp + 2 bekertjes per paar
per reeks!
6 voor het 2e paar, waarvan 1 dure prijs pp
4 voor het 3e paar, waarvan 1 dure prijs pp
2 voor de rest
rest prijzentafel terug inpakken
De paren die 1e, 2e of 3e eindigen in elke reeks, krijgen dus meer dan 1 prijs per speler. Elke speler
van die paren 1-2-3 mag 1 dure prijs kiezen en de rest moet hij kiezen tussen de goedkopere prijzen,
om te verhinderen dat de eersten alle dure boeken zouden kiezen.

Wisselbeker clubs
-

uitslag optellen van de beste drie paren in beide reeksen van elke club
berekening: rekenaar



