Docentencommissie

Vergadering van woendsdag 29 augustus 2012 – 18:00 uur
Lokaal: secretariaat VBL
Aanwezig:

Leo Hellemans, François Casteels, Marc Van Uffelen, Marleen Daenen, Eric Smets

1. Schriftelijke proef Bridgedocent: 15/09/2012
-

5 vragen uit elk van de 4 basisboekjes van Berry Westra. Bij elke vraag vermelden over welk
boekje het gaat. Taakverdeling:
- Marleen: boekje 1
- Marc:
boekje 2
- François: boekje 3
- Leo:
boekje 4
Iedereen ontwerpt 5+ vragen uit het betrokken boekje en die worden dan ter beoordeling
rondgestuurd aan iedereen in de loop van de week na de vergadering.

-

10 vragen algemene speel- en biedtechniek, opgesteld door Eric.

-

Er zijn 11 kandidaten ingeschreven voor de proef.

2. Inlassen van een extra les: 31 oktober 2012, Refuge Lier
Heleen Barendrecht en Martin Slagmolen van de Nederlandse Docentencommissie zullen een
presentatie te geven aan de kandidaten tijdens de opleiding. Ook andere docenten zijn welkom.
 19:30 Inleiding (Mark van Uffelen)
 19:45 Bridgeles geven, een vak apart (Heleen Barendregt)
 20:30 Pauze
 20:45 De praktijk van het Leergericht bridgeles geven (Martin Slagmolen)
 22:00 Einde

3. Mondelinge proef
Jury bestaat uit de commissieleden, tenzij het aantal kandidaten te groot is. In dat geval kan de
commissie een beroep doen op docenten die vroeger reeds hun waarde bewezen hebben als lid van
een dergelijk jury.

4. Voorwaarden om te slagen in de opleiding Bridgedocent
70% schriftelijke proef, onderdeel boeken van Berry
50% schriftelijke proef, onderdeel bied- en speeltechniek
Minstens 5 didactische lessen bijwonen incl. de extra les
60% mondelinge proef met zelfde normen als vorige jaren.

5. Kaderdag georganiseerd door de Docentencommissie van de NBB
-

7 april 2013, Riviera. Programma voorgesteld door de Nederlandse commissie:
10:30 Ontvangst met koffie/thee
11:00 Opening, Mijn VBD (Pem Kubbe)
11:15 Praktijk Leergericht bridgeles geven (Martin Slagmolen)
12:30 Lunch
13:30 Presentatie Begin met Bridge (Sietze van den Honing en Kees Ooijevaar)
14:00 Presentatie Contract (Jacques en Heleen Barendregt)
14:30 Presentatie Van Start tot Finish (Ton Schipperheyn en Henk Slagmolen)
15:00 Pauze met koffie/thee/drankje
15:15 Forumdiscussie met alle auteurs (o.l.v. Pem Kubbe)
15:45 Napraten met drankje en hapje

6. Contacten met de Nederlandse Bridge Bond
Eric neemt contact met de verantwoordelijke in de Nederlandse bond (Margriet Jansze) voor een
afspraak en nodigt dan de andere leden van de commissie uit. Onderwerp: opvang en begeleiding
van beginners.

7. Voorbereiding Start2tornooi: Riviera, 25 november
-

Keuze maken tussen een reeks giften, zoveel mogelijk een rondpas vermijden.
Giften worden niet besproken in een boekje; wel afgedrukt en uitgedeeld na het tornooi.
Eric zorgt voor de klassiek instructies voor de organisatie;
Zeer beperkte prijzentafel;
Folder met publiciteit wordt per e-mail verstuurd naar alle docenten en clubs.

8. Lidmaatschap
Eric zal onmiddellijk het lidmaatschap van alle commissieleden in orde brengen bij de Nederlandse
Docentencommissie.

9. Verslag Tornooicommissie
In het verslag van de Tornooicommissie dd. 13 juni 2012 wordt het volgende vermeld:
“Er ontstond tijdens de vergadering een kleine discussie over hoe dit tornooi zou moeten
uitgerekend worden (uitrekenen NZ en OW apart en panacheren?), met de conclusie dat dit op dit
ogenblik nergens vastgelegd is. Er wordt bijgevolg opgemerkt dat er voor dit beginnelingentornooi
nog geen tornooireglement en/of draaiboek bestaat, en dat dit best zou opgemaakt worden. Martijn
Verstraelen en Pierre Van de Velde zullen een ontwerp opstellen en ter goedkeuring voorleggen op
de volgende vergadering TC”
Van uit de Docentencommissie werd reeds verschillende malen gewezen op het feit dat dit totaal
niet strookt met de waarheid: in werkelijkheid bestaat er al vele jaren een zeer gedetailleerd
draaiboek, opgesteld door de Docentencommissie, met o.a. instructies wat betreft het uitrekenen;
daarenboven is enkel de Docentencommissie bevoegd voor dit tornooi. Omdat er geen reactie kwam
op deze bezwaren, heeft voorzitter Leo Hellemans op 27 juli volgende e-mail gestuurd aan de
voorzitter van de Tornooicommissie:
“Ik kom even terug op het bovenvermelde verslag van de Tornooicommissie en ons telefonisch
onderhoud daarover tijdens je vakantie eind vorige week.
In punt 6 “Bespreking Starttornooi” wordt vermeld dat er (quote) “ tijdens de vergadering
discussie is ontstaan hoe dit tornooi zou moeten uitgerekend worden. (uitrekenen NZ en OW aprt
en panacheren?) met conclusie dat dit op dit ogenblik nergens vastgelegd is. Er wordt bijgevolg
opgemerkt dat er voor dit beginnerstornooi nog geen tornooireglement en/of draaiboek bestaat, en
dat dit best zou opgemaakt worden. Martijn Verstraelen en Pierre Van de Velde zullen een
ontwerp opstellen en ter goedkeuring voorleggen op de volgende vergadering TC”. (Unquote en
einde citaat).
Eric Smets en Yves Meyus hebben hierop al gereageerd. Omdat er nog altijd geen rechtzetting is
gekomen wens ook ik als voorzitter van de Docentencommissie formeel te reageren. Ik kan zeggen
dat er tijdens de vroegere tornooien nooit een probleem is geweest wat de uitrekening betreft
omdat alles altijd gedaan werd zoals het hoorde: alles in één lijn. Zie de Instructies van de
Docentencommissie (annex van de e-mail van Eric van donderdag 21 juni jl.) onder de hoofding
Tornooi, subvermelding Uitrekenen: in twee barometers, uitslag telkens in één lijn. Deze instructie
wordt op voorhand (dit jaar op 4 april 2012) aan alle medewerkers verzonden zodat iedereen
geacht wordt op de hoogte te zijn van de manier waarop dit moet gebeuren.
Er bestaan dus reeds lang zeer duidelijke instructies wat en hoe alles moet gebeuren. Zelf heb ik
aan de uitrekenaar gezegd dat alles in één lijn moest wat dus toch niet gebeurd is. Ik vraag u
dan ook om dit verslag te verbeteren en opnieuw rond te sturen. Aangezien er al een reglement
bestaat hoeft er dus ook geen nieuw tornooireglement gemaakt te worden.
Met dank en vriendelijke groet. Leo Hellemans Voorzitter Docentencommissie.

Ook hierop is geen reactie gekomen.
Leo zal nu telefonisch contact nemen met de voorzitter van de Tornooicommissie met het dringende
verzoek om het verslag van de TC onmiddellijk aan te passen. Als dat niet gebeurt dan zal hij de
zaak voorleggen aan het hoofdbestuur van de VBL.

10. Starttornooi: 2 juni 2013 – Beveren
-

Een plaatselijke Beroepscomité moet niet aangesteld worden.
De prijzentafel wordt beperk: het is niet nodig om 8 prijzen te geven aan elk winnend paar;
Als een club een tornooi voor beginners inricht op een datum die zeer concurrentieel is met de
datum van het Starttornooi, dan zal in de eerste plaats met deze club overlegd worden om haar
datum te wijzigen en zo niet zal deze organisatie niet gepubliceerd worden door de VBL.
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