Docentencommissie

Vergadering van 19 juni 2013 – 14:00 uur
Lokaal: secretariaat VBL
Aanwezig:

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

Verslag
1. Samenstelling en werking van de Docentencommissie





Martijn Verstraelen wordt opgenomen als lid van de commissie.
Eric zal aan de docenten van de districten Oost- en West-Vlaanderen kandidaturen vragen
om lid te worden van de commissie. Er is namelijk zeer weinig contact met deze regio in
verband met de werking van de docentencommissie.
Op datum van de vergadering waren 8 cursussen voor beginners gemeld vanaf september
2013. Allemaal in postcode 2, dus in de districten Antwerpen, Kempen en DenderWaasland: zie bijlage 1.
De cursus in Wommelgem wordt niet gegeven in een aangesloten club, maar in een
gemeentelijk dienstencentrum; deze cursus wordt opgenomen in de gepubliceerde lijst: de
lessen worden gegeven door één van onze docenten, daarenboven kan daaruit een club
ontstaan naar het voorbeeld van De Kollebloem waar eveneens op initiatief van het
gemeentebestuur in een dienstencentrum lessen werden gegeven waaruit dan een
bloeiende club is ontstaan

2. Evaluatie Starttornooi
Zie bijlage 2: verslag van Leo Hellemans.
Met slechts 28 deelnemende paren werd een dieptepunt bereikt. Nochtans werd er veel
publiciteit gevoerd: doorlopend via de website, tweemaal in Bridgekontakt, tweemaal een brief
naar alle docenten om hen aan te sporen hun beginners te motiveren tot deelname, eenmaal
een gelijkaardige brief naar alle clubs, een maand voor het tornooi een e-mail naar alle spelers
met code 3 en 4 waarvan wij een adres hebben.
Bespreking – te onthouden zaken voor de toekomst


Er waren te weinig 2e jaars ingeschreven om een afzonderlijke reeks te vormen.



Kaartverdeling: minder giften met openingen boven niveau 1.



Prijzentafel beperken; het is niet nodig om aan de winnaars drie grote prijzen per
persoon te geven; daarenboven kunnen beter kleine herinneringen gegeven worden dan
zaken waar een beginner weinig mee aankan zoals oude scheurkalenders.



Aan de Raad van Bestuur wordt voorgesteld om het recrea tornooi opnieuw te
organiseren samen met het Starttornooi en voorafgegaan door een buffet (op kosten van
deelnemers) om het geheel aantrekkelijker te maken. Recreanten kunnen beginners uit
eigen club of regio overtuigen om mee te komen naar het Starttornooi, wat de
drempelvrees misschien kan wegnemen.



In de didactische opleiding van toekomstige docenten zou ook kunnen gewezen worden
op het belang van het Starttornooi en de inbreng van de docent bij het aansporen van
hun beginners. Idem tijdens de kaderdagen.



Wisselgeld voorzien voor de inschrijvingstafel.

Financiële balans
-

Zie bijlage 3

-

Op datum van de vergadering waren nog niet alle onkostennota’s ingediend. Toch kan
gesteld worden dat de uitgaven van de VBL zeer ver liggen beneden het goedgekeurde
budget voor dit tornooi.

3. Organisatie van een Start2tornooi in november
De commissie beslist om in het najaar geen tweede Starttornooi te organiseren, o.a. omwille
van de erg beperkte deelname in de voorbije jaren.

4. Bespreking kaderdag van 7 april 2013 in Antwerpen
Werd erg positief beoordeeld door alle deelnemers. De samenwerking met de Nederlandse
Vereniging van Bridge Docenten (VBD) was uitstekend.

5. Organisatie van een kaderdag in Antwerpen op 26/10/2013.
In samenwerking met de VBD.
Misschien zijn twee kaderdagen op één jaar tijd een beetje van het goede teveel; maar
anderzijds wil de commissie die initiatief niet afwijzen, omdat de VDB de moeite deed een
andere datum te kiezen (omwisseling met een andere kaderdag in Groningen omdat de door
de VBD voorgestelde datum op een competitiedag viel in de VBL).
De VBD stelt voorlopig volgend programma voor:
 10:00 Opening en voorstelronde
 10:15 Onderwijsonderwerp, aangedragen door de regio
 10:45 Aanzet tot een VBD-beleidsvisie op bridge leren
 11:15 Pauze
 11:30 Kwaliteitshandhaving bridgedocenten
 12:30 Sluiting en napraten aan de bar.
De commissie vreest dat een dergelijk programma niet veel docenten zal aansporen om deel te
nemen aan deze kaderdag. Daarom zal aan de VBD voorgesteld worden om meer de nadruk te
leggen op zaken die voeling hebben met de problematiek in Vlaanderen (waar o.a. de keuze
voor een opleidingssysteem vaststaat). Volgende punten worden voorgesteld:
-

Opvang beginners in de club; onze commissie zal vooraf een bevraging doen bij alle
docenten om de bespreking van dit onderwerp voor te bereiden. Dit kan gebeuren
nadat de dagorde voor de kaderdag helemaal vaststaat en verstuurd worden samen
met de uitnodiging voor de kaderdag.

-

Problemen met min of meer ervaren spelers in de club die beginners vaak slecht
behandelen en/of allerlei conventies proberen aan te leren waar de beginner de mist
mee ingaat (zie ook punt 6 van dit verslag).

-

Uitwisselen van ervaring tussen de docenten

-

Meer inspanningen doen om beginners te motiveren deel te nemen aan het
Starttornooi.

Ontwerp van de brief aan de voorzitter van de VBD: zie bijlage 4.

6. Brief aan de clubs
In verband met de verantwoordelijkheid van het clubbestuur om beginnende spelers te
beschermen tegen ervaren spelers die beginners soms erg onheus behandelen. Hiermee wil de
commissie deze “eeuwige” problematiek bespreekbaar maken in een breed kader en naar
oplossingen zoeken.
Bij dit initiatief worden ook de docenten betrokken.

7. Allerlei
 Voorstel om diploma-uitreiking van nieuwe docenten te doen tijdens het Starttornooi
 Diploma’s voor beginners die een bepaalde lessenreeks afwerkten en/of deelnamen aan het
Starttornooi.

♠

♥

♦

♣

Bijlage 1

Bijlage 2: verslag Starttornooi door Leo Helemans

(3 pagina’s)

Organisatie.
Er waren 28 paren aanwezig wat wel een historisch laag aantal inschrijvingen was. Robert Ketels
(WL) had een nieuwe tafelschikking gemaakt omdat hij die beter vond. Voor mij geen enkel
probleem omdat alles zeer vlot verlopen is. Wat wel opviel is dat er relatief veel naar de
tussenkomst van de wedstrijdleider gevraagd werd. Dit is op zichzelf een goede tendens omdat de
beginners dan eindelijk begrijpen dat een arbiter er niet is om te straffen, maar alleen om alles
terug in goed banen te leiden.
Robert had ook een Appeal comité samengesteld omdat hij vond dat op elk officieel tornooi een
dergelijk comité aanwezig moet zijn. Dit bestond uit mijzelf als voorzitter, Martijn Verstraelen en
Marcel Van Overmeire als leden. Uiteraard is dit comité nooit moeten optreden. Er is ook geen
enkele opmerking gekomen over het feit dat eerste en tweedejaars onder mekaar moesten spelen.
We hadden wel op voorhand uitgelegd dat het niet anders kon omwille van het onvoldoende aantal
inschrijvingen van het tweede jaar.
Ook de samenwerking met Beveren was excellent, zoals trouwens elk jaar. Filip heeft de
uitrekening gedaan en heeft samen met Marc en mijzelf alle tafels in orde gebracht. Het is een
plezier om met die mensen samen te werken.
Prijzentafel.
Voldoende want er waren zelfs enkele (minder mooie) prijzen over. Wat mij betreft zou ik zelfs
maximum prijzen uitreiken aan de vijf eerste paren. Misschien te bespreken op onze aanstaande
vergadering docentencommissie. Dit reduceert weeral de kosten.
Budget.
Er is 392€ ontvangen aan inschrijvingsgeld: 56 x 7 = 392€. Vernimmen Ann heeft ook haar lidgeld
VBL (15€) cash betaald.
Ik heb in Beveren 48,00€ cash betaald voor de drankjes van alle medewerkers. Bonnetje
beschikbaar. Daarvan moet nog 3,80€ gerecupereerd worden van Armand Van de Ven omdat
Marcel Koek zijn rekening in Beveren niet betaald heeft. Ik heb die zelf betaald. De eindafrekening
ziet er dus als volgt uit:
28 x 7 = 392,00
15 x 1 = 15,00 lidgeld van Ann Vernimmen
Totaal = 407,00€ - 48,00 (onkosten) = 359,00€. Hiervan dus nog 3,80€ vragen aan Armand Van
de Ven.
Als je het goed vindt, breng ik die mee naar de vergadering. Als je liever hebt dat ik ze stort,
gebeurt dit eerstdaags.
Bekers.
De wisselbeker werd gewonnen door de Kollebloem. De percentages lagen extreem dicht bij
mekaar:
De Kollebloem
Lier
Beveren

52,29667
52,08333
52,03000. Er moest dus inderdaad tot na de komma worden gerekend.

Wat de bekers voor de winnaars betreft hebben wij maar 2 bekers kunnen uitreiken: 1 aan Het
Hof en 1 aan De Kollebloem.
De reden is dat er twee kleine bekertjes stuk waren (waarschijnlijk tijdens het vervoer
beschadigd). Ik heb gezegd dat er nog twee bekertjes zouden bezorgd worden en wel 1 voor een
eerstejaars en 1 voor een tweedejaars.

Kaartverdelingen.
Een opmerking kwam o.a. van Marcel Van Overmeire dat er volgens hem te weinig normale
verdelingen in de kaarten zaten. Er zaten 2 giften in met 2Klaveren opening, 4 giften met 2ZT
openingen en 1 2S-opening, dus 7 giften met openingen op tweeniveau: 29,16%. Hij vond dat het
beter zou zijn om meer 1-openingen te geven omdat die ook meer voorkomen op een gewone
bridge-avond.
Besluit.
Een meer dan geslaagd tornooi op alle vlakken.
Toch wil ik persoonlijk nog één opmerking maken en wel over het lage aantal inschrijvingen. Ik
blijf erbij dat dit voornamelijk te wijten is aan het feit dat het recreantentornooi eenzijdig
afgeschaft is door de Raad van Bestuur. Een tornooi kost geld. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Er
moet namelijk geen gratis maaltijd gegeven worden. Ik ben ervan overtuigd dat de deelnemers
recreanten rustig de prijs voor het eten willen betalen. Daarom stel ik voor om dit punt nogmaals
voor te leggen aan de Raad van Bestuur. Laat de deelnemers in Beverenter zelf betalen voor het
eten. Dit moet en mag zelfs aan de VBL niets kosten. Wel moet op voorhand worden meegedeeld of
zij willen eten of niet zodat wij dit op voorhand aan Beveren kunnen meedelen. Ik ben er namelijk
van overtuigd dat er nog altijd een drempelvrees bestaat vooral voor eerstejaars wanneer er geen
vertrouwd gezicht met hen meekomt om die eerste stap te zetten. Het opnieuw proberen kan toch
geen enkel probleem zijn aangezien het niets aan de VBL kost behalve de Wedstrijdleider in die
zaal. Maar dat moet dan maar gecompenseerd worden door minder prijzen uit te delen.

Bijlage 3: financiële balans van het Starttornooi

Bijlage 4: ontwerp van brief aan de voorzitter van de VBD

Docentencommissie
Secretariaat
Bridgeboetiek
Boomgaardstraat 22 bus 45
2600 Antwerpen
tel: 03.286.07.58
fax: 03.286.58.10
www.vbl.be
info@vbl.be

Aan dhr. Pem Kubbe
Voorzitter Vereniging van Bridge Docenten

Betreft: kaderdag in oktober
Geachte heer Voorzitter, beste Pem,
Zoals afgesproken zal een kaderdag docenten georganiseerd worden in Antwerpen op zaterdag 26
oktober 2013.
Uw vereniging had reeds een eerste voorstel van dagorde gemaakt, namelijk:
1. 10:00 Opening en voorstelronde
2. 10:15 Onderwijs-onderwerp, aangedragen door de regio
3. 10:45 Aanzet tot een VBD-beleidsvisie op bridge leren
4. 11:15 Pauze
5. 11:30 Kwaliteitshandhaving bridgedocenten
6. 12:30 Sluiting en napraten aan de bar.
De docentencommissie van de VBL heeft hierover vergaderd en wij vrezen een beetje dat punten 3
en 5 niet erg relevant zullen zijn voor onze docenten, die daarom niet erg gemotiveerd zullen zijn
om deel te nemen.
Het punt 3 is wat ons betreft zelfs geen onderwerp dat besproken moet worden, vermits onze
keuze vaststaat: bridge wordt in Vlaanderen aangeleerd op basis van de boekjes “Leer bridge met
Berry”. Punt 5 is dan misschien wel belangrijk, maar er zijn voor ons zaken die veel meer
aandacht vergen.
Daarom zouden wij willen voorstellen om veel meer tijd en aandacht te besteden aan punt 2. Onze
commissie stelt volgende onderwerpen voor:
-

Opvang beginners in de club; onze commissie zal vooraf een bevraging doen bij alle
docenten om de bespreking van dit onderwerp voor te bereiden.
Problemen met min of meer ervaren spelers in de club die beginners vaak slecht
behandelen en/of allerlei conventies proberen aan te leren.
Uitwisselen van ervaring tussen de docenten
Meer inspanningen doen om beginners te motiveren deel te nemen aan het
Starttornooi.

Kan de VBD deze agendapunten verwerken in de dagorde ?
Met vriendelijke groet,
Leo Hellemans
Voorzitter Docentencommissie VBL.

