Docentencommissie

Vergadering van 2 april 2014 – 13:30 uur
Lokaal: Huis van de Sport, zaal 5

Aanwezig:
Leo Hellemans, François Casteels, Marc Van Uffelen, Marleen Daenen, Patrick Vermael,
Martijn Verstraelen, Eric Smets

Verslag
1. Samenstelling en werking van de Docentencommissie
Patrick Vermael wordt door voorzitter Leo Hellemans verwelkomd als nieuw lid van de commissie
zodat er nu ook vanuit het westelijk deel van Vlaanderen een vertegenwoordiger zetelt in de
commissie.
Het verslag van de vergadering van 19 juni 2013 wordt goedgekeurd

2. Voorbereiding Algemene Vergadering VBL (9 april).
Leo Hellemans zal tijdens deze vergadering het debat inleiden en leiden betreffende de opvang van
beginners in de club. Volgende opmerkingen worden gedaan door de leden van de commissie:
-

Kortrijk: elke maandag tornooi voor beginners, die dan wel blijven hangen in dit tornooi; in
de lessen zelf wordt het clubbestuur geweerd omdat dit storend werkt.
Lier: introductie in clubtornooi door de beginners een aantal weken te laten spelen met een
meer ervaren bridger. De beste begeleider is iemand die 1 of hooguit 2 jaar geleden heeft
leren bridgen en de problemen van een beginner nog heel goed kent.
Cursisten zou de weg gewezen moeten worden naar clubs (eventueel naar andere dan waar
de les gegeven wordt) waar er specifieke opvang georganiseerd wordt voor beginners, zoals
bijvoorbeeld in: Retiese, Mortsel en Ter Elst waar een apart tornooi onder begeleiding wordt
georganiseerd.
Docenten stellen vast dat de tijden veranderd zijn: cursisten doen geen inspanningen meer
om de geziene stof te studeren of huiswerk te maken.
Vastgesteld wordt dat er geen kant-en-klare oplossing bestaat voor de moeilijke opvang van
beginners in de club met een de grote uitval tot gevolg. Centraal vanuit de VBL kan daar
weinig aan gedaan worden tenzij voorstellen doen tot regionale samenwerking; het zijn de
clubs zelf die hier een bijzondere taak en verantwoordelijkheid hebben.

-

-

3. Organisatie van het Starttornooi.
-

De 2 bekertjes die vorig jaar stuk zijn gegaan in het transport, werden nog niet vervangen:
1 bekertje voor 1e jaar en 1 bekertje voor 2e jaar
Prijzentafel: geen nutteloze zaken meer voor beginners of zaken waar men van af wil. Beter
een beperkte maar degelijke prijzentafel. Eric maakt een voorstel.
In de advertentie van het Starttornooi moet de bemerking onderaan verwijderd worden dat
“controle zal uitgeoefend worden door de Beroepscommissie enz….”
Samenstelling boekje met giften en uitleg: Marleen zal een voorstel doen geput uit
bestaande giften.
Gezien het gebrek aan belangstelling wordt geen 2e jaarlijks starttornooi georganiseerd.

4. Examen docent – cursuboeken examen en opleiding beginners
Voor het examen zal een grondige kennis vereist worden van “basis Nederlandse Acol” om het even
of dit volgens de boekjes “Leer Bridge” dan wel volgens de boekjes voor beginners van Barendrecht,
waartussen geen echt principiële verschillen bestaan wat betreft het biedsysteem.
De boekjes van Barendrecht zijn uitstekend geschikt voor de opleiding van beginners. De
Bridgeboetiek zal hiervan in principe geen grote voorraad inslaan, maar ze wel ter beschikking
stellen van docenten die er om vragen.

5. Kaderdag Bridgedocent samen met de VBD in het najaar 2014
Er blijkt weinig animo te zijn om nogmaals een kaderdag te organiseren in Antwerpen met de
Nederlandse Vereniging van Bridgedocenten. Wij zouden ook een onderwerp van discussie moeten
aanbrengen. Met Bert Geens zal overlegd worden of hij eventueel bereid is om “opleiding en
begeleiding jeugd” als onderwerp voor een kaderdag docenten te introduceren. Als dat niet het
geval is, dan zal aan de VBD gemeld worden dat wij in het najaar 2014 geen kaderdag willen
organiseren.
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