Vergadering van 4 maart 2015 - 14:00 tot 17:00 uur
Huis vd Sport,
Aanwezig:
Verontschuldigd:

Marleen Daenen (voorzitter), Leo Hellemans, François Casteels,
Martijn Verstraelen, Patrick Vermael, Eric Smets
Marc Van Uffelen

Verslag
1. Beleidsplan Docentencommissie


Zie bijlage 1: een document opgesteld door voorzitter Marleen Daenen, met een
hele reeks punten die kunnen opgenomen worden in een beleidsplan.



Tegen volgende vergadering zal elk commissielid aanmerkingen formuleren op dit
werkdocument en een lijst van prioriteiten opstellen.

2. Voorbereiding Starttornooi


Keuze van de giften, opstellen boekje met commentaar; Eric stuurt naar de
commissieleden de boekjes met kaartverdelingen en commentaar van 2012 en
2013 zodat op basis daarvan een nieuw boekje kan samengesteld worden. Wel
wordt er geopteerd voor minder openingen op 2-niveau.



Velen gebruiken het woord “Starterstornooi” maar omdat de naam “Starttornooi”
al meer dan 30 jaar bestaat, blijft die behouden.



Bijlage 2.1: inventaris en bijlage 2.2: instructies en bijlage 2.3: brief met
uitnodiging aan docenten en clubs – worden goedgekeurd.



Eric maakt badges “Docent” voor de aanwezige bridgedocenten.



De wisselbeker voor de clubs wordt niet meer uitgereikt; enkel grote clubs zijn
namelijk in staat om voldoende beginners af te vaardigen en zo in aanmerking te
komen; daarenboven heeft de oorspronkelijke bedoeling, namelijk de deelname
stimuleren, geen uitwerking gehad.



De organisatie van het recreatietornooi wordt overgenomen door de
Docentencommissie; niet alleen blijkt dat geen enkele andere commissie zich
hiermee inlaat, maar het is ook de bedoeling om het recreatornooi bijkomend te
promoten als een soort voortzetting van het Starttornooi voor beginners die niet
meer in aanmerking komen.



Prijzentafel:
 6 Hoofdprijzen voor elke reeks.
 De nieuwe themaboekjes zijn geschikte prijzen.
 Hoofdprijzen op de prijzentafel splitsen voor beide reeksen;
 Bij sommige prijzen wordt een rode sticker gelegd met de melding “beter
geschikt voor 2e jaar beginners”.
 Proclamatie door de voorzitter: eerst 1+2+3 van 2e jaar, dan 1+2+3 van 1e jaar
en daarna afwisselend.

3. Verbintenis VBL-Bridgedocent
Het ontwerp van een nieuwe verbintenis zal voorgelegd worden aan de Raad van
Bestuur op 8 april 2015.

4. Publicatie van Bridgedocenten op de website van de VBL


In de lijst van Bridgedocenten die op de website zal gepubliceerd worden op
dezelfde plaats waar ook de lijst van beginnerscursussen staat, zal vermeld
worden dat deze lijst enkel de “erkende docenten” omvat namelijk zij die de
verbintenis getekend hebben.



In de lijst van cursussen voor beginners zal voortaan vermeld worden of de
cursus al dan niet gegeven wordt door een erkende Bridgedocent, met de
naam van de docent er bij (nadat alle docenten de kans kregen de nieuwe
verbintenis te ondertekenen).

5. PowerPoint presentaties van Patrick Vermael
Deze werden reeds eerder naar de commissieleden verstuurd. PPT wordt
voorgesteld als het voornaamste onderwerp van de volgende docentendag in het
najaar i.s.m. de Nederlandse VBD. Te bespreken in volgende vergadering.

6. Allerlei
Kaartverdelingen. Docenten die op zoek zijn naar kaartverdelingen om te oefenen
met hun leerlingen kunnen de website van de bridgeclub Retie Hartenvier
raadplegen: http://www.hartenvier.be. Daar staan kaartverdelingen van vele
voorbije clubtornooien, inclusief de bordbriefjes; de kaartverdelingen kunnen ook
gedownload worden als een PBN bestand om ze rechtstreeks in te voeren
bijvoorbeeld in bridge speelprogramma’s zoals Jack.
Verslag. Net zoals bij de verslagen van andere commissievergaderingen zal de
verslaggever een ontwerp maken en dit naar alle commissieleden sturen met het
verzoek om binnen de week opmerkingen/correcties/aanvullingen te formuleren.
Het eventueel aangepaste verslag zal, na goedkeuring door de commissievoorzitter,
aanzien worden als definitief goedgekeurd. Het kan dan onmiddellijk verder
verspreid worden (Raad van Bestuur en website) zodat daarvoor niet maandenlang
moet gewacht worden tot goedkeuring in een volgende vergadering.

7. Volgende vergadering
Woensdag 20 mei 17:30 uur. Punten voor de dagorde: voorbereiding Starttornooi,
beleidsplan, voorbereiding docentendag najaar (PowerPoint van Patrick Vermael en
minibridge).

Bijlage 1: voorstel punten voor een beleidsplan van Docentencommissie

Beleidsplan
Missie
Bridgedocenten opleiden en begeleiden.
Opvang en begeleiding van cursisten.
Tornooien organiseren voor beginnende bridgers.

Visie
De Docenten Commissie wil gemotiveerde docenten opleiden om met kennis van zaken op een
boeiende en dynamische wijze bridgeles te geven aan beginnende bridgers.
De Docenten Commissie wil de beginnende bridgers na de startcursus opvangen en begeleiden in
een voor hen aangepaste omgeving.
De Docenten Commissie wil de beginnende bridgers op speciaal voor hen georganiseerde
starterstornooien de smaak voor gezellig en competitief bridgen bijbrengen.
De Docenten Commissie wil daarbij de ethiek van het bridgespel bovenaan plaatsen

Doel
Bekwame en gemotiveerde Docenten opleiden die hun leerlingen blijven begeleiden.
Mensen aan het bridgen te krijgen ( zowel jongeren als ouderen ) en mensen aan het bridgen houden
Docenten motiveren om hun leerlingen aan te sporen om deel te nemen aan de starterstornooien.

Strategie
1.

Docenten opleiden en begeleiden
Opleiding:
- De opleiding:
o Leiddraad voor
 Docent
 Examen
o Uiteenzetting van het denkproces van cursisten (VDB)
o Voorbeeld-les
o Lesmethoden ( met gevarieerd aanbod aan hulpmiddelen ) (VDB of VBL)
o Intervisie (onder elkaar oefenen en daarover een verslag maken)
o Stage + voorbereiding + verslag
 Kijk-les
 Doe-les
-

Het examen:
o Beoordeling op:
 Actieve medewerking in de les
 Intervisie + verslag
 Stage + voorbereiding + verslag
 Examen (ook een schrift. lesvoorbereiding)
o De puntenindeling voor het examen herbekijken

…. %
…. %
…. %
…. %

Terugkomdagen voor docenten
- Blijven contact houden met elkaar en met de liga
- Ervaringen uitwisselen
- Nieuwe lesmethoden aanbieden
- Regionale activiteiten voor de beginnende bridgers voorstellen/plannen
vb vervolgcursussen, themalessen, interclub wedstrijd

Helpende hand voor de docenten: bijstaan met raad en daad
o Coördinator – Ombudsman ( waar de docenten met vragen terecht kunnen)
o Leiddraad voor de Docent
o Website
 Gedeeltelijk toegankelijk voor iedereen:
Lijst docenten, opleidingen, cursussen, lijst handboeken?
 Gedeeltelijk toegankelijk voor commissieleden en erkende docenten
met een login code: richtlijnen, lesmethoden, handleidingen,
kaderdagen, verslagen, powerpoints, enz
2.

Bridgelessen beginners en lichtgevorderden door bekwame en gemotiveerde docenten
− Startcursussen: 2 reeksen van 12 lessen:
Gebaseerd op 4 kaart:
Momenteel volgens de 4 boekjes van Berry Westra :
− Leer Bridge ( Berry Westra ), deel 1&2
Eveneens toegelaten:
− Van Start tot Finish ( Cees Sint & Ton Schipperheyn ), deel 1&2
− Begin met Bridge ( Sietze van der Honing & Cees Ooijevaar ), deel 1&2
− Contract ( Jacques Barendregt ), deel 1&2
− Vervolgcursussen
Clubs waar lesgegeven wordt en Bridgedocenten motiveren om niet te stoppen na de
startcursussen. De beginners hebben nood aan verdere begeleiding.
Vervolgcursussen ook aankondigen op de website.
− Themalessen
+ Samenwerking tussen naburige clubs
Lidgeld en Lesgeld:
o Lidgeld: kortingstarief volgens het FIAD van de VBL:
15 € voor het laatste deel van het seizoen waarin de eerste lessenreeks gevolgd wordt
plus het volledige daaropvolgende seizoen.
o Lesgeld: betere naleving van het vastgesteld tarief

3.

Overleg met clubs en regio’s om beginnen spelers op te vangen
− Clubs blijven aansporen om de ervaren spelers geduld te laten opbrengen voor de
beginnende bridgers
Manifest: gedragscode tegenover de beginnende bridger
1. We heten de nieuwelingen welkom aan tafel
2. We wensen hen veel succes
3. We zijn geduldig en spelen desnoods een giftje minder
4. We zuchten niet en trommelen niet met de vingers op tafel
5. We trekken geen grimassen
6. We maken geen kleinerende opmerkingen
7. We proberen niet de cursist opzettelijk te overdonderen
8. We bieden correct
9. We geven steeds de juiste en volledige uitleg over onze biedingen
10. Na het spel kunnen we uitleg geven, maar enkel als de cursist dit vraagt
of blijk geeft dit te appreciëren
− Indien mogelijk:
- Een apart beginnersavond/namiddag
- Een aparte lijn
− Communicatie tussen regionale clubs aanmoedigen om de (vervolg)lessen en
themalessen open te stellen voor naburige clubs.
Dit niet zien als een poging tot ‘afpakken van leden’.

− Passageclubs ( deze informatie heb ik van de kaderdag)
Bestaan in Nederland reeds sedert meerdere jaren, en dit met groot succes.
Waarom? Men stelt vast dat de dropout van beginners meer dan 40% is.
Oorzaken : Beginners die onmiddellijk tussen de leeuwen gegooid worden, haken af.
Oplossing: Passageclubs waar men op een rustig tempo en onder begeleiding van
een docent ervaring kan opdoen en verder kan leren.
Voor wie? Enkel voor eerste en tweedejaarsbridgers.
Daarna moeten zij doorstromen naar een gewone club.
Resultaat: De dropout kan teruggebracht worden tot minder dan 20%
Iedereen wint: de clubs, de spelers en de bond.
Nota : Lidgeld, lesgeld, inleg, prijzengeld en VBL bijdrage bij een passageclub
o Lidgeld: wordt bepaald door de organiserende passageclub
o Lesgeld: wordt bepaald door de docent
o VBL bijdrage ( te bespreken met RvB )
4.

Starterstornooien organiseren
− Interclub
Georganiseerd door de clubs
− Regionaal
Georganiseerd door de districten
− Nationaal ( 1x per jaar )
In 2 reeksen: - eerstejaars
- tweedejaars
Georganiseerd door de docentencommissie

Actieplan
1.

Docentenopleiding
1.1. Docent docentenopleiding :
Marc Vanuffelen
Marleen zal in 2015 in Nederland een docentenopleiding meevolgen
Doel: de didactiek van de opleiding in Nederland observeren om ook in Vlaanderen
een betere en modernere lesmethode te kunnen hanteren
Volgende opleiding in Vlaanderen: in 2016
1.2. Hervorming docentenopleiding
Zoals beschreven in de strategie
Aantal lessen: minimaal 6
Lessen 1 en 2: door de docent : inleiding – lesmethoden – lesmateriaal –Martin
+ voorbeeldles
Lessen 3 t/m 6: worden gegeven door de cursisten zelf
met classicale nabespreking en kritische reflectie
( iedere cursist dient 2 lessen voor te bereiden en te geven )
Dit is gebaseerd op max 8 cursisten
Indien het aantal cursisten hoger is, komt er 1 les bij per 2 cursisten
Minimale aanwezigheid 5 lessen
De lessen worden aangevuld met:
− Intervisie + verslag
− Stage + verslag
Er moet een nieuw curriculum geschreven worden

1.3. Hervorming examen
Zoals beschreven in de strategie. Beoordeling op :
• Actieve medewerking in de les
…%
• Intervisie + verslag
…%
• Stage + voorbereiding + verslag … %
• Examen
…%
Er moet een nieuw examenreglement geschreven worden
2.

Kaderdagen: 1 per jaar?
Volgende kaderdag in mei-juni 2015: thema: lesgeven met PowerPoint
Mogelijke thema’s: guidelines voor de docent

3.

Aanstelling van een Coördinator

4.

Guidelines (= leidraad) voor de docent opstellen
Opbouw: - didactisch
- algemeen
- bridge-specifiek
- praktische tips
- lesmethoden en hulpmiddelen
- differentiatie

5.

Website voor erkende docenten
Met logincode
o Guidelines
o Lesmethoden: lijst met door de DC erkende leermethoden (zie onder strategie)
o Handleidingen?
o Lesmateriaal?
o Oefenspellen?
o PowerPoints?
o Kaderdagen: info en verslagen
Budgetgoedkeuring hiervoor te vragen aan RvB
Publicatie op website

6.

Bridgecursussen:
Startcursussen – Vervolgcursussen – Themalessen
Zoals beschreven in de strategie
Docenten aanmoedigen om de cursisten na de starterslessen verder te blijven begeleiden.
Samenwerking tussen clubs aanmoedigen
Campagne. Hoe?

7.

Overleg met clubs en regio’s
Contact met de clubs en districten onafhankelijk als docentencommissie of aansluitend bij
het bestuur van de VBL (seminaries)?

8.

Passageclubs
Zoals beschreven in de strategie
Pilootproject met Riviera?

9.

* Lidgeld en lesgeld
Zoals beschreven in de strategie
o Lidgeld passageclub
o Lesgeld
o VBL
* Contracten docent

10.

Starterstornooi
Reglement opstellen met:
− Deelnemingsvoorwaarden
− Toegelaten systemen
− Wedstrijdleiding
− Uitslagberekening
− Resultaten en prijzen

Evaluatie
1. Van de docentenopleiding
2. Van het examen voor docent
3. Van de bijscholing voor docenten
4. Van het starterstornooi
Misschien voor elk van deze punten een evaluatieformulier opstellen

Budget
1. Docentenopleiding volgen in Nederland (eenmalig)
doel: didactiek van het lesgeven in Nederland
budget :
• Volgen van de lessen:
€
• Lesmateriaal :
inbegrepen
• Documentatie :
inbegrepen
• Verplaatsingsvergoeding
2. Docentenopleiding om de 2 jaar
Vergoeding
Verplaatsing?
3. Pagina op de website
4. Kaderdagen
5. Starterstornooi
prijzen?
6. Besprekingen met de clubs
Verplaatsingsvergoeding :
7. ?

€ om de 2 jaar
€ om de 2 jaar
€

Bijlage 2: documenten i.v.m. Starttornooi
Bijlage 2.1: verkleinde versie van advertentie en strooibriefje

Bijlage 2.2
STARTTORNOOI

2015
INVENTARIS
TE LEVEREN DOOR BRIDGEBOETIEK en VBL

1. Prijzentafel (berekend met een reserve tot 40 paren) geleverd door Bridgeboetiek
zowel in blauwe reeks als in rode reeks:
1e paar per reeks: 1 dure + 1 kleine prijs per speler =
4 dure + 4 kleine prijzen
2e paar per reeks: 1 dure + 1 kleine prijs per speler =
4 dure + 4 kleine prijzen
3e paar per reeks: 1 dure prijs per speler =
4 dure prijzen
Overige 34 paren: 1 kleine prijs per speler =
68 prijzen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Geleverd:
88 prijzen
4 Bekertjes voor de winnaars
2. GIFTEN
gedupliceerde giften:12x(1-24) en 7x(25-28)
6 ronden van 4 giften (40 minuten per ronde = 4 uur) – Barometer
Als het recrea tornooi afzonderlijk kan doorgaan, dan kunnen zij 28 giften spelen, want
er werd gedupliceerd van 1 tot 28
3. TORNOOIMATERIAAL
-

Tafelnummers: 1-24 3x
1 kist bidding boxes
scorekaartjes 1-4
pronosticslips
inschrijvingskaarten

4. Documenten
- inschrijvingslijsten:
- boekje met kaartverdelingen en commentaar (60 ex)
- Oude nummers van Bridgekontakt + van Bridge Beter magazine+ folder boetiek

Bijlage 2.3: e-mail aan Docenten en clubs
Beste collega Bridgedocent, beste clubverantwoordelijke
U vindt hierbij aangehecht publiciteit voor het Starttornooi en het Recreatietornooi op
7 juni 2015 in Beveren. Namens de Docentencommissie wil ik u wijzen op het belang van het
Starttornooi. Opvang van beginnende spelers is uiterst moeilijk. Vele beginners haken af na
korte tijd ondanks de grote inspanning die zij geleverd hebben met het volgen van lessen. Dit
verlies is erg negatief voor de VBL maar misschien veel meer nog voor de clubs zelf.
Het Starttornooi is uiteraard slechts één van de middelen om hen aan te moedigen. Jaar na
jaar kunnen wij vaststellen hoe enthousiast de beginners zijn die deelnamen. Belangrijk
daarbij is dat zij kennis maken met mensen die in precies dezelfde moeilijke periode zitten als
zij zelf wat erg stimulerend werkt om door te zetten.
Beginners zijn nog erg onzeker en alleen de stap zetten naar een tornooi buiten de eigen
vertrouwde kring is voor hen moeilijk. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor club en
docent: moedig uw beginners en recreanten aan om deel te nemen; zorg er voor dat ze in groep
de stap naar het tornooi kunnen zetten want uit ervaring weten wij dat deelname in groep de
drempel voor hen sterk verlaagt.
Ik wil nog herinneren aan de voornaamste punten:
-

Docenten die hun leerlingen vergezellen zijn uiteraard meer dan welkom.

-

Vooraf inschrijven is verplicht. Inschrijving voor het Starttornooi dient te gebeuren door de
docent.

-

Velen van u houden er elk jaar aan om hun beginners te begeleiden naar het tornooi. Wij
verwachten van u dat u tijdens het Starttornooi uw pupillen NIET helpt; wel heel
belangrijk uiteraard is dat u hen aanmoedigt en gerust stelt als ze een beetje de pedalen
dreigen kwijt te raken. Noteer ook dat enkel in de blauwe reeks (1 e jaar beginners) een
geheugensteun voor het bieden mag gebruikt worden en niet meer in de blauwe reeks.

-

Zoals elk jaar laat de Docentencommissie het aan u over om te beslissen in welk van de
twee tornooien de beginners thuis horen; ofwel blauw: 1e jaar – ofwel rood: 2e jaar. Er zijn
namelijk altijd randgevallen die u veel beter kunt beoordelen dan wij. Het zou dus kunnen
dat u vraagt om een 2e jaar toch in de blauwe reeks in te schrijven als u van oordeel bent
dat hij of zij daar nog thuis hoort. Of zelfs iemand die al iets langer bridge speelt maar
volgens u nog in aanmerking komt voor deelname

-

Er wordt een wisselbeker uitgereikt aan de club die het beste resultaat haalt, gerekend
over de twee reeksen samen. De percentages van de beste paren van elke club worden
opgeteld om de rangschikking te maken, beperkt tot de beste 3 paren van de club.

-

Verder wil ik u wijzen op het feit dat wij opnieuw een tornooi voor recreatieve bridgers
organiseren; de voorwaarden tot deelname vindt u in de publiciteit. Beginners die niet
meer in aanmerking komen voor deelname aan het Starttornooi kunnen in dit tornooi
terecht dan parallel met het Starttornooi gespeeld wordt.

Mag ik rekenen op uw volledige inzet om dit project te doen slagen? Het is in het
voordeel van uw eigen club en niet in het minst van uw eigen beginners.
Marleen Daenen
Voorzitter Docentencommissie

