Vergadering van 11 november 2015 -13:00 uur, Riviera
Aanwezig:

Marleen Daenen (voorzitter), Leo Hellemans, François Casteels,
Martijn Verstraelen, Patrick Vermael, Eric Smets.
Bert Geens tijdens de bespreking van punt 1 van de dagorde

Verontschuldigd:

Leo Hellemans

Verslag
1. Vijfkaart hoog
Bert Geens wijst er op dat het niet zinvol is om beginners op te leiden op basis van Acol
als zowat iedereen 5-kaart hoog speelt in de club waar de les gegeven wordt en waar de
beginners zullen terecht komen. Daarenboven lijkt het niet aangewezen om beginners die
opgeleid werden met 5-kaart hoog te weigeren in het Starttornooi. Per slot van rekening
zijn de verschillen miniem tussen basis 4-kaart en 5-kaart.
Het huidige standpunt van de Docentencommissie is dat de basisopleiding zou moeten
gebeuren met Acol en dat eventueel later kan overgeschakeld kan worden op 5-kaart hoog
bij middel van het gelijknamige boek van Berry Westra dat precies daarvoor geschreven
werd. Reden om te beginnen met Acol is dat daarvoor een overvloed aan uitstekend
begeleidend materiaal (boeken en CD’s) bestaat en dat dit ontbreekt bij 5-kaart – althans
toch tot op dit ogenblik, want kortelings zal door Berry Westra in Nederland een volledig
basiscursus 5-kaart uitgebracht worden, allicht met dezelfde kwaliteiten als zijn
basiscursus Acol die voor het eerst verscheen in 1997.
De commissie beslist het volgende:
-

Acol zal het aanbevolen basissysteem van de commissie blijven tot zolang er geen
volledig opleidingspakket van 5-kaart hoog ter beschikking is, vergelijkbaar met dit
van Acol.

-

Intussen zal er geen enkel bezwaar gemaakt worden tegen docenten en/of clubs
die basis 5-kaart hoog gebruiken voor opvang van beginners.

-

Van zodra het opleidingspakket 5-kaart van Berry zal verschijnen zal de commissie
beide systemen als gelijkwaardig beschouwen en promoten. Er zal dan ook een
andere verbintenis aan de docenten aangeboden worden waarin vermeld wordt dat
de docent zich zal houden aan de beide basissystemen die de commissie promoot,
zodat de docent het basissysteem van zijn opleiding kan kiezen.

-

Starttornooi: zowel in de reeks 1e jaar als 2e jaar zal 5-kaart hoog toegelaten worden
op voorwaarde dat de eenvoudige basisprincipes van een biedsysteem gebruikt
worden, vergelijkbaar met de principes in de 4 Acol leerboeken van Berry. De
publiciteit voor het Startornooi wordt in die zin aangepast. Bij de keuze van giften
voor het Starttornooi zal er voor gezorgd worden dat er geen verschillen zullen zijn
tussen het bieden in beide systemen.

-

Van deze beslissingen zullen alle docenten en clubs onmiddellijk op de hoogte
gebracht worden met e-mail en via de website.

2. Evaluatie Docentendag 11 oktober 2015; voornaamste onderwerp: minibridge
-

De opkomst van docenten was vrij laag.

-

De algemene opinie was dat minibridge een noodzakelijk startonderdeel is van
opleiding beginners.

-

Leo Hellemans gaf een veelgesmaakt uiteenzetting over de principes van minbridge
die in de VBL gebruikt werden.

-

De VBD toonde een mooi overzicht van de verschillen tussen de minibridge in de
VBL en in Nederland.

-

Onze commissie zal zich inzetten om onze docenten meer te stimuleren aan deze
docentendagen deel te nemen, waar veel informatie over lesgeven verspreid wordt
en ervaringen uitgewisseld.

3. Beleidsplan Docentencommissie
-

Martijn Verstraelen zal tegen januari een aangepaste versie opstellen van het
beleidsplan, op basis van wat beslist werd in vorige vergadering. De volgende
vergadering van de commissie zal dan uitsluitend (omwille van de uitgebreidheid
van het onderwerp) gewijd zijn aan dit beleidsplan.

-

Volgende vergadering: vrijdag 22 januari om 13:30, Huis van de Sport.

4. Verbintenissen: de inventaris.
-

Tot hiertoe hebben 73 gediplomeerde docenten de verbintenis ondertekend.

-

De commissie had aan het Dagelijks Bestuur voorgesteld om alle erkende docenten
(= met verbintenis) aan te sluiten bij de Nederlandse Vereniging van Bridgedocenten
(VBD) omdat daar zoveel kennis zit wat betreft het lesgeven aan beginners, welke
kennis ook uitgewisseld wordt. Maar dit voorstel werd afgewezen.

-

Rekening houdend met de bedenking dat allicht 90% van alle thans bij de VBL
aangesloten leden bij een docent opleiding hebben gekregen, doet de commissie een
ander voorstel aan het Dagelijks Bestuur:
 Docenten die uit de opleiding komen en geslaagd zijn, krijgen 1 jaar gratis
aansluiting bij de VBD.
 Elke erkende docent (verbintenis getekend) die deelneemt aan een docentendag
krijgt eveneens 1 jaar gratis aansluiting bij de VBD

5. Opleiding nieuwe docenten
-

Marleen werd uitgenodigd om in Nederland in enkele centra de didactische opleiding
bij te wonen. Zij zal hierover aan de commissie verslag uitbrengen waarna er verder
overlegd kan worden wij bij ons deze opleiding zal verzorgen in opvolging van Marc
Van Uffelen en wat de eventueel aangepast inhoud zal worden.

-

Er zijn twee kant-en-klare mogelijkheden voor een extra les over essentiële onderdelen
van de spelregels in deze opleiding; Zowel Paul Meerbergen als Robert Ketels hebben
zulk les al gegeven en beschikken over gebruiksklare teksten. In eerste instantie zal
aan Paul Meerbergen gevraagd worden om deze les te geven, in tweede instantie aan
Robert Ketels en indien nodig kan deze les ook gegeven worden door Martijn
Verstraelen.

6. Gedupliceerde giften voor startcursussen
-

Het lijkt nogal lastig om gedupliceerde giften tot bij de docenten te krijgen, zeker als
die niet in de omgeving van Antwerpen wonen en verschillende malen tijdens een
cyclus van 12 of 24 lessen de giften moeten komen ophalen en terug brengen;
daarenboven moet mogelijk gerekend worden op een groot aantal duplicaties
tegelijkertijd vermits het overgrote deel van de lessen min of meer gelijktijdig verloopt.

-

Een andere mogelijkheid zou zijn dat alle oefenspellen in de docentenhandleiding
digitaal ter beschikking zouden gesteld worden van de docenten; zij zouden dan zelf
kunnen zorgen voor duplicatie met en dupliceertoestel in eigen club of in een club in
hun regio.

-

Er zal een bevraging gestuurd worden naar alle clubs om te onderzoeken wie over
dergelijk toestel beschikt en welk type het is. De docenten zullen dan op de hoogte
gebracht worden van deze mogelijkheid.

7. Publiceren van cursussen
-

In de lijst van startcursussen die gepubliceerd wordt op de website en in
Bridgekontakt, zal naast de gegevens van de persoon waar inlichtingen kunnen
ingewonnen worden, ook de naam van de erkende docent vermeld worden; als de les
gegeven wordt door een niet-erkende docent, dan wordt geen naam van een docent
vermeld.

-

Op de website zal naast de lijst van startcursussen ook de lijst van erkende docenten
gepubliceerd worden.

8. Allerlei en rondvraag
-

Docenten zouden meer gemotiveerd moeten worden om hun leerlingen te vergezellen
tijdens het Starttornooi; ook clubbesturen kunnen aangespoord worden om dit doen
naar het voorbeeld van de voorzitter van Riviera in het Starttornooi van 2015.

-

In het Starttornooi zullen in elke reeks Bridgemates gebruikt worden.

-

In de publiciteit voor het Recrea tornooi zal er nadruk op gelegd worden dat dit ook
geschikt is voor beginners die niet meer toegelaten zijn in het Starttornooi zelf; spelers
die in de voorbije seizoenen code 4 hadden kunnen met dit bericht persoonlijk
benaderd worden.

-

Recrea tornooi: inleg € 5,- per paar; in ruil krijgen de paren 2 gratis drankbonnen en
krijgen zij die 1-2-3 eindigen elk twee flessen wijn cadeau.

-

In plaats van een papieren diploma uit te reiken, wordt voorgesteld om een
gepersonaliseerd badge te bezorgen aan alle erkende docenten, waarop vermeld staat:
naam en Bridgedocent, met logo van de VBL.

-

Indien de VBL ook lidkaarten via Cartamundi kan laten drukken, wordt aan het
Dagelijks Bestuur voorgesteld om een soort visitekaartjes te laten drukken voor
Bridgedocenten.

