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Vergadering van vrijdag 22 januari 2016 – 13:30 uur
Lokaal: Huis van de Sport, zaal 7 gelijkvloers naast cafetaria
Aanwezig:
Verontschuldigd:

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

Verslag
1. Voorbereiding Starttornooi
1.1 Advertentie Starttornooi (zie bijlage 1)
Bij de voorwaarden tot deelname wordt “erkende Bridgedocent” vervangen door
“Bridgedocent”.
Biedsystemen: ofwel “basis standaard Nederlandse Acol” (zonder boeken te
vermelden) ofwel “eenvoudige basisversie van 5-kaart hoog”.
1.2

Advertentie Recrea tornooi (zie bijlage 2): norm van maximaal aantal masterpoints
wordt weggelaten.

1.3

De 21 giften met commentaar uit een vroegere “Toekomstdrive” van de NBB zullen
gebruikt worden, Eric voegt daar nog 3 aan toe. In deze giften wordt gepoogd om de
kaartverdeling zo te kiezen dat biedverloop in beide basisbiedsystemen identiek is.

1.4

De brief aan clubs en docenten (zie bijlage 3) wordt aangepast: rode tekst.

1.5

Bij de inventaris te leveren voor het Starttornooi dient ook vermeld te worden wat
alles geleverd moet worden voor het Recrea tornooi.

1.6

Prijzentafel Starttornooi: wordt volledig hervormd. De eerste drie uit elke reeks
krijgen een mooie prijs en alle volgenden een attentie in de vorm van een gadget.

1.7

Prijzen Recrea tornooi: in ruil voor de inleg krijgt elke deelnemer 2 drankbonnetjes
en de eerste drie paren krijgen elk 2 flessen wijn.

1.8

Onmiddellijk na het spelen zal aan de deelnemers een applaus gevraagd worden
voor de aanwezige Bridgedocenten en clubverantwoordelijken.

1.9

Alle leden van de Docentencommissie worden in Beveren verwacht om 09:30 om
alles klaar te zetten; Eric zorgt voor de transfer van het spelmateriaal.

1.10

Er wordt gespeeld met Bridgemates. Waarschijnlijk deels die van BC Beveren en
deels die van de VBL.

1.11

Martijn is hoofdwedstrijdleider en staat ook in voor de berekening. Aan de
Commissie Wedstrijdleiders zal gevraagd worden om een 2e wedstrijdleider aan te
duiden, bijvoorbeeld een stagiaire die geslaagd is in de opleiding WL 2016.

2. Beleidsplan Docentencommissie
2.1 In afzonderlijke bijlage bij de e-mail waarmee huidig verslag verspreid wordt met
e-mail en via de website: ontwerp van dit beleidsplan, bijgewerkt door Martijn zoals
overeengekomen in vorige vergadering.
2.2 Gezien de omvang van deze tekst wordt beslist om hieraan een volledige vergadering te
wijden: zaterdag 20 februari 2016 om 13:00 uur – lokaal: Elckerlyc Mechelen.
3. Kortingen voor docenten
Volgende kortingen kent de NBB toe aan Bridgedocenten:
-

30%
20%
20%
10%

op
op
op
op

alle leerboeken
alle software voor beginners
alle wedstrijdmateriaal
de rest

4. Opleiding nieuwe docenten
4.1

Zie bijlage 4: document waarmee publiciteit voor de opleiding zal gemaakt worden in
Bridgekontakt, op de website en met e-mail

4.2

Het aantal lessen zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. De opleiding omvat
een aantal didactische lessen (waarvan de kandidaat er minstens 4 moet bijwonen),
een les over de spelregels (eveneens verplicht) en een facultatieve demonstratie van
lesmaterialen die in Nederland circuleren, les gegeven door vertegenwoordigers van
de VBD.

4.3

Boeken waarover ondervraagd zal worden in de schriftelijke proef en die het basis
biedsysteem voor beginners bevatten:
-

Acol: de lijst is niet meer beperkt tot de 4 basisboeken van Berry omdat alle
andere Nederlandse basisboeken precies hetzelfde biedsysteem gebruiken. Meer in
het algemeen wordt daarom vermeld voor de schriftelijke proef: “grondige kennis
van het basis biedsysteem voor beginners, gebaseerd op Nederlandse Acol”.
5-Kaart Hoog: het biedsysteem zoals beschreven in het gelijknamige boek van
Berry Westra.

4.4

Lesgever didactiek aan de kandidaat Bridgedocenten: voorzitter Marleen Daenen zal
met Willem Van der Linden overleggen of hij die taak kan opnemen.

4.5

Lesgever spelregels: in principe Paul Meerbergen met Martijn als eventuele reserve.
In afzonderlijke bijlage bij de e-mail waarmee huidig verslag verspreid wordt: de tekst
van deze les die reeds voorbereid werd door Paul en door Martijn.

4.6

Hoe verloopt de opleiding in Nederland?
-

De kandidaten betalen een bijdrage van € 175,- (in VBL € 45,-), zij het dat men
daarvoor ook een reeks boeken gratis krijgt, o.a. het schitterende “Leergericht
Lesgeven” Van Willem Van der Linden en Piet Spruyt.

-

Tijdens de didactische lessen wordt het optreden van elke kandidaat op video
opgenomen; die opname wordt enkel aan de kandidaat bezorgd zodat hij zichzelf
kan beoordelen.

-

Voor de mondelinge proef mogen de kandidaten hun lesonderwerp zelf kiezen en
thuis voorbereiden; de keuze van onderwerp melden zij vooraf aan de jury; hun
schriftelijk voorbereiding geven zij af aan de jury van het mondeling examen; die
jury kiest uit de voorbereiding een hoofdstuk dat de kandidaat ook effectief moet
geven voor de jury.

-

Daarna volgt nog een mondelinge test “spelinzicht”.

-

Achteraf moeten de kandidaten een stage volgen bij een gediplomeerde
Bridgedocent, welke dan achteraf een uitgebreid stagerapport indient.

-

Ook zijn de kandidaten verplicht om minstens 1 van de 2 workshops bij te
wonen.

5. Allerlei en rondvraag
5.1 Kandidaat-Bridgedocenten die professioneel leraar zijn of waren, moeten net als
iedereen slagen in de mondelinge proef. Het lesgeven in bridge is totaal anders dan
op school, zowel wat betreft publiek als wat betreft de hele omkadering en inhoud.
Ook in Nederland wordt hiervoor geen vrijstelling gegeven.
5.2 Bij clubs en Docenten bestaan nog veel misverstanden over het aansluiten van
beginnners (systeem code 3 gevolgd door code 4). De Docentencommissie zal daarom
een brief sturen naar alle betrokkenen om duidelijk uit te leggen wat de voordelen
zijn voor beginners als ze onmiddellijk na de 1e lessenreeeks gemeld worden bij VBL
5.3 Aan het VBL bestuur wordt gevraagd of het niet mogelijk is in Bridgeboetiek een hoekje voor

de docenten te creëren met alle boeken ter inzage die hen aanbelangen, zoals: de basisboeken
o.a. van Berry en van Barendrecht, handleidingen, “Leergericht Lesgeven” e.d.

Bijlage 1: Advertentie Starttornooi

Bijlage 2: advertentie Recrea tornooi

Bijlage 3

brief met uitnodiging aan clubs en docenten.
Rood: wijzigingen t.o.v. vorige versie.

Beste collega Bridgedocent, beste clubverantwoordelijke
U vindt hierbij aangehecht publiciteit voor het Starttornooi en het Recreatietornooi op
6 juni 2016 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:
-

Wij zullen het ten sterkste appreciëren als Bridgedocenten en clubverantwoordelijken
hun beginners vergezellen om hen aan te moedigen tijdens het Starttornooi.

-

Noteer dat er belangrijke wijzigen zijn; zo is voortaan een eenvoudige basisversie van
5-kaart hoog toegelaten naast de basisversie van Nederlandse Acol.

-

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 (1e jaar beginners) een
geheugensteun voor het bieden mag gebruikt worden en niet meer in de rode 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 dat 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

Bijlage 4

Aankondiging opleiding Bridgedocent 2016.
Bestemd voor Bridgekontakt, website en e-mail.
Rood: wijzigingen t.o.v. vorige versie.

