Vergadering van 11 mei 2016 – 13:30 uur
Lokaal: Huis van de Sport

Aanwezig:
Verontschuldigd:

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

Verslag
1. Voorbereiding Starttornooi
1.a. Definitieve samenstelling van het boekje met kaartverdeling en commentaar; enkele
kleine correcties in tekst en lay-out moeten nog aangebracht worden door Eric.
Afdrukken: 1 exemplaar per speler.
1.b. Duplicaties gebeuren door het VBL-secretariaat - giften voor het Recreatornooi
worden random gedeeld.
1.c. Eric zal Wouter van den Hove vragen of hij wil optreden als stagiaire-wedstrijdleider.
1.d. Bridgemates en uitrekenen: Martijn neemt contact met Filip De Burggrave om de
nodige afspraken te maken.
1.e. Eric zal op donderdag 2 juni zorgen voor het transport van alle materialen vanuit het
VBL-secretariaat naar Olympia Beveren. Voor het terugbrengen van deze materialen
dienen de aanwezige commissieleden de nodige afspraken te maken.
1.f. Commissieleden en medewerkers worden op 5 juni om 10:00 uur verwacht in
Olympia voor het klaarzetten van de zaal en het installeren van een
inschrijvingstafel.
1.g Het VBL-secretariaat zal op donderdag 2 juni een gedetailleerde inschrijvingslijst
bezorgen aan de commissieleden.
1.f. Prijzentafel: voor de eerste drie paren: elke speler kan kiezen tussen een boek
“Spelen met Berry” deel 1 of deel 2; voor alle deelnemers een kleine attentie, namelijk
een touchpen met kaartsymbolen, ook voor de aanwezige docenten, evenals een
symbolische medaille met lint gevuld met chocolade
1.g. Aangehecht in bijlage bij huidig verslag: een voorlopig budget voor het Starttornooi.

2. Verslag ontmoeting in Tilburg
2.a. Marleen en Eric hebben op 23 april in Tilburg de laatste les bijgewoond die Willem
Van der Linden geeft in het kader van opleiding docenten en voorbereiding op hun
examen. Dit heeft een bijzonder positieve indruk nagelaten
2.b. Willem Van der Linden bleek bereid om ook een gelijkaardige opleiding te geven in
Vlaanderen (zie volgend punt).

2.c. Gesprek met Irene Brandsen en Marie-José De Bruïne die in het Bondsbureau van
de NBB verantwoordelijk zijn voor de opleidingen:
Docenten zoals Willem Van der Linden worden in Nederland op precies dezelfde
wijze vergoed als in België, namelijk via een vrijwilligersovereenkomst.
De vergoeding voor een docent bedraagt € 100,- per les plus vervoerskosten.
Overeengekomen wordt dat de VBL zelfstandig beslist over structuur van
opleiding en examens voor docenten. Als Nederlandse kandidaten opleiding
zouden volgen in de VBL, dan dienen zij wel te voldoen aan de Nederlandse
voorwaarden, bijvoorbeeld wat betreft de verplichting om stage te lopen.

3. en 4. Overeenkomst met Willem Van der Linden en opleiding docenten
3.a. Willem is bereid om onder de voorwaarden van vorig punt de opleiding in de VBL te
verzorgen in het seizoen 2016-2017. Eric zal hem een blanco verbintenis voor
vrijwilligers bezorgen.
3.b. Zijn boek ‘Leergericht Bridgeles Geven” geschreven door Willem, zal ter beschikking
gesteld worden van de kandidaten; Eric onderzoekt in hoeverre er een copyright geldt
voor dit boek en/of wat de aankoopprijs zou zijn.
3.c. Met 10 kandidaten zullen er 8 lesdagen voorzien worden, telkens op zaterdag vanaf
10:00 uur en doorlopend in de namiddag met onderbreking voor de lunch . Elke
kandidaat zal tijdens deze lessen minstens twee proeflessen geven en mag van de 8
lessen hoogstens 2 afwezig blijven.
3.d. In het najaar 2016 worden 4 lessen gepland en 4 in het voorjaar 2017 – halverwege
in januari 2017 een workshop voor docenten. Het aantal lessen is deels afhankelijk
van het aantal kandidaten: als er meer dan 10 zullen zullen ook meer lessen moeten
gegeven worden of moet er een 2e groep gevormd worden.
3.e. Eric zal aan Willem een kalender van onze viertallen competitie bezorgen op basis
waarvan een kalender voor de lessen, workshop en examens kan opgesteld worden.
3.f. Er zal een beamer ter beschikking zijn, evenals een camera (geleverd door Martijn)
waarmee elke proefles opgenomen wordt, maar waarvan de opname enkel ter inzage
gestuurd wordt aan de kandidaat.
3.g. Schriftelijke proef: er moet nog een keuze gemaakt worden van de boeken die
aangeraden worden aan de kandidaten om hun proef voor te bereiden. Marleen zal
contact nemen met auteurs van nieuwe boeken om proefexemplaren te bekomen
voor de kandidaten: boeken 1+2 beginners, plus de docentenhandleidingen.
3.h. Mondelinge proef: de kandidaat zal vooraf een afdruk van volledige les aan de jury
bezorgen; tijdens de proef zelf zal de jury dan kiezen welk onderdeel van de
voorbereiding als proefles moet gepresenteerd worden. Voor een andere jury zal ook
een proefles “spelinzicht” afgenomen worden.
3.i.

Willem verwijst naar Stepbridge: daar kan een docent een “gesloten kamer” krijgen
om te oefenen met zijn leerlingen; daar hebben toeschouwers geen toegang

4. Badges voor erkende docenten
Martijn heeft contact genomen met de firma Orakel in Retie: gekozen wordt voor badges
waar rechtstreeks op de harde plastic de gegevens gedrukt worden: logo VBL,
“Bridgedocent” en de naam van de docent. Kostprijs voor 100 badges zou iets minder dan
€ 2,- per stuk bedragen Eric bezorgt aan Martijn de nodige gegevens.

