Vergadering van 13 juli 2016 – 13:30 uur, Huis van de Sport
Aanwezig:

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

Verslag
1. Starttornooi
Bespreking van het voorbije Starttornooi
- Het tornooi is bijzonder goed verlopen; alle deelnemers waren enthousiast;
- Prijzentafel met enkele boeken voor de winnaars en verder stylo’s en medaillons voor
de deelnemers was OK.
- Gebruik van bridgemates: geen enkel probleem
- Er zouden één of twee giften geweest zijn waarin 5-kaart benadeeld was in de opening;
wordt verder onderzocht om dit in de toekomst te vermijden.
- Enkele deelnemers vergaten hun rekening te betalen zoals elk jaar; het meeste werd
gerecupereerd, maar enkelen beweren dat ze wel betaald hadden; dat laatste is in feite
een probleem van Olympia.
Financiële afhandeling
- In bijlage bij de e-mail met het verslag: een Excel file met de balans.
Te onthouden principes voor volgend jaar
- Na het tornooi was er geen eten (broodjes of zo) meer te krijgen in Olympia terwijl nogal
wat deelnemers hongerig waren en nog een hele verplaatsing moesten maken; volgende
maal een pauze voorzien waarin bijvoorbeeld taartjes kunnen gegeten worden.
- Schema tornooien: starttornooi 8 ronden van 3 giften met ’30 per ronde, recrea 8
ronden van 4 giften en ook ’30 per ronde zodat beide tornooien volledig gelijklopen.
- Om problemen met betalen van consumpties te voorkomen, zou overleg gepleegd
moeten worden met Olympia om met vooraf betaalde bonnetjes te werken.

2. Opleiding 2016-2017 nieuwe docenten
Kalender - telkens in het Huis van de Sport
Woensdagh 14/09/2016 Schriftelijke ingangsproef; elke kandidaat krijgt 3 uren de tijd
tussen 13:00 uur en 22:00 uur.
Verder wordt gekozen voor zaterdagen waarop geen 4-tallen competitie gespeeld wordt:
- 24/09/2016 Les 1
- 29/10/2016 Les 2
- 05/11/2016 Les 3
- 17/12/2016 Les 4
- 25/02/2017 Les 5
- 04/03/2017 Les 6
- 11/03/2017 Les 7
- 18/03/2017 Les 8 Spelregels
- 25/03/2017 Workshop
- 08/04/2017 Reserve
- 15/04/2017 Reserve
- 29/04/2017 Reserve
- 13/05/2017 Mondelinge proef
De kandidaat mag hooguit 1 les missen; kandidaten die het diploma CTL of WL behaalden
zijn niet verplicht om les 8 (spelregels) bij te wonen.

Structuur van de lessen
Voormiddag: didactische opleiding door Willen Van der Linden, geassisteerd door Marleen
Daenen. Tijdens de proeflessen van de kandidaten worden video opnemen gemaakt (als de
kandidaat daarmee instemt); deze opnamen zijn uitsluitend ter inzage van de kandidaat.
Namiddag: facultatieve oefeningen en nabesprekingen o.l.v. Marleen Daenen.
Schriftelijke proef
Zal bestaan uit drie onderdelen; de kandidaat kiest vooraf welk van onderdelen 1 of 2 hij
zal invullen. Op onderdelen 1 of 2 moet de kandidaat minstens 70% behalen en op
onderdeel 3 minstens 50%
-

Onderdeel 1: basis biedsysteem Acol, de boeken Leer Bridge met Berry delen 1 + 2
Onderdeel 2: basis biedsysteem 5-kaar, het boek Contract 1 van Jacques Barendrecht
Onderdeel 3: meer gevorderde bied- en speeltechniek.

Mondelinge Proef
Zal bestaan uit 2 onderdelen:
- Een proefles voor een jury van ervaren docenten. De kandidaat maakt een volledig
lesschema met inhoud, eventueel begeleid met PowerPoint; dat schema moet minstens
1 week vooraf ingediend worden bij de jury; tijdens de proef duidt de jury dan aan
welk onderdeel van de gehele les de kandidaat moet voorbrengen.
- Speelkennis: de kandidaat krijgt een speelprobleem en een half uur om de bespreking
ervan voor een jury voor te bereiden.
- Na de mondeling proef wordt meteen het resultaat bekend gemaakt en een diploma
uitgereikt.
Uitnodiging aan kandidaten
Zie afzonderlijke bijlage bij de e-mail waarmee de uitnodiging verstuurd wordt: deze
uitnodiging zal na goedkeuring door de commissie verstuurd worden aan de 12
kandidaten die zich reeds gemeld hadden en ook gepubliceerd worden op de website.

3. Allerlei en rondvraag
-

Esther Van Zandbeek behaalde onlangs het diploma Bridgedocent in Nederland; zij is
erg actief in Belgisch Limburg; als zij aansluit bij de VBL zal zij meteen opgenomen
worden in de lijst van erkende docenten.
De Vereniging van Bridgedocenten (NL) zal op 6 november 2016 een docentendag
organiseren in Riviera.
De VBD viert op 8 oktober haar 25-jarig bestaan en leden van onze commissie zijn
hierop uitgenodigd.

