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Vergadering van zaterdag 24 september 2016 – 10:00 uur
Marleen Daenen (voorzitter), Leo Hellemans, Eric Smets
Willem van der Linden, Peter Snelders
Martijn Verstraelen, Patrick Vermael, François Casteels
Rita Ballinckx, Bert Geens, Rita Verdonck

Verslag
1. Opleiding Bridgedocent
a) Keuze van een definitief schema van de opleiding. Willem is niet vrij op 5/11; Martijn is
niet vrij om dan de les over de spelregels te geven; Marleen onderzoekt de mogelijkheid
om deze les te laten geven door Paul Meerbergen. Zo niet wordt deze les verplaatst.
b) Eric vraagt bij de kandidaten na of een les op een competitie dag een bezwaar is.
c) Dit zijn de tot hiertoe gekozen data:
29/10/2016 Les 1: introductie
05/11/2016 Les Spelregels
17/12/2016 Les 2
25/02/2017 Les 3
04/03/2017 Les 4

11/03/2017
18/03/2017
25/03/2017
08/04/2017
15/04/2017

Les 5
Les 6
Workshop
Reserve
Reserve of mondelinge proef

d) het boek “Leergericht Bridgeles geven” van Willem van der Linden zal aan de
kandidaten aangeboden worden; Marleen heeft een korting bekomen bij de NBB (*)
e) Verbintenis met Willem van der Linden; Eric zal aan Willem een verbintenis voor
vrijwilligers bezorgen, evenals de nodige formulieren voor het bekomen van de
vergoedingen.
f)

Materialen voor de opleiding
1) Laptop met account voor Willem wordt geleverd door Eric; PowerPoint en internet
zijn OK, Eric maakt een korte instructie om te verbinden met wifi van het Huis vd
Sport.
2) Scherm om te projecteren is aanwezig, idem whiteboard waarvoor stiften en veger
kunnen bekomen worden in de cafetaria.
3) Camera met statief: wordt bezorgd door Martijn die minstens de eerste les
aanwezig zal zijn om het gebruik uit te leggen; opnamen kunnen overgebracht
worden laptop o.a. met een SD kaartje.
4) 4 biddingboxen geleverd door Eric
5) Windroos geleverd door Marleen
6) Grote kaartsymbolen om magnetisch op een whiteboard te kleven worden
aangekocht in de Boekenshop van de NBB; Eric zorgt voor magneetstrips (*)
Eric zorgt er voor dat er de zaterdag van elke les op het VBL-secretariaat een karretje
klaar staat en een doos met al deze materialen; Marleen zal een badge+sleutel krijgen.
(*) De boeken Leergericht en de kaartsymbolen zullen door Eric besteld en door Willem
afgehaald worden in de Boekenshop.

7) Willem wijst er op dat hij op Stepbridge de maandagavond een tafel (genaamd
Stepbob) heeft bekomen waar hij kan oefenen met zijn beginners; hij heeft zelfs de
mogelijkheid om voorbereide giften te laten spelen. Ook andere docenten kunnen
hiervan gebruik maken. Tegelijk houdt hij met hen contact met Skype. Willem
schrijft hierover het volgende:
“Ik zou stepbridge (StepBob) onder de aandacht willen brengen van de D.i.o. en
ook willen gebruiken als oefenmogelijkheid voor de starters van de middag. Jullie
zijn van 19.30-21.00u welkom op mijn maandagavond sessies (en/of eventueel
onder ons geregelde sessies). Vraag dan zelf een account aan (is voorlopig gratis)
onder vermelding van StepBoB en geef mij door wat uw stepnaam is. Skype is op
iedere PC gratis en eenvoudig te downloaden. Geef mij uw skypenaam door
zodat ik u kan zetten in mijn Skype-contactlijst.”
8) De verschillende auteurs van boeken voor beginners op basis van 5-kaart hoog
(Barendrecht, Ooievaar een Slagmolen) hebben aan Marleen reeds toegezegd dat
de docenten in opleiding gratis hun boeken kunnen bekomen; Eric zal
onderhandelen met Alpha Bridge om zelfde voordeel te krijgen voor de 4 boeken
Leer Bridge van Berry.
9) In verband met de les spelregels wijst Willem op het boekje “Bridge Beter Arbiter”
dat hij geschreven heeft 15 jaar geleden en dat nu uit de handel is maar mogelijk
opnieuw zal uitgegeven worden.
10)

Afhakers. Na de aankondiging van de opleiding hadden een 13-tal personen zich
gemeld; uiteindelijk hebben slechts 5 daarvan deelgenomen aan de schriftelijke
proef; Eric heeft aan de anderen gevraagd om te melden wat hun reden was om
niet deel te nemen. Tot hiertoe hebben drie geantwoord:
- Dame A: ondanks uitgebreide correspondentie o.a. van Marleen en Leo, vindt
zij de opleiding beneden haar niveau en dus nutteloos voor haar.
- Dame B: een beginner die enkel op de hoogte wil blijven om eventueel later
de opleiding te volgen.
- Heer C: meldde dat hij om professionele redenen geen tijd had voor bridge
aangelegenheden (maar geeft in zelfde periode wel een volledige opleiding
voor beginners).

2. Samenwerking VBL – NBB
Willem stelt de vraag of een intensere samenwerking tussen beide bonden wat betreft
opleiding docenten mogelijk is. Op die manier zouden bijvoorbeeld NBB-leden uit het
zuiden van Nederland naar de opleiding in Antwerpen kunnen komen.
De Docentencommissie stelt vast dat de opleiding in beide bonden zo goed als identiek
is: schriftelijke ingangsproef perfect vergelijkbaar, didactische opleiding door zelfde
docent, mondelinge proef identiek. Eventueel kan de schriftelijke ingangsproef zelfs
gezamenlijk georganiseerd worden.
Enkel de verplichting om stage te lopen werd in de VBL lang geleden afgeschaft. Maar
als NBB enkel na stage een diploma Bridgedocent wil toekennen om in het Nederlandse
corps opgenomen te worden, terwijl die stage niet nodig is voor het VBL-leden, dan lijkt
dit voor de commissie geen bezwaar.
Als dit nog gerealiseerd zou moeten worden voor de opleiding 2016-2017 in Antwerpen,
dan moet wel snel gehandeld worden. De NBB moet deze mogelijkheid bij haar leden
nog bekend maken en een schriftelijke ingangsproef organiseren.

De commissie stelt het volgende voor:
-

De beslissing hiertoe behoort wellicht genomen te worden door de besturen van
de beide bonden.
Daarom zou een snel overleg tussen de beide voorzitters welkom zijn, samen met
de verantwoordelijken voor de opleiding in VBL en NBB.
Willem heeft op dit punt al contact gehad met de Nederlandse bondsvoorzitter.
Eric zal contact nemen met de VBL voorzitter, met het verzoek om contact te
nemen met de NBB voorzitter.

3. Workshop aan het einde van de opleiding (zie schema 1.c)
-

Alle docenten worden uitgenodigd, niet alleen de docenten in opleiding.

-

Mogelijke onderwerpen:
- Het boek “Leergericht Bridgeles geven”
- Stepbob met Skype (punt 1.f).7)
- Startersbridge; een methode ontwikkeld door Willem van der Linden als eerste
onderdeel van een beginnerscursus, waarvan de opvatting vergelijkbaar is met
minibridge. Hierover meldt Willem het volgende:
“Ik zou een startersbridge cursus kunnen verzorgen. Interessant voor de
commissieleden, voor de d.i.o. , maar ook voor iedere bridgedocent. Idee was om
daar echte cursisten voor te vragen (is wel levensecht, gaat traag). Je kunt dat
nalaten en het open stellen ook voor huidige bridgedocenten (gaat sneller). Keuze,
met -denk ik- lichte voorkeur voor het laatste. Is ook interessant voor de
jeugddocenten, omdat mijn methode Startersbridge, naar mijn inzicht en
overtuiging, zowel voor volwassenen als voor jeugd geschikt is. Ook de combi met
oefenen via stepbridge is interessant.”

4. Docentendag in Riviera, 6 november 2016
Onderwerp van bespreking voorgesteld door onze Docentencommissie: pro en contra
van Acol 4-kaarten en 5-kaart hoog.

5. Badges of diploma’s voor docenten
Wordt verplaatst naar een latere vergadering.

