Vergadering van 9 november 2016 – 16:00 uur
Lokaal: Huis van de Sport
Aanwezig: Marleen Daenen (voorzitter),

Martijn Verstraelen, Patrick Vermael, Eric Smets

Verontschuldigd: Leo Hellemans, François Casteels, Peter Snelders, Rita Ballinckx

Verslag
Inleiding: de aanwezige commissieleden wensen aan Leo Hellemans spoedig beterschap.

1. Opleiding Bridgedocent
1.1 De eerste (introductie)les door Willem Van der Linden werd bijzonder goed onthaald
door de kandidaten en door de andere aanwezigen. “Aanstekelijk” was een van de
positieve beoordelingen.
1.2 De samenwerking tussen de VBL en de NBB werd besproken door de beide voorzitters
Armand Van de Ven en Koos Vrieze; dit kan niet op korte termijn gerealiseerd worden,
maar de contacten met NBB zullen verder gelegd worden om dit in de toekomst te
realiseren. Bedoeling is o.a. om in Antwerpen een centrum voor de opleiding te
organiseren waaraan niet alleen VBL-leden maar ook NBB-leden uit het zuiden van
Nederland kunnen deelnemen.
1.3 De les van Paul Meerbergen over de spelregels in het kader van de opleiding werd heel
positief ontvangen; volgens Paul is er een zeer grote nood aan kennis over de
spelregels. Het is dus van belang dat de docent aan de beginners de principes
bijbrengt, o.a. wat betreft het inschakelen van een arbiter als iets misloopt.

2. Minibridge
2.1 Willem Van der Linden wil aan de erkende docenten en aan de docenten in opleiding
een lessenreeks minibridge aanbieden, gebaseerd op “Startersbridge”. Die lessenreeks
zou dan de zaterdagnamiddag gebeuren, na de docentenopleiding in de voormiddag.
2.2 De commissie beslist om in eerste instantie te beginnen met een introductie les in de
namiddag van de eerstvolgende les in de opleiding, namelijk op 17 december. Met de
aanwezige docenten zal dan overlegd worden of er genoeg belangstelling is voor een
volledige lessenreeks. Deze introductie zal gratis zijn, voor de volgende lessen zou een
bijdrage gevraagd worden, tenzij het bestuur van de VBL een andere financiering
voorziet voor deze opleiding.
2.3 Van zodra het systeem van Willem in overleg met de NBB op punt staat, zal de
Docentencommissie overwegen om opnieuw de opleiding en titel “Initiator Minibridge”
in te voeren. Hun opdracht zou beperkt zijn tot de introductielessen voor beginners en
tot opvang van geïnteresseerden in een propaganda-actie.
2.4 In bijlage: ontwerp van de brief die naar de docenten zal gestuurd worden, met de
uitnodiging voor de opleiding minibridge en met verwijzing naar het belang van
minibridge in opleiding van beginners en in een propaganda-actie.

3. Mondelinge proef opleiding Bridgedocent
3.1 Elke kandidaat zal verzocht worden om schriftelijk de inhoud van een volledige les,
waarvan de inhoud vrij door de kandidaat kan gekozen worden, te bezorgen aan de
jury drie weken voor de proef. Deze inhoud moet bij de jury toekomen vóór
20 maart 2017.
3.2 Deze inhoud zal beoordeeld worden door de jury; aan de kandidaat wordt dan
opdracht gegeven vanaf welk beginpunt in de volledige les hij een proefles zal geven
t.o.v. de jury die zich uiteraard gedraagt als beginners.
3.3 Nadien krijgt de kandidaat een speelprobleem voorbereid door de jury; na een pauze
zal hij met een andere jury een gesprek voeren alsof beginners een aantal vragen
hebben over de speelwijze met deze kaartverdeling.
3.4 In geval van twijfel door de jury of de kandidaat voldoet, kan het oordeel van de
lesgever gevraagd worden om te beslissen of kandidaat slaagt of niet.

4. Samenstelling Docentencommissie
De commissie beslist een poging te doen om de commissie uit te breiden met enkele leden.
Vier namen worden vooropgesteld die respectievelijk zullen gecontacteerd worden door
Marleen, Martijn en Eric.

5. Rondvraag
5.1 De commissie kreeg van verschillende kanten een positieve beoordeling van het Recrea
tornooi, parallel met het Starttornooi, met het verzoek om dit zeker voort te zetten.
5.2 Er zal onderzocht worden in hoeverre het mogelijk is om op het VBL-secretariaat sets
van gedupliceerde giften ter beschikking te stellen van de docenten, met de
kaartverdelingen van de oefenspellen die bij elke les horen.
5.3 Willem Van der Linden werkte tijdens de introductie les voor kandidaat docenten met
een groot houten bord waarop grote speelkaarten kunnen geplaatst worden om een
kaartverdeling te tonen. Als er van docenten vraag kom om zulk bord aan te schaffen,
dan zal de commissie onderzoeken hoe dit kan geproduceerd worden.
5.4 Er wordt gesuggereerd om te onderzoeken of vergaderen met een conferentiegesprek
mogelijk is, bijvoorbeeld met Skype, wat de grote verplaatsingen (Genk, Kortrijk, Retie,
Mechelen) zou uitschakelen; dit lijkt mogelijk te zijn en wordt verder onderzocht.

6. Volgende Vergadering
In principe woensdag 15 februari 2017. Uitnodiging met dagorde volgt nog; hierop zullen
o.a. volgende punten voorkomen:
- Organisatie mondelinge proef
- Organisatie Start- en Recreatornooi
- Minibridge
- Samenstelling commissie.

Bijlage: ontwerp brief aan de docenten

Docentencommissie
Minibridge
Aan de erkende Bridgedocenten
Beste Collega,
Minibridge zal in de toekomst een belangrijke rol spelen, zowel vanuit het bestuur van de Vlaamse Bridge Liga als
vanuit de Docentencommissie.
Als aanvang van een beginnerscursus is dit een bijzonder goede didactische methode; met een sterk
vereenvoudigde vorm van bridge kunnen de leerlingen zeer snel kaartspelen en al spelende de basisprincipes van
bridge leren – zonder daarbij tegelijk belast te worden met de problemen van een biedsysteem. De bedoeling die
aan de basis ligt van het bieden wordt dan achteraf veel begrijpelijker als het biedsysteem wordt aangeleerd.
Anderzijds is dit ook een ideaal middel in het kader van een propaganda-actie. Geïnteresseerden kunnen zeer snel
spelletjes minbridge spelen, begeleid door een instructeur, om al spelende kennis te maken met de basisprincipes
van bridge. De VBL plant in de komende jaren zulke landelijke propaganda-actie, in samenwerking met districten
en clubs. Daarbij zal minibridge een belangrijke rol spelen.
Willem Van der Linden, die als docent de huidige opleiding voor Bridgedocenten verzorgt, zal een introductie
minibridge geven onder de titel “Startersbridge” voor onze docenten, welke introductie gratis is. Indien er
voldoende belangstelling is van de docenten, zal hij daarop aansluitend nog meerdere lessen geven.
Deze lessen zullen in elk geval doorgaan in Antwerpen, Huis van de Sport, in vergaderzaal 3 (gelijkvloers naast de
cafetaria).
Op volgende pagina vindt u meer uitleg over de introductie “Startersbridge”
Introductie: zaterdag 17 december 13:30
Eventuele volgende lessen, telkens op een zaterdag om 13:30 uur:
25 februari 2017 – 4 maart 2017 – 11 maart 2017 – 18 maart 2017.

Inschrijven voor de introductie is noodzakelijk: uiterlijk 12 december
Per e-mail: eric@vbl.be
Met collegiale groeten,
Marleen Daenen
Voorzitter Docentencommissie

Kennismaking met Startersbridge, de eerste les
De nieuwe docentenopleiding is inmiddels begonnen. De lessen worden gegeven door Willem
van der Linden, coauteur van het boek “Leergericht bridgeles geven”. Dat is het didactiekboek
aan de hand waarvan de docenten in Nederland al meer dan een decennium lang worden
opgeleid met de laatste onderwijskundige inzichten.

De lessen worden op zaterdagochtend gegeven in Antwerpen. Vanaf de tweede bijeenkomst op
17 december is er ook een middagsessie. Daarin maken de kandidaten kennis met
Startersbridge. Alle erkende docenten zijn van harte uitgenodigd deze eerste sessie (en
eventueel volgende) bij te wonen.
Wat is Startersbridge?
Je kunt eigenlijk stellen dat het de volwassen variant van minibridge is. Volwassen omdat,
waar minibridge voor kinderen gemaakt is, startersbridge zowel voor kinderen als voor
volwassenen geschikt is. Volwassen ook omdat het spel veel meer een voorbereidend spel is
voor het echte bridge en zeker niet als een kinderachtig spelletje bestempeld kan worden.
Het spel verloopt vanaf het uitkomen zoals bij echt bridge. Alleen de biedprocedure is
vereenvoudigd. De biedingen worden niet in code gedaan middels de biedkaartjes. Nee, er
wordt letterlijk/woordelijk aan elkaar doorgegeven wat je hebt aan punten en lengte. Zo komen
de beginners sneller toe aan het spelen (wat ze eigenlijk het liefst doen).
U maakt kennis met dit spel en Willem zal laten zien hoe cursisten al snel met elkaar kunnen
spelen, niet alleen thuis, ook op de club en zelfs onderling via internet (eventueel begeleid door
de docent middels een Skype-groepsgesprek).
In Nederland wordt het boekje (geschreven door Berry Westra en Willem van der Linden) veel
gebruikt als opstapje naar het bridge. Het boekje is systeem-onafhankelijk, hetgeen wil zeggen
dat de docent daarna nog altijd kan kiezen met welke methode hij/zij verder gaat.
De eerste les
Het is de belangrijkste les van de hele cyclus. Je kunt de cursisten winnen voor het spel of
voorgoed verliezen (als twee uitersten, met alle varianten/gradaties daartussen). Dat stelt hoge
eisen aan de inhoud van die les en aan de motiverende en enthousiasmerende kwaliteiten van
de docent.
Willem zal laten zien hoe hij zijn eerste les inricht en hoe hij er voor zorgt dat bij hem zelden of
nooit een cursist afhaakt.

