Vergadering van zaterdag 22 april 2017 – 10:00 uur
Lokaal: Huis van de Sport
Aanwezig: Marleen Daenen (voorzitter), Eric Smets, Peter Snelders.
Verontschuldigd: Rita Ballinckx, François Casteels, Patrick Vermael, Martijn Verstraelen.

Verslag
1. Mondelinge proef Docenten in opleiding
-

De deelnemers krijgen de nodige instructies van Marleen.
De beoordeling wordt aan de leden van de jury overgelaten; in bijlage bij huidig verslag:
de lijst van punten die vroeger gebruikt werd en die de juryleden eventueel kunnen
gebruiken.
Willem Van der Linden zal aanwezig zijn tijdens de examens; als er zich bij de
beoordeling een randgeval voordoet, kan de jury het advies inwinnen van Willem.
Beoordeling schriftelijke voorbereiding: Rita, Martijn.
Kaartverdeling voor de bespreking speeltechniek (Marleen, Peter, Eric): Willem bezorgt
een reeks bruikbare opgaven met aanduiding van de opgaven die de D.i.o. tijdens de
opleiding kregen.

2. Opstapbridge - Workshop
-

De workshop voor alle Docenten wordt samengevoegd met de Docentendag in het
najaar 2017.

-

Onderwerpen voor deze docentendag: Startersbridge, 4- of 5-kaart, lesbord met grote
speelkaarten van Luc Deckers.

3. Starttornooi
-

Giften met commentaar: Marleen en Rita: deze giften zijn klaar en worden gedupliceerd
door het VBL-secretariaat.

-

Prijzentafel, dure prijzen: dubbele set boeken Speel Bridge met Berry 1+2, Bieden met
Berry 1+2 en Hogerop 1+2, zodat de deelnemers kunnen kiezen; de overschot wordt
dan teruggenomen. Eric zorgt voor de bekertjes voor de winnaars. De stylo’s met
opschrift “Vlaamse Bridge Liga” zijn reeds aangekocht, evenals de medailles met lint.

-

Giften voor Recrea: er zullen 10 reeksen van 30 giften met random kaartverdelingen
gemaakt worden en verstuurd naar de leden van de commissie, die dan een keuze
zullen maken, o.a. om extreme verdelingen te vermijden.

-

Marleen neemt nogmaals contact met Filip De Burggrave i.v.m. het voorstel om wafels
te leveren aan Olympia die ze dan kan verkopen aan de deelnemers.

-

In bijlage 1: ontwerp van budget
In bijlage 2: ontwerp van instructies
In bijlage 3: ontwerp van inventaris

Bijlage 1

Bijlage 2

STARTTORNOOI en RECREATORNOOI

2017

Instructies van de Docentencommissie
Medewerkers
-

Leiding van de organisatie: Marleen Daenen
Organisatie ter plaatse: Docentencommissie (Marleen Daenen, Leo Hellemans, François
Casteels, Patrick Vermael), leden van BC Beveren
wedstrijdleider Martijn Verstraelen
Rekenaar: iemand van Beveren: barometer, berekening met Messerbridge met bridgemates.

Inschrijven
-

minstens 3 mensen: 2 die de inschrijvingen registreren, 1 die de paren begeleidt
lijst inschrijvingen geleverd door VBL-secretariaat
inleg ontvangen: € 5 per speler
geen lid: eerst € 20,00 lidgeld betalen (voor dit en volgend seizoen samen)
op inschrijvingskaart noteren: NIEUW LID = code 3 !!!
- genummerde inschrijvingskaart laten trekken
- reservepaar te leveren door BC Beveren
- let op: indeling van reeksen volgens code
Blauwe inschrijvingskaarten: enkel Code 3 = Blauwe Reeks
Rode inschrijvingskaarten: code 4 (of vrijwillig code 3)= Rode reeks
Nota: enkele deelnemers hebben niet code 3 of 4; zij moeten automatisch ingeschreven worden
in de Rode reeks.

Tornooi
Starttornooi
- Barometer, 8 ronden van 3 giften: 30 minuten per ronde, wisselen inbegrepen
- duplicaties door VBL-secretariaat
- zaal indelen in twee delen: blauwe en rode tafelnummers = kleur groepen
- na tornooi: uitdelen boekjes met kaartverdeling
Uitrekenen: in twee barometers, uitslag telkens in 1 lijn
Recreatietornooi
- Barometer, 8 ronden van 4 giften: 30 minuten per ronde, wisselen inbegrepen
- Random gegeven, gedupliceerd door VBL-secretariaat
- Mitchell vanaf 8 tafels – Howell met VBL loopkaarten met minder dan 8 tafels

Prijzentafel
Afroepen uitslag afwisselen: 1e jaar, 2e jaar, terug 1e en 2e enz…zodat beter toezicht kan gehouden
worden dat de prijzen min of meer gelijkmatig verdeeld worden.
Na de inschrijvingen de prijzentafel als volgt aanpassen:
aantal prijzen:
2 dure + 2 kleine + 2 bekertjes per paar
per reeks!
2 dure + 2 kleine per paar
2 dure prijzen per paar
2 kleinere prijzen voor de overige paren
rest prijzentafel terug inpakken
De paren die 1e 2e of 3e eindigen in elke reeks mogen dus 1 dure prijs kiezen en de rest moeten zij
kiezen tussen de goedkopere prijzen, om te verhinderen dat de eersten alle dure boeken zouden kiezen.

Bijlage 3

STARTTORNOOI en RECREATORNOOI

2017

INVENTARIS

TE LEVEREN DOOR BRIDGEBOETIEK, BEVEREN en VBL
STARTTORNOOI
 Prijzentafel:
-

16 keuzeboeken “Speel Bridge met Berry” waaruit 12 te kiezen door paren 1+2+3 uit
beide reeksen. (VBL-secretariaat)
200 stylo’s met opschrift Vlaamse Bridge Liga) (Eric)
Medailles met lint (Marleen)
4 bekertjes voor de winnaars (Eric)

 Badges “Bridgedocent” voor de aanwezige docenten en “Wedstrijdleider” (Eric)
 gedupliceerde giften:12x(1-24) (volstaat voor 64 paren). (VBL-secretariaat)
Tornooimateriaal (Beveren en VBL-secretariaat)



-

Tafelnummers: 1-24 3x
1 kist bidding boxes
Bridgemates
Tafelmatjes
Voldoende bridgemates
pronosticslips
inschrijvingskaarten
Timer
Laptop met Messerbridge

Documenten



- boekje met kaartverdelingen en commentaar (Marleen, Rita, VBL-secrateriaat)
- groot aantal oude nummers van Bridge Beter magazine om uit te delen + Kleurfolder (VBL)

RECREATORNOOI (VBL-secretariaat)
-

Loopkaarten
Pronostic slips
Inschrijvingskaarten
Tafelnummers
Bridgemates
Bidding boxes
Timer
Prijzentafel: 2 flessen Porto en 4 flessen wijn (Olympi)

