Vergadering van woensdag 12 juli 2017 – 14:00 uur
Lokaal: Huis van de Sport, zaal 8 gelijkvloers naast cafetaria
Aanwezig:

Marleen Daenen (voorzitter), Rita Ballinckx, Eric Smets,
Peter Snelders, Patrick Vermael,

Verontschuldigd:

François Casteels, Martijn Verstraelen

Verslag
1. Evaluatie Starttornooi
1.1 In bijlage 1: de balans van Start- en Recreatornooi 2017.
1.2 Over het algemeen werd het Starttornooi zeer positief onthaald, zowel bij de spelers als
bij de talrijk aanwezige docenten. Sommige docenten spraken van een professionele
organisatie.
1.3 Verschillende deelnemers merkten op dat het geheel te laat eindigde. Mogelijke
oplossingen:
- Minder tijd per ronde, maar dat is niet echt aangewezen voor de absolute
beginners, daarenboven komen we dan in de knoei met het recreatornooi.
- Minder dan 24 giften spelen is geen optie.
- Beste oplossing: een half uur vroeger beginnen
1.4 Door een gebrek aan communicatie wist de commissie niet dat Olympia in tegenstelling
tot vorige jaren ditmaal wel snacks aanbood naar het einde toe van het tornooi. Vanaf
volgen jaar zal de commissie daarom geen snacks aanbieden en dit ook melden aan de
uitbaters van Olympia.
1.5 De aanwezige docenten kregen een cadeautje, dit wordt volgende jaren zeker nog
uitgebreid.
1.6 De aanmelding ter plaatse verliep deels chaotisch: een gevolg van het grote aantal
deelnemers en van het feit dat te weinig medewerkers de inschrijvingstafel bemanden.
Voor volgende jaren wordt dit anders aangepakt:
-

Het VBL-secretariaat maakt vooraf drie inschrijvingslijsten op groot formaat,
alfabetisch op naam van één van beide spelers, en met paarnummers die zoveel als
mogelijk zo toegekend worden dat spelers geen leden van eigen club ontmoeten.
De toekomende spelers worden eerst naar deze lijsten geleid waar ze met een
medewerker hun paarnummer zoeken.
Daarna melden ze zich aan de juiste inschrijvingstafel (waar op elk duidelijk
vermeld wordt welke groep zich daar moet aanbieden) voor betaling en
inschrijvingskaart.
Om alles vlot te laten verlopen moeten ook meer dan drie medewerkers de
inschrijvingstafel bemannen.

1.7 Er zou ook moeten voorzien worden in enkele prikborden om lijsten, frequenties en
dergelijke te publiceren.

2. Opleiding Bridgedocent
a) Evaluatie Opleiding 2016-2017
2.1 Vastgesteld wordt dat een eventuele opleiding tot docent voor de jeugd volledig los staat
van de huidige structuur omdat dit een totaal andere aanpak vergt.
2.2 De contacten met de NBB en met de VBD, en de inbreng van lesgever Willem Van der
Linden hebben een belangrijke, vernieuwende impact gehad op de opleiding; dit betreft
zowel de motiverende aanpak van Willem als de introductie van allerlei nieuwe
technieken en de mogelijkheden van Stepbridge.
2.3 De 3 deelnemers hebben een positieve evaluatie gemaakt van de opleiding.
2.4 Het totaal ontbreken van begeleiding inzake gebruik van PowerPoint wordt wel als een
gemis aanzien.

b) Opleiding 2018-2019
2.5 Beslist wordt om vanaf het najaar 2018 een nieuwe opleiding te voorzien volgens
dezelfde formule als de voorbije opleiding, met als lesgever opnieuw Willem Van der
Linden.
2.6 In principe zullen de lessen gegeven worden op zaterdagvoormiddag. Indien mogelijk
zal rekening gehouden worden met dagen waarop competitie gespeeld wordt.
2.7 De commissie zal zich houden aan de vooraf aangekondigde data.
2.8 Marleen neemt contact met Willem om deze opleiding te geven; zij zal ook met hem een
eerste bespreking hebben i.v.m. het aantal lessen en de data.
2.9 Rita Ballinckx zal in deze opleiding een les geven over het gebruikt van PowerPoint; zij
heeft net als Patrick Vermael de lesboekjes van Berry op ppt. De les over de spelregels,
dit jaar gegeven door Paul Meerbergen blijft behouden.
2.10 Eric zal tegen het voorjaar 2018 een cursus minibridge ontwerpen, gebaseerd op de
eenvoudigste principes en in drie fasen: miniminibridge (bruikbaar als korte introductie
tijdens een eerste kennismaking of tijdens een propaganda-actie), minibridge zonder
troef en minibridge met troef. Daarmee kan een docent zijn opleiding beginnen met
enkele eenvoudige oefeningen met minibridge. Dit wordt ook geïntroduceerd tijdens een
les in de opleiding docenten.
2.11 De opleiding zal dus verschillende onderdelen hebben: voornamelijk didactiek (Willem),
spelregels (Paul), PowerPoint (Rita) en minibridge (Eric). Eveneens een workshop met
bv. introductie van de teachers kit (zie volgend punt).

c) Begeleiding docenten
2.12 Er zou een soort “teachers kit” moeten gerealiseerd worden:
- Een bord om met grote kaarten de kaartverdeling te tonen; Marleen is bezig een
ontwerp te laten maken samen met Luc Deckers.
- Speelkaarten met code op de rugzijde om aan tafel te dupliceren; het voorstel om
algemeen de docenten te voorzien van gedupliceerde spellen vanuit het VBLsecretariaat lijkt ondoenbaar.
- Informatie over boeken en software
- Grote speelkaarten, grote kleef-kaartsymbolen enz.
- Bestaande ppt presentaties.
- De app van Bridge Beter om te oefenen.
- Waar zijn al deze zaken te vinden?
- Deze info naar de docenten sturen en publiceren op de website.

3. Docentendag najaar 2017
3.1 Zaterdag 28 oktober 2017 10:00 – 13:00 uur; gratis voor alle erkende docenten.
3.2 Onderwerpen die behandeld kunnen worden:
- Ervaringen met lesgeven op basis van 5-kaart hoog (Bert Geens?);
- Presentatie van het bord met grote speelkaarten;
- Starters kit, teachers kit
- Evaluatie van de docentenopleiding 2016-2017
- Propaganda voor het Starttornooi 2018
- Minibridge
- Bij het versturen aan de docenten van de uitnodiging met dagorde zal aan de
docenten gevraagd worden of zij nog andere ontwerpen willen behandeld zien.

4. Verbintenis VBL-Bridgedocent
4.1 Er wordt voorlopig niets gewijzigd aan de inhoud van de verbintenis, waarvan kopie
gehecht was aan de dagorde.
4.2 De aanwezige leden van de commissie zijn het er unaniem over eens dat Acol (op basis
van de 4 boekjes van Berry) te verkiezen is als basis voor een opleiding van beginners;
eventueel kan dan later – een tijdje na de startcursus- overgeschakeld worden op
5-kaart hoog, bijvoorbeeld met het gelijknamige boek van Berry. Maar docenten zijn vrij
om als basis 5-kaart hoog te kiezen.
4.3 Vastgesteld wordt dat wij vanuit de VBL absoluut niet in staat zijn om een
opleidingssysteem te ontwikkelen dat de vergelijking kan doorstaan met “Leer Bridge
met Berry” : boeken voor beginners, een reeks vervolgboeken, handleidingen voor
docenten, begeleidende CD’s en andere software.
4.4 Vastgesteld wordt dat op dit ogenblik er in Nederland ook geen vergelijkbaar pakket
bestaat voor 5-kaart en meer nog dat er behoorlijk wat verwarrende kakofonie ontstaan
is in publicaties. Het plan van de NBB is om een eenvormig en volledig pakket op basis
van 5-kaart uit te geven; als dat gebeurd is, zal onze commissie dit evalueren om het
eventueel als tweede standaard in Vlaanderen te introduceren.

Volgende vergadering van de Docentencommissie:

Zaterdag 30 september, 10:00 – 13:00 uur - Huis van de Sport

Bijlage 1: balans Start- en Recreatornooi

