Vergadering van zaterdag 30 september 2017 – 10:00 uur
Lokaal: Huis van de Sport, zaal 3 gelijkvloers naast cafetaria
Aanwezig:

Marleen Daenen, Rita Ballinckx, Eric Smets, Peter Snelders,
Patrick Vermael, Martijn Verstraelen
Verontschuldigd: François Casteels

Verslag
Inleiding – Marleen Daenen
-

Luc Deckers die de opleiding in 2016-2017 volgde, is bijzonder enthousiast over deze
opleiding.

-

Er werden dit jaar veel startcursussen gemeld door clubs en docenten; er wordt aan de
docenten een bedankje gestuurd voor hun inzet en tegelijk worden hen enkele vragen
voorgelegd: gebruikt u 4-kaart of 5-kaart hoog? En waarom? Met welke basisboeken?
Welke didactische materialen?

-

Ontmoeting LBF-VBL: selectieheer Bert Geens vraagt om een team samen te stellen
van de Docentencommissie. Slechts één lid van de commissie is vrij en bereid om mee
te spelen, namelijk Rita Ballinckx. Dit wordt gemeld aan Bert.

1. Voorbereiding Docentendag 23 oktober 2017
a) In de NBB werd beslist om 4-kaart en 5-kaart beiden als basissysteem te promoten; de
begeleidende boeken worden geschreven door Jacques Barendregt en door voorzitter
Koost Vrieze.
b) De Docentencommissie van de VBL aanvaardt ook beide systemen en zal als enige
basisboeken promoten:



4-kaart: Leer Bridge met Berry (4 boekjes)
5-kaart: de boeken van de NBB (Barendregt-Vrieze)

c) Martijn neemt contact met Bert Beens om informatie te krijgen over het basissysteem
dat in de school in Boechout gebruikt wordt.
d) Teachers kit:


Er werden drie exemplaren besteld van het docentenbord; één ervan werd verkocht
aan Luc Verest (clubs Haacht en Zennebridge); de andere twee zullen ter
beschikking zijn op de docentendag. De verkoopprijs wordt vastgesteld op € 199,-



Martijn levert nog een samenvatting biedsysteem Berry, opgemaakt (door
Dijckmans – Van den Put) om gratis op te nemen in de Teacherskit.



Martijn zal ook nog een samenvatting leveren van de voornaamste spelregels,
bestemd voor beginners in de startcursus.




Bijlage 1: een overzicht van de Teacherskit
Bijlage 2: een bestelbon voor de docenten



Tijdens Docentendag: uitleg over StepBob en BIC van Westra



Vervolgcursus: onderwerpen kunnen geput worden uit
 Boekjes ♥H en ♠H van Berry
 Boeken Hogerop van Berry
 Vervolgcursus in ppt die Patrick Vermael ter beschikking stelt via de
Teacherskit

e) Docentendag: deelname is gratis, 1 welkomstdrank voor alle deelnemers, alle andere
consumpties op eigen kosten.
f)

Aan de nieuwe docenten die aanwezig zullen zijn, wordt gevraagd om tijdens de
Docentendag een evaluatie te geven van de opleiding 2016-2017.

g) Laatste voorbereiding Docentendag: woensdag 18 oktober 14:30 uur in lokaal van
Boeckenberg.

2. Minibridge
Bert Geens stelt zijn cursusboek Minibridge ter beschikking van de
Docentencommissie. Wordt als gratis pdf opgenomen in de Teacherskit. Marleen neemt
contact met Bert om hem te bedanken.

3. Opleiding Bridgedocent 2018-2019
a) Marleen neemt contact met Willem Van der Linden om de eerste afspraken te maken
voor een eventuele opleiding 2018-2019.
b) In de schriftelijke ingangsproef zal ondervraagd worden over het basis-biedsysteem,
waarbij op zelfde vraagstelling twee antwoorden moeten gegeven worden op
uitsluitende basis van “Leer Bridge met Berry” en van de basisboeken 5-kaart die
ontwikkeld worden door Barendregt-Vrieze.

Bijlage 1

Bijlage 2: Bestellijst Teacherskit, wordt verspreid als .xlsx

