Raad van Bestuur Vlaamse Bridge Liga

Vergadering van woensdag 09 januari 2013
19:00 uur

Aanwezig:
6 Leden van de Raad van Bestuur: Ann Chapelle, Emiel Clottens, Robert Ketels,
François Kilian, Armand Van de Ven, Jacques Volckaert.
Penningmeester: Nico De Roover. Verslaggever: Eric Smets
Verontschuldigd:
Kurt De Cabooter (volmacht aan François Kilian)
Yves Meyus (volmacht aan Armand Van de Ven)
Herman De Wael

Verslag
1. Cassatie verzoeken
Voorzitter François Kilian stelt vast dat de onverdraagzaamheid groeit bij de bridgers.
Ter Elst 1, wedstrijd tegen Beveren 2, uitspraak van het Beroepscomité in zitting van
12/12/2012. Robert Ketels (Beveren) en Ann Chapelle (competitieleider) verlaten de
vergadering; 4 stemgerechtigde leden plus 2 volmachten aanwezig. Het verzoek tot cassatie
wordt ingewilligd omdat de kapitein van Ter Elst 1 geen uitnodiging kreeg om te verschijnen
voor de zitting van het Beroepscomité. De zaak wordt opnieuw overgemaakt aan de
Beroepscommissie om behandeld te worden door een Beroepscomité in een andere
samenstelling. De waarborg wordt teruggeven.
Het Hof 2, wedstrijd tegen Riviera 11, uitspraak van het Beroepscomité in zitting van
12/12/2012. Jacques Volckaert (Riviera) en Ann Chapelle (competitieleider) verlaten de
vergadering; 4 stemgerechtigde leden plus 2 volmachten aanwezig. Na een lange en
zorgvuldige beraadslaging over alle punten die voorgelegd werden bij het verzoek om
cassatie, beslist de RvB dat er bij de behandeling door het Beroepscomité geen vormfouten
gebeurden zodat de zaak niet opnieuw dient voorgelegd te worden aan de
Beroepscommissie. De waarborg wordt teruggegeven.

2. Commissie Nationale Competities van de BBF
Ann Chapelle wordt bevestigd als lid van deze commissie.

3. FIAD 2013-2014
De tekst met voorgestelde wijzigingen, gehecht als bijlage bij de dagorde, wordt integraal
goedgekeurd.

4. Algemene Vergadering van 7 november 2013
Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

5. Budget 2013-2014
Het budget over 18 maanden, opgemaakt door penningmeester Nico De Roover, wordt
besproken. Omwille van twee onvoorziene extra uitgaven dient dit budget opnieuw
aangepast te worden:
€ 5.000: zie punt 8 van dagorde en verslag;
Steun van driemaal € 800 die toegezegd wordt aan drie jongerenteams om deel te
nemen aan de open Europese kampioenschappen in Oostende (juni 2013).
Deelname beperkt tot spelers van 2 nationale of hoger en geboren na 31/12/1967
maar voor 01/01/1986.
De penningmeester zal een nieuw budget opstellen dat gehecht zal worden aan het
definitieve verslag van deze vergadering.

6. Verslag vergadering jeugdcommissie in Sandeman
Zie verslag in bijlage 1.

7. Verslag contacten met NBB
-

-

-

Jeugd: Rutger van Mechelen heeft contact met de NBB.
Rekenprogramma: vooraleer gesprekken aan te knopen met de NBB zullen Armand en Ann
contact opnemen met Jos De Messemaeker met als doel een structuur op te zetten die
continuïteit verzekert in aanpassingen en helpdesk voor Messerbridge in geval Jos De
Messemaeker dit om welke reden dan ook niet meer zou verzekeren.
Tijdschrift: na maanden proberen om duidelijkheid te krijgen van de NBB wat betreft de
praktische vragen die zich stellen, zoals kostprijs, redactie, publiciteit e.d. heeft Eric op 3
januari een eerste, summier antwoord ontvangen van de NBB. Hij zal dit verder uitzoeken
en ramen wat dit aanbod zou betekenen op budgettair vlak.
Opleiding en opvang van beginners. Eveneens na maanden verzoek om informatie bleek
dat de twee personen die in de NBB aangeduid waren om met ons de contacten te leggen,
niet op de hoogte zijn van het aanbod dat de NBB wil doen op dit punt. Zij zullen met hun
bestuur overleggen en later opnieuw contact nemen.

8. Bali, wereldkampioenschappen
De vergadering gaat in op het verzoek van de BBF om € 5.000 steun te geven aan het
Belgisch team seniors dat zich in de Europese kampioenschappen plaatste voor de
wereldkampioenschappen.

9. Europese kampioenschappen Oostende
Marc De Pauw verzoekt de VBL om naar analogie van 2009 opnieuw logistieke steun te
leveren voor deze kampioenschappen.
- Eric heeft reeds contact genomen met Marc Pauw en Bart Magerman om deze
kampioenschappen zoveel mogelijk bekendheid te geven via website en Bridgekontakt.
- Verder zouden personeel en vrijwilligers kunnen gedelegeerd worden: Ann Chapelle en
Jacques Volckaert zijn geïnteresseerd en verder zal dit voorgesteld worden aan Carine
Jeunen, Ben De Lathouwer en Guy Piccart.

10. Algemene vergadering BBF
In eerste instantie zal het VBL secretariaat contact nemen met de 10 leden die de VBL
vertegenwoordigden in 2012, om dit opnieuw te doen in 2013.
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BIJLAGE 1:

Verslag vergadering jeugdwerving dd 12/12
Aanwezig: Rutger Van Mechelen (com jeugd VBL), Tom Cornelis (Sandeman), Johan Maes (Pieterman),
François Kilian (voorzitter VBL), James Sweetlove (Sandeman), Raf Bahbout (Riviera), Steve De Roos
(Riviera), Erwin Liekens (Dua), Marc Vervaeke (Waregem), Jacky Van De Maele (Waregem), Wouter Van
Den Hove (Begijntje), Bert Geens (Riviera), Jan Ponnet (Ter Elst), Christian Van Der Vloet (Heracles), Chris
Marien (Ter Elst), Philippe Dewitte (Riviera)
Verontschuldigd: Ann Chapelle, Marc Mertens, Robert ketels en een resem mensen die hun steun
uitspraken voor het initiatief maar zelf niet wensen deel te nemen.
Na een rondje wie is wie, werd er een welkomstwoord uitgesproken en de bedoeling van de meeting nog
eens aangegeven, met name, tot een actieplan komen om jeugdwerving, jeugdwerking en het imago van
bridge bij de jeugd in Vlaanderen aan te pakken.
De reacties na mijn interventie op de Algemene Vergadering van de VBL en de vele mails die ik ontving nav
de uitnodiging voor deze vergadering geven aan dat er een grote behoefte is naar zo’n initiatief. Ook de
opkomst voor en de besprekingen tijdens de vergadering hebben dit bevestigd.
Onderstaand een greep uit de interventies, zonder volledig te willen zijn, de conclusies en de acties die we
gaan opzetten.
Training:
Steve De Roos geeft feedback nav de training voor jeugdspelers die hij op 7/12 in Riviera organiseerde.
Daarbij kwamen 16 spelers tussen 11 en 30 opdagen, wat een onverhoopt succes was.
Het niveau lag ver uiteen wat de benadering niet altijd evident maakte maar het enthousiasme was groot
en de reacties zeer positief. Een pluim voor dit initiatief en onze waardering voor de organisatie van Riviera
die moeite nog kosten gespaard hadden. Zo was er een warme lunch voorzien en werden spelers zelfs aan
het station afgehaald. Chapeau!
Een en ander geeft aan dat deze trainingen noodzakelijk zijn. Niet alleen omwille van de kennis die wordt
opgedaan, maar ook en vooral vanwege het groepsgevoel dat ermee gecreëerd wordt. Jeugdspelers voelen
daardoor dat er naar hen omgekeken wordt, ze leren elkaar kennen en daarmee wordt de betrokkenheid er
alleen maar groter op.
Steve plant in de toekomst meerdere van deze trainingen. We zouden bv ook meerdaagse residentiële
stages kunnen opzetten tijdens schoolvakanties. Riviera biedt alvast hun accommodaties aan en de tuin om
een tentje op te zetten. Kan nog gezellig worden ook!
Ook Sandeman en Pieterman geven aan zulke trainingen te willen hosten. Wordt vervolgd.
Daarnaast zullen er ook initiatieven worden opgezet om deel te nemen aan kampioenschappen, nationaal
en internationaal en zal er op termijn getracht worden om te sparren tegen het Nederlandse of Franse
jeugdteam.
Werving:
Om jeugd te kunnen opleiden, moet er eerst jeugd zijn. Momenteel zijn er gewoon te weinig jeugdspelers
voorhanden. Er moet dus dringend werk gemaakt worden van jeugdwerving.

Er worden verschillende ideeën geopperd om dit te doen. Opleiding op school, via contacten op
universiteiten, sportmarkten etc… Is het een idee om bv de universiteiten tegen elkaar eens uit te spelen?
Kwestie van bridge in de kijker te zetten bij andere kaarters.
Riviera speelt met het idee om een event op te zetten om ouders en grootouders hun kinderen en
kleinkinderen uit te nodigen voor een middagje bridge. Een introductie die hen misschien tot het spelletje
zal verleiden. Leuk idee dat we misschien moeten kopiëren. Raf houdt ons op de hoogte.
Ook werven via social media zoals facebook zou de ideale weg zou kunnen zijn. Op initiatief van James
mochten we in Sandeman 19 studenten verwelkomen voor een initiatieavond! Ongezien.
De vraag is ook of we geen site nodig hebben waar geïnteresseerden dan kunnen naar doorgelinkt worden
om stap voor stap bridge te kunnen aanleren. Velen geven ook mond‐aan‐mond reclame aan als ideale
verspreiding. Als elke jongere een andere meebrengt, verdubbelen we het aantal jeugdspelers.
Christian geeft het voorbeeld van werven via zogenoemde alfamannetjes, in zijn voorbeeld vrouwtjes, wie
kan het hem kwalijk nemen…  het kan een optie zijn. Enthousiasmeer enkele jongeren om binnen onze
doelgroep te werven.
Diverse initiatieven zullen op lokaal niveau moeten opgezet worden. Schoolopleidingen bv kunnen moeilijk
door de VBL georganiseerd worden. Echter, moet de VBL niet in contact staan met onderwijsinstanties om
te lobbyen voor een intellectueel facultatief vak op school? Zouden we daarover bv niet met onze collega’s
van de schaakbond moeten praten? Moet er sowieso geen contact zijn met andere denksportbonden? Het
dossier BLOSO is vroeger door de VBL tot in den treure verdedigd, maar moeten we dat eens niet
hernemen?
Zouden we bv ook niet sterker staan mochten we een overkoepelend denksportorgaan hebben, waar alle
denksporten nationaal verenigd zijn en we samen kunnen lobbyen en onze belangen verdedigen?
Ook voorbeelden van buitenlandse bridgebonden kunnen inspiratie brengen. We moeten niet alles
heruitvinden. Kopiëren wat goed is, is geen schande. Zo ook moet er contact zijn met de collega’s van de
Nederlandse Bridgebond, na Amerika de grootste bridgenatie en regerend wereldkampioen viertallen. Ze
hebben een pak ervaring met jeugdopleiding en misschien zit er rond communicatie zelfs een
samenwerking in vermits we in het zelfde taalgebied zitten. Ook dit is een taak voor de VBL.
Imago:
En daarmee komen ook bij het imago dat bridge heeft bij de jeugd. Ik heb het nagegaan, het is niet best
gesteld met ons imago… Ik ga hier niet herhalen wat ik gehoord heb maar als je oude, wijvekes en sport in
de zelfde zin hoort…dan doet dat zeer aan mijn oren. (met alle respect voor oudere dames uiteraard )
Enfin, ook daar moet iets bewegen. Het idee wordt geopperd om met een VBL standje sportmarkten en
evenementen aan te doen, met jonge mensen die bridge spelen, om de interesse te lokken en aan te tonen
dat bridge evengoed als schaak, naast een sociale gebeurtenis, een zeer competitieve en keiharde
denksport is. Of om jonge bridgers te laten spelen in de studentenrestaurants en zo de kaarters te
prikkelen.
Bert geeft aan dat het doel moet zijn om jonge kaarters aan te trekken, niet diegenen die geen aas uit een
dame kennen. En er zijn nog steeds veel jongeren die kaarten. Wie de studentenbars frequenteert, ziet ze
overal zitten. Manillen, wiezen en zelfs kleurwhist. Dit zijn die mensen die we moeten trachten te bereiken.
We zullen ook werk moeten maken van een gestroomlijnde communicatie met logo’s, baselines en
materiaal dat we dan voor jaren moeten handhaven om ook daarin tot continuïteit te komen. Blijven
hameren op dezelfde spijker dus tot wanneer hij erin gaat.
Conclusies:
Iedereen rond de tafel was er van overtuigd dat er iets moet gebeuren om de genoemde problemen aan te
pakken. Er zaten een aantal jonge mensen rond de tafel die bereid zijn om de handen uit de mouwen te
steken. We hebben dan ook beslist om een werkgroep op te richten die op korte termijn een visietekst
moet opstellen om die aan de VBL voor te stellen. Deze visietekst moet een aantal zaken omvatten, zijnde:







Wat is de huidige situatie?
o stand v zaken mbt jeugdwerving, jeugdwerking en imago
Wat zouden we willen dat ze wordt?
o Wat zouden we anders willen
o Hoe zou de ideale situatie eruit kunnen zien
o Bepalen van doelstellingen en termijnen
Hoe kunnen we dat realiseren?
o Per domein een plan uitwerken om onze doelen te bereiken
o Oplijsten van de middelen die we nodig hebben
Hoe kunnen we dit opvolgen?
o Per doel indicatoren opstellen om vooruitgang te meten
o Evalueren en bijsturen waar nodig
o Borgen binnen structuur VBL

De werkgroep die hiermee aan de slag gaat, zal bestaan uit: Bert Geens, Wouter Van Den Hove, Erwin
Liekens, Steve De Roos, James Sweetlove, Tom Cornelis, Rutger Van Mechelen en Frank van Os. De eerste
vergadering is daarvoor reeds vastgelegd. Ik werk momenteel aan een voorbereidende nota op basis van de
vergadering en tussentijdse contacten.
We willen de uiteindelijke tekst klaar hebben tegen eind april om die dan aan het dagelijks bestuur van de
VBL voor te leggen. Daarna zal de VBL moeten aangeven of en hoe men een en ander wil implementeren.
We houden de aanwezigen van de vergadering en de correspondenten van de clubs op de hoogte van de
progressie. Aarzelt u niet om alsnog adviezen, tips, opmerkingen en dies meer door te geven. Alle hulp en
inspiratie wordt gewaardeerd.
Frank van Os

