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Verslag
1.

Woord van de Voorzitter
Voorzitter François Kilian heet iedereen welkom, meer in het bijzonder de delegatie van de
jeugdcommissie.

2.

Jeugdwerking
Frank Van Os geeft een uitgebreide presentatie van een visietekst inzake de plannen voor een
vernieuwde jeugdwerking. De tekst van deze presentatie wordt overgenomen in bijlage 1.
Bespreking:
- Er wordt een werkgroep samengesteld bestaande uit voormelde aanwezigen voor de
jeugdwerking plus Rutger Van Mechelen die niet aanwezig kon zijn.
- In de ledenlijst van de VBL komen maar 11 juniors en 8 jeugdspelers -20 voor. Omdat in
de lijst nog vele geboortedata ontbreken, zal aan de clubs zal gevraagd worden om alle
jeugdspelers te melden.
- Bridge is onbekend bij het grote publiek, heeft zelfs geen beste faam. Daaraan zou
kunnen verholpen worden door de aanstelling iemand die ervaring heeft met externe
communicatie. Vastgesteld wordt dat het “Propagandacomité” in de VBL al vele jaren
gewoon niet bestaat.
- Er zou contact kunnen gezocht worden met de andere denksportfederaties voor
gezamenlijke acties.

3.

Financies
Penningmeester Nico Roover kon door een technisch probleem geen volledige budgetcontrole
uitvoeren. Dit zal hernomen worden op datum van 30 juni om zo een vergelijking te maken met
de toestand einde seizoen 2011-2012. Dat zal dan voorgelegd worden aan de vergadering van
de Raad van Bestuur in juli 2013.
Toch blijkt uit een eerste onderzoek dat inkomsten en uitgaven goed in overeenstemming zijn
met het goedgekeurde budget. De penningmeester deelt de huidige stand van de
bankrekeningen mee aan de vergadering en besluit daaruit dat de financiële toestand van VBL
en Bridgeboetiek gezond is.
Nico De Roover zal met Carine en Ben overleggen om eventueel een bijkomend pensioen op te
bouwen.

4.

FIAD
De correctie aan punt 5 (zie bijlage aan dagorde voor deze vergadering) wordt goedgekeurd.
Voor dit jaar wordt een uitzondering gemaakt op de verplichting om de teams in te schrijven
uiterlijk 1 mei omdat door allerlei beroepen de eindstand maar laat kon gepubliceerd worden.
Clubs krijgen dit jaar de tijd tot 1 juni.

5.

Onderhandelingen met de Nederlandse bond.
Het volgende werd besproken in het Dagelijks Bestuur:
Er wordt voorgesteld worden om daar verder niet op in te gaan. Voornaamste reden is dat wij
na bijna een jaar nog altijd geen duidelijkheid hebben over wat de NBB aanbiedt:
-

Bondsblad: dit is eigenlijk qua inhoud totaal ongeschikt voor een Vlaams publiek.
Daarenboven is er na zowat 10 maanden onderzoek nog altijd grote onduidelijkheid
wat betreft de redactionele inbreng van de VBL; ook op financieel vlak bestaat nog
geen volledige duidelijkheid – maar uit wat al geweten is blijkt dat het financieel aspect
geen invloed kan hebben op de beslissing, vermits de onkosten voor de VBL minstens
gelijk zullen zijn aan die voor Bridge Beter Magazine. Zie bijlage 1: vergelijking tussen
onze kosten voor BBMagazine en een eerste raming van wat het Bondsblad ons zou
kosten op basis van wat al geweten is.

-

Opleiding beginners: ook hier is er geen duidelijkheid; de twee vertegenwoordigers van
de NBB die met de VBL moesten overleggen, wisten niet wat de bond aanbiedt. Ook
blijkt er binnen het bondsbestuur absoluut geen eensgezindheid te bestaan wat betreft
de nieuwe opleidingsystemen van Berry Westra (Startersbridge, Bridge in een Flits,
Berry’s internetclub (BIC) en de 4- of 5-kaart hoog). Uit de vele contacten met de
Nederlandse VDB (Vereniging van Bridge Docenten) blijkt dat men daar erg
weigerachtig staat tegenover de nieuwe methoden van Westra en tegenover de 5-kaart.
Daarenboven heeft onze eigen docentencommissie beslist dat wij ons houden aan de 4
boekjes “Leer Bridge met Berry” en alle bijhorende andere publicaties en CD’s – en
daarvoor is geen enkele inbreng van de NBB nodig.

-

Over de aankoop van tornooimaterialen, boeken en CD’s bij de Boekenshop van de
NBB is niets geweten. Op dit ogenblik koopt onze Bridgeboetiek alles aan bij Alpha
bridge. De grootste oplage van onze aankoop bestaat uit de boeken en CD’s voor
beginners - en die worden uitgegeven door Alpha bridge zelf.

Er zal een brief gestuurd worden aan het bestuur van de NBB, uitgaande van het VBL
bestuur, om te melden dat wij voorlopig niet ingaan op hun aanbiedingen wat betreft het
magazine, opleidingssysteem van beginners en aankoop materialen voor de winkel.

6.

Controle op aansluiting van spelers door de clubs
Namen die in de lijsten van clubtornooien, ingestuurd voor Masterpoints, in het rood
verschijnen in ons bestand zijn van onbekende en/of van niet geregistreerde spelers. Aan het
einde van het seizoen zal onder toezicht van Armand Van de Ven aan elke clubvoorzitter bij wie
zich dit verschijnsel meer dan sporadisch voordoet een brief gestuurd worden met het verzoek
om uitleg.
Er zal door Yves Meyus aan de volgende Raad van Bestuur een voorstel gedaan worden om
maatregelen te nemen. Hij vraagt aan iedereen om voorstellen op dit punt naar hem te sturen.

7.

Ontmoeting VBL-LBF
Deze jaarlijkse wedstrijd wordt op 21 september 2013 georganiseerd door de VBL. Robert
Ketels zal onderzoeken of dit kan gebeuren in Zaal Olympia in Beveren.

8.

Verantwoordelijke functies
Volgende personen worden na geheime stemming voor 3 jaar bevestigd in hun functie:
Ann Chapelle:
Bert Geens:
Leo Hellemans:
Paul Meerbergen:
Thierry Mullens:
Marc Van Hoof:

competitieleider
voorzitter Jeugdcommissie
voorzitter Docentencommissie
voorzitter Commissie Wedstrijdleiders
voorzitter Tornooicommissie
verantwoordelijke kampioenschappen

De huidige voorzitter van de Beroepscommissie wordt niet herbenoemd.
Omdat er nog een zaak hangende is bij de BC, wordt Nico De Roover aangesteld als interim
voorzitter van de BC om deze zaak af te handelen. Het Dagelijks Bestuur zal een nieuwe
kandidaat voorzitter zoeken.

9.

Volgende vergadering: woensdag 10 juli 2013 – 19:00 uur
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BIJLAGE 1 presentatie van Frank Van Os

Plan 2020
Visietekst rond jeugdwerking, jeugdwerving en imago
van de bridgesport in Vlaanderen.
1. Inleiding:
Op de Algemene Vergadering van de VBL dd 7 november ‘12 werd een agendapunt besproken mbt tot de
situatie van jeugdbridge in Vlaanderen. Gezien de vele reacties die daarop loskwamen, is er een
vergadering gehouden in Sandeman waar de problematiek rond jeugdwerking, jeugdwerving en het
imago dat bridge heeft bij de jeugd, centraal stond. Iedereen rond de tafel heeft toen aangegeven dat als
we in de toekomst nog iets willen voorstellen op internationaal vlak, we dringend een actieplan op touw
moeten zetten.
Daarop is beslist om een werkgroep op te richten die de problematiek in kaart moet brengen en een plan
moet voorstellen om tot een vernieuwde aanpak inzake jeugdbridge te komen. Meer bepaald hebben we
afgesproken om tegen april aan de VBL een visietekst voor te leggen die onderstaande zaken moet
omvatten:
o
o
o
o

Wat is de huidige situatie?
Hoe zouden we willen dat ze wordt?
Hoe kunnen we dat realiseren?
Hoe kunnen we dit borgen en opvolgen?

2. Samenstelling werkgroep:
Bert Geens, Wouter Van Den Hove, Steve De Roos, James Sweetlove, Tom Cornelis, Rutger Van Mechelen
en Frank van Os.
Verslaggever en contact: Frank van Os (frank.van.os@telenet.be of via GSM 0485/975.829)
3. Stand van zaken jeugdbridge anno 2013:
Internationaal worden twee categorieën gehanteerd, Juniors (onder 26) en Youngsters (onder 21).
Daarnaast heb je nog de studenten die tot hun 28ste mogen deelnemen aan de universitaire
kampioenschappen.
Aantal geregistreerde jeugdspelers per leeftijdscategorie (op een totaal van 5327 VBL‐leden):
o Youngsters: 8
o Juniors: 11
o Studenten: VBL heeft daarover geen gegevens
Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig en daarom dienen de clubs nog eens aangeschreven te worden om
alle jeugdspelers en cursisten vanaf geboortejaar ’88 door te geven met geboortedatum.
De op te richten jeugdafdeling binnen VBL dient deze dan op te volgen en jaarlijks aan te passen zodat alle
communicatie inzake jeugd ook daadwerkelijk de doelgroep bereikt.
Resultaten:
Met uitzondering van een 5de plaats op de ‘World University Bridge Championships’ en een 9de plaats op
het White House tornooi zijn er de laatste jaren in bovenstaande categorieën weinig hoopgevende
resultaten geboekt.
Trainingen:
Buiten het initiatief van Steve De Roos zijn er op heden geen gestructureerde trainingen voorzien, noch
op Vlaams, noch op Belgisch niveau.

Conclusies:
o We hebben nauwelijks jeugdspelers.
o Er is buiten een privé‐initiatief geen gerichte jeugdopleiding.
o We hebben bij jonge mensen een ronduit slecht imago, als men überhaupt al weet wat bridge is.
o De laatste jaren zijn er inzake jeugdwerking geen initiatieven genomen om aan deze situatie iets
te veranderen.
o Er bestaat geen enkele vorm van communicatie naar jongeren over bridge.
o Er staan een aantal jonge mensen klaar die de handen uit de mouwen willen steken.
o De clubs staan positief omtrent een ‘jeugdplan’ en sommigen willen dit actief steunen.
We kunnen discuteren over de personen, over de timing, over de strategie en de middelen, een zaak staat
echter onomstotelijk vast, als we morgen nog jeugd willen en bij uitbreiding, als we overmorgen
überhaupt nog iets willen voorstellen op het internationale bridgetoneel, dan is het de hoogste tijd dat we
iets gaan ondernemen.
Het aantal jeugdspelers mindert zienderogen en de gemiddelde leeftijd van de bridgers stijgt elk jaar.
Door extrapolatie kan je eenvoudigweg stellen dat dit een eindig verhaal is. De laatste doet het licht uit…
Dat duurt nog wel even, maar als we niet ingrijpen gaat het wél gebeuren.
De problematiek van groeiende desinteresse bij de jeugd voor bridge is geen louter Belgisch verhaal.
Internationaal gebeurt net hetzelfde. Alleen is bij ons de massa zodanig klein dat het problematisch is. Dat
staat echter in schril contrast met de populariteit bij de jeugd van schaak, toch ook een denksport.
Het verhaal van teveel keuzes aan activiteiten, internet games, facebookmania en dies meer zal zeker een
invloed hebben. Maar het grootste probleem is echter het oubollige imago. Dat wordt ook internationaal
erkend. Bridge is voor oude dames bij de namiddagthee, terwijl ze vertellen over hun vakantie aan zee…
We weten allemaal dat bridge als sociale bezigheid bestaat en zelfs het grootste aandeel heeft. Daar is ook
niks mis mee, integendeel. Er is echter ook zoiets als wedstrijdbridge. Een keiharde denksport die op het
scherp van de snee gespeeld wordt. En dit facet is bij jongeren veel te weinig of zelfs helemaal niet
bekend.
Als we dus jeugd willen werven, zullen we aan het imago van onze sport moeten werken. Daarnaast
moeten jongeren die interesse tonen goed opgevangen en opgeleid worden. Twee moeilijke maar zeer
strategische opdrachten. Opdrachten die voor de bridgefederaties weggelegd zijn. Het is aan hen om het
juiste klimaat te scheppen, een strategie te ontwikkelen en de nodige middelen te voorzien om in
samenwerking met de clubs die opdrachten uit te voeren.
In Vlaanderen dient dit vanuit de VBL geactiveerd, gecoördineerd en opgevolgd te worden. De VBL is op
dit ogenblik echter niet georganiseerd om deze taak op zich te nemen. Dat is geen verwijt, wel een
vaststelling. Er is geen jeugdbestuur, geen planning en geen budget. Ook inzake externe communicatie is
er geen commissie, geen plan en nauwelijks budget.
Het is geen schande vast te stellen dat de zaken niet ingevuld worden zoals het zou moeten. Dat zou het
wel zijn als we met z’n allen willens en wetens de kop in de grond steken en niet tot actie overgaan. Plan
2020 is geen mirakeloplossing, het biedt geen garanties. Wat we echter wel weten, is wat het resultaat zal
zijn als we niets doen.
Hierbij dus een visie, een strategie en een plan om het tij te keren. Er staan een aantal jonge mensen klaar
die bereid zijn om hun schouders onder de bridge te steken om onze sport naar een breder en hoger
niveau te tillen.
Mijn advies is om hen op te nemen in de structuur van de VBL en gebruik te maken van hun engagement,
hun visie en hun kennis ter zake als het gaat over bridge en jeugd en dus bij uitbreiding over de toekomst
van onze sport.

4. De ideale situatie:
Maw, wat is onze ‘green field’. Hoe zou onze ideale jeugdbridgewereld er uitzien als we over de middelen
zouden beschikken.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eigen jeugdbestuur met vertegenwoordiging binnen bestuur VBL.
Poule van een 125‐tal geregistreerde jeugdspelers: 25 youngsters en 100 juniors.
Een Vlaamse coach/captain verantwoordelijk voor training en selectie.
Een aantal trainers die de Vlaamse coach ad hoc bijstaan en adviseren.
Periodieke groepstrainingen olv Vlaamse coach en trainers
Jeugdweekends waarbij training, wedstrijden en teambuilding op het menu staan.
Oefenmatchen onderling en tegen nationale seniors en buitenlandse jeugdploegen.
Deelname aan belangrijke internationale jeugdtornooien met een team van 6 spelers.
Afspraken ivm onkostenvergoeding voor coach, trainers en spelers voor trainingen en tornooien.
Overlegstructuur met BBF en LBF inzake nationale jeugdploegen.
Overlegstructuur met Nederlandse (jeugd)bond teneinde de samenwerking te bevorderen.

5. Doelstellingen:
Nu we weten waar we naartoe willen, kunnen we de doelstellingen duidelijk definiëren en er een termijn
op plakken.
o Image building: Bridge bekend maken als een boeiende, sociale en competitieve denksport met
focus op de jeugd.
o Werven: Tot een instroom komen van minimaal 25 jeugdspelers per jaar vanaf 2016.
o Trainen: Resultaten halen op jeugdkampioenschappen en internationale tornooien:
 Top 6 halen op het EK 2016.
 Top 2 halen op Channel Trophy vanaf 2014
6. Strategie:
Met andere woorden, hoe gaan we deze doelstellingen bereiken. Welke initiatieven zullen er, met een
redelijke kans op slagen, aan bijdragen om onze doelen te bereiken binnen de opgegeven termijn.
Onderstaand model geeft aan hoe we de jeugd willen bereiken, hen opleiden en hen uiteindelijk, indien zij
daarvoor open staan, laten doorstromen naar de jeugdtrainingen van de VBL.
Het principe is dat we Minibridge willen gebruiken als steppingstone naar het echte bridgespel.

De basis is communicatie over bridge naar de plaatsen waar de jeugd te vinden is, de (middelbare) school,
universiteit, via hun familie of op facebook.
Via een demo minibridge worden ze getriggerd, waarna ze minibridge aanleren via een cursus op scholen
universiteiten of in de clubs, of via de minibridge tool op internet en vervolgens overstappen naar een
jeugdcursus bridge die dan in de clubs georganiseerd dient te worden.
Daarna is het een kwestie van talent en prioriteiten of ze doorstromen naar de jeugdtrainingen die VBL
organiseert, of dat ze bridge verder als louter sociale bezigheid zien.
Dit model stoelt op een samenwerking tussen de VBL en de clubs, waarbij de VBL de weg toont, de nodige
opleiding voorziet en de clubs met kennis en het nodige materiaal ondersteunt.
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VBL trainingen

Strategie in hoofdlijnen:
o Werven: instroom van ca 25 jeugdspelers per jaar vanaf 2016
 Minibridge gebruiken als ‘stepping stone’ en demonstreren via:
- events zoals sportmarkten (Gent, Ekeren, Mechelen)
- scholen en universiteiten
- clubs
- minibridge module op website jeugd VBL
 Clubs integreren in werving:
- selectie maken van geografisch gespreide en geïnteresseerde clubs
- per club een jeugdcoördinator of ‘jeugdambassadeur’ aanstellen
- coachen jeugdcoördinators hoe ze moeten werven
- basiscursus minibridge geven (in samenwerking docentencommissie)
- opvolgcursus op clubniveau voor jeugd na minibridge (in samenwerking
docentencommissie)
o Trainen:
 Aanstellen Vlaamse Coach en non‐playing Captain met volgende focus:
- opstellen sportief jaarplan met trainingsprogramma’s en deelname tornooien en
kampioenschappen
- selectie van assistent‐trainers op basis van kwaliteit en beschikbaarheid
- opstellen jeugdcursus bridge (in samenwerking met docentencommissie)
- opstellen basissysteem dat iedereen aanleert in overleg met docentencommissie
- selecties voor deelname officiële kampioenschappen en toptornooien
- organisatie en coördinatie jeugdweekends

o Image building:
 Oprichten
VBL
commissie
‘Externe
Communicatie’
onder
leiding
van
communicatiespecialist ter vervanging van lege commissie ‘Propaganda’
 Opstellen meerjarig communicatieplan en jaarlijks budget in functie van wensen bestuur
(focus op jeugd)
 Clubs informeren hoe te communiceren rond bridge in functie van werven
 Jeugdambassadeurs ronselen en opleiden ism docentencommissie
 Communicatietools aanmaken: site, templates voor flyers en posters…
 Mediacampagne in samenwerking met andere denksportbonden
 Event organiseren ter promotie van Denksport in Vlaanderen
o Bestuur: (dagelijks‐ of jeugdbestuur in functie van verantwoordelijkheden)
 overleg NL jeugdbond over ‘best practices’ of samen zaken opzetten zoals ontwikkeling
minibridge module op internet
 contact leggen met ministerie van onderwijs voor selectie bridge als keuzevak
 contact leggen met andere denksportbonden voor samenwerking rond promotie, BOIC‐
erkenning, denksport als keuzevak, subsidies…
 Overkoepelend denksportorgaan oprichten
7. Welke middelen hebben we nodig:
Elk jaar dient er naast een beleids‐ en sportief plan ook een budget opgesteld te worden zodat het plan
over voldoende middelen kan beschikken. Er dienen vaste afspraken te worden gemaakt mbt
vergoedingen voor coach, trainers, deelname buitenlandse tornooien en kampioenschappen.
Voor 2013 is er een budget van 4,000 € gereserveerd. Het plan en budget 2014 wordt tegen november
opgesteld.
8. Hoe kunnen we dit borgen:
Alle goede bedoelingen ten spijt, een plan en een budget is niet voldoende om succes te behalen.
Om de continuïteit te verzekeren, om er dus voor te zorgen dat bovenstaande zaken uitgevoerd,
opgevolgd en geëvalueerd worden, is het absoluut noodzakelijk dat deze geborgd worden binnen de
structuren van de VBL en wel in een afzonderlijke afdeling ‘jeugd’.
Het is deze afdeling die elk jaar een plan en budget opstelt en ervoor zorgt dat dit plan uitgevoerd wordt
en daar op de voorziene momenten verslag over uitbrengt naar de RvB en op de Algemene Vergadering.
Gezien het thema ‘jeugd’ dermate belangrijk is voor de toekomst van onze sport wordt de voorzitter van
de commissie jeugd idealiter opgenomen binnen het Dagelijks Bestuur of RvB van de VBL. Alleen dan zal
‘jeugd’ een terugkerend thema zijn op elke interne vergadering en de Algemene Vergadering.
9. Concreet:
Welke stappen dienen er genomen te worden? Hierbij dient er een prioriteitsplan opgesteld te worden in
functie van het plan 2014.
In eerste instantie is het noodzakelijk dat eerst de juiste mensen binnen de nieuwe commissies
geïnstalleerd worden en dat de bovenstaande adviezen in concrete plannen gegoten worden en
gebudgetteerd worden.
o Oprichten jeugdbestuur:
 voordracht Bert Geens als voorzitter (intussen goedgekeurd en uitgevoerd)
 Bert stelt een bestuur samen met specifieke taken en verantwoordelijkheden
 Bestuur stelt een jaarplan en budget op in samenspraak met RvB
 Bert waakt erover dat dit plan correct en binnen budget uitgevoerd wordt
 Bert rapporteert op geregelde tijdstippen een stand van zaken
 Opmaken ‘nulpunt’ inzake jeugd (inventaris totaal jeugdspelers)
 Jaarlijks meten van de gemaakte stappen
 Draaiboek opstellen voor jeugdambassadeurs van clubs (samenwerking
communicatieafdeling)
 Opleiding van jeugdambassadeurs opzetten (ism docentencommissie)

o Aanduiden Vlaamse Coach/nonplaying captain:
 Voordracht Steve De Roos (goedgekeurd en in uitvoering)
 Werven ad hoc assistent trainers: Tom Cornelis, Bert Geens, Steven De Donder e.a.
 Opstellen jaarprogramma en budget voor trainingen, vrijdagsessies, oefenwedstrijden,
tornooien, jeugdweekends, …
 Opstellen basissysteem ism docentencommissie
 Selectieheer voor wedstrijden en tornooien
 Evaluatie van jeugdcompetitiespelers
 Rapportering aan jeugdbestuur over stand van zaken
o Oprichten commissie Externe Communicatie:
 Kandidaat zoeken met kennis van communicatie om commissie te leiden
 Samenstellen werkgroep met taakverdeling (marketing, webmaster, social media…)
 Opstellen communicatieplan en budget 2014 in functie van noden VBL
 Stroomlijnen alle communicatie en continuïteit waarborgen
 Jeugdpagina’s site VBL opmaken
 Project minibridge module op site jeugd opzetten
 Eventpakket samenstellen voor externe acties: tentje, banners, beachvlaggen, folders,
flyers...om uit te lenen aan clubs ter ondersteuning bij lokale events
 Werven via filmpjes over jeugdbridge op YouTube?
o Opmaken plan 2014 jeugd en communicatie:
 Definiëren van de stappen voor 2014
 Budgetteren van plannen
o Vragen voor Dagelijks Bestuur:
 Werven van sponsors voor financieren jeugdwerking en communicatie?
 Vrijmaken financiële middelen ter uitvoering van het plan
 Kan er een tornooi ten voordele van de jeugd opgezet worden?
 Contacten opzetten met collega‐denksportbonden?
 Opzetten denksport‐event?
 Oprichten overkoepelende denksportfederatie?
10. Reeds geplande of lopende activiteiten:
o Jeugdweekends georganiseerd door Pieterman, Sandeman en Riviera (data te bepalen)
o Er was een 2de jeugdtraining door Steve, Tom en Bert, ditmaal in Sandeman
o begin Mei volgt een vrijdagsessie, datum en locatie volgen.
o Deelname White House Tornooi Amsterdam
o Deelname Europees Kampioenschap Oostende
o Deelname tornooi van Parijs in november.
o Deelname Channel Trophy
o Bert heeft intussen een facebookgroep opgericht ‘bridgejuniors under 35’ via dewelke de
communicatie verloopt ivm trainingen, tornooien etc…
o Diverse contacten met de bridgebonden van NL, UK en FR zijn lopende mbt app minibridge,
oefenwedstrijden, etc…
o Bert werkt aan de nieuwe jeugdbridge site, die dinsdag reeds online gaat en aan de VBL site
gelinkt wordt! Alle info ivm jeugdbridge in Vlaanderen wordt hier verzameld.

Frank van Os

Bijlage 2: vergelijking budget Bridge Beter Magazine  Bondsblad NBB
De vergelijking werd gemaakt op basis van seizoen 2011-2012 omdat daarvan een volledig
afgesloten balans ter bezchikking is.

