Verslag
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(ANTW), Martijn Verstraelen (KEM), Pierre Van De Velde, Guy Piccart (verslaggever).
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Smets 'Secretariaat)
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1. Opvolging verslag van 01/02/2012.
-Vertegenwoordiger district West-Vlaanderen in TC?
Aanduiding nog To-Do.
-Aanvullen art.44 van de reglementen viertallen: OK
-Omwisselen huisje thuisploeg op de site VBL voor tijdens seizoen aangevraagde omwisselingen uit-en
thuismatchen. Technisch dient hiervoor de kalender aangepast te worden in de database VBL-competitie,
met het gevolg dat de oorspronkelijk gepubliceerde kalenders niet meer overeenstemmen met de actuele.
De TC verkiest toch de kalenderdata aan te passen en is akkoord om niet telkens de oorspronkelijke
kalenders in PDF mee te wijzigen (Opm.: de geïnformatiseerde kalenders via de toepassing
competitiekalenderperreeks worden wel steeds mee geactualiseerd.)
-ontwerptekening schermen op website? Guy Piccart neemt contact op met Eric Smets om een
gestandaardiseerd ontwerp op de website te plaatsen (eventueel op te nemen in het Reglemenet
Schermen).

2. A. Evaluatie en respons op de nieuwe reglementen.
-De TC stelt vast dat er tot nu toe nog weinig of geen reacties binnenkwamen op de nieuwe reglementen, op
enkele positieve reacties na ivm. de versoepeling van de regels mbt. het opstellen van spelers in competitie.
-Van de mogelijkheid om gebruik te maken van combinatieteams tussen verschillende clubs werd slechts 3
maal gebruik gemaakt. Mogelijk volgen er nog twee bijkomende combinatieteams (Ann Chapelle houdt
hierover contact met de betrokken clubs).
-Er is een vraag binnengekomen of het toegelaten is in Liga 3 af te wijken van het aantal te spelen giften
(standaard 28 voorzien in het Reglement Viertallen 2012-2013) en toch de match te betwisten over 32
giften. De TC beslist om hier voorlopig niet op in te gaan en het spelen van slechts 28 giften in
competitiematchen van Liga 3 te verplichten voor seizoen 2012-2013: na het seizoen zal geëvalueerd
worden hoe dit ervaren werd in de clubs om eventueel bij te sturen voor seizoen 2013-2014.
B. Reglementen Transfers
Er werd een kleine tegenstelling (of ontbrekende verduidelijking) vastgesteld in viertallenreglementen: een
speler die transfereert naar een club die geen competitie speelt zou geen transfer moeten indienen, maar
wat indien de doelclub wel een samenwerkingsverband afgesloten heeft met een club die wel teams
afvaardigt in competitie? In het Reglement Viertallen zou moeten opgenomen worden dat het afsluiten van
een samenwerkingsverband met het doel deel te nemen aan een combinatieteam beschouwd wordt als

deelname aan de competitie: op die manier blijven de tranferregels geldig, ook voor clubs die zelf niet
deelnemen aan de competitie.

3. Reeksindeling competitie 2012-20132
De competitieleider Ann Chapelle geeft een voorstelling van een ontwerp van reeksindeling Liga VBL voor
het seizoen 2012-2013:
-Er zijn 8 teams van seizoen 2011-2012 die niet meer wensen aan te treden in 2012-2013 Er meldden
zich echter 10 nieuwe nieuwe teams, zodat per saldo het aantal teams met 2 toeneemt tov. seizoen
2011-2012. Dit mag een succes genoemd worden gezien het aantal teams in competitie al jaren in
dalende lijn was: hopelijk zet deze tendens zich door in de volgende seizoenen.
Totaal aantal liga teams voor 2012-2013: 157, waarvan 32 in Liga 1, 48 in Liga 2 en 77 in Liga 3
-De Reeksindelingen werden door Ann opgesteld in functie van volgende criteria:
evenwichtige verdeling van stijgers en dalers
afstanden tussen de lokalen van de teams
evenwichtige verdeling in functie van de sterkte van de teams in elke reeks
regel “ zo weinig mogelijk meerdere teams van dezelfde club in dezelfde reeks”
Resultaat: In Liga 1 stelden zich geen problemen en werd een zeer evenwichtige verdeling gerealiseerd. In
Liga 2 stelt zich een probleem voor de teams van Knokke: er zijn twee opties, nl. de 3 teams van Knokke
verdelen over 3 reeksen met het nadeel van verre verplaatsingen, of 2 teams van Knokke onder te brengen
in Liga 2B. De TC beslist om de tweede optie te weerhouden. Ook in Liga 3 stelde zich geen problemen om
zeer evenwichtige reeksen samen te stellen op reeks 3I na waar de verplaatsingen tamelijk ver zijn doordat
er in de hele afdeling Liga 3 slechts 2 Limburgse teams ingeschreven zijn en die enkel in deze reeks
ondergebracht kunnen worden.

De voorgstelde reeksindeling werd door de TC goedgekeurd en een beperkte versie zal rond 20 juni
gepubliceerd worden op de website van de VBL en verzonden naar clubs en kapiteins. De volledige
versie, met uitgewerkte af te leggen afstanden en andere berekeningen van Ann zal niet verspreid
worden, maar kan op verzoek aan Ann verkregen worden.
Aan het einde van dit verslag een bijlage met de te verspreiden versie van de reeksindelingen.
Met dank aan Ann voor het weer zeer degelijke werk.

4. Evaluatie Beker van Vlaanderen en Flanders Pairs
* Beker van Vlaanderen: zie bijlage voor uitgebreid verslag.
-Marc Van Hoof geeft een korte lezing van zijn verslag over de afwikkeling van de bekerfinale:
Het kampioenschap verliep goed, uitgezonderd dat vanaf de tweede ronde niet meer met bridgemates kon
gespeeld worden (voor details: zie verslag van Marc).
Marc stelt vast dat de clubs van het district West-Vlaanderen meer en meer afhaken van de officiële
kampioenschappen.
Tijdens het spelen van de Beker zouden de tussentijdse standen en indelingen vlotter moeten kunnen
meegedeeld worden aan de deelnemers.
* Flander Pairs: zie bijlage voor uitgebreid verslag
Ook hier kon West-Vlaanderen de haar toegekende quota weer niet invullen. Misschien is het best
de quota voor de kampioenschappen te herbekijken en eventueel een ander systeem uit te werken
(bvb. werd er geopperd om eventueel de halve finales af te schaffen en in de districten die dit wensen
een apart kampioenschap per district terug in te voeren). Dit dient in de volgende vergadering van de
TC opnieuw besproken en behandeld te worden. Voorlopig werd beslist het bestaande systeem nog
te handhaven.

5. Voorbereiding kampioenschappen volgend seizoen (zelfde formules?)

Zie ook punt 4.

6.

Bespreking Starttornooi
-Het aantal deelnemers slonk dit jaar tot 32 voor eerstejaars en tweedejaars samen.
-Het tornooi zelf verliep echter zeer vlot en kan een succes genoemd worden: de VBL ontving meerdere
positieve reacties van de deelnemers (er kwam zelfs een enthousiast verslag binnen van één van de
deelnemers – zie publicatie op de website VBL).

Arbitrages in competitie – Problemen met
beroepen (aanduiding arbiters 2012-2013?)

7.

Blijkbaar zou er zich een probleem stellen met de aanduiding van de scheidrechters voor de competitie van
2012-2013, wegens ontvredenheid van (één? meerdere?) scheidsrechter(s) ivm. de samenstelling en
manier van aanstellen van de leden van de Beroepscommissie. De Raad van Bestuur zou op de hoogte
zijn van dit probleem.
De TC besluit dat de Commissie Wedstrijdleiders de kandidaten scheidsrechters moet selecteren,
voordragen en aanstellen. Thierry Mullens zal contact opnemen met Paul Meerbergen om concrete
afspraken te maken.
Oprichting van een subcommissie “Rekenaars Messerbridge” (eventueel een nieuwe,
afzonderlijke commissie)

8.

De TC stelt vast dat: -er over het algemeen zich te weinig kennis van Messerbridge bevindt in de VBL
(vooral te weinig mensen die voldoende onderlegd zijn), meer bepaald in de kringen van de uitrekenaars
van onze kampioenschappen en tornooien. -dat er geen degelijke, aparte, opleiding bestaat voor praktische
tornooi-inrichting en (tegelijk) tornooiuitrekenaar (de bestaande opleiding als onderdeel van de cursus CTL
en WL gaat niet diep genoeg om mensen klaar te stomen om bvb. onze kampioenschappen te leiden en uit
te rekenen). -ook de Raad van Bestuur is vragende partij om een soort “Rekenkamer VBL” of “ Commissie
Rekenaars” op te richten, zodat er altijd mensen in een pool ter beschikking zijn.

Conclusie: de TC zal aan de Commissie Wedstrijdleiders vragen om een opleiding “Rekenaar” uit te
werken waarin geïnteresseerden een opleiding kunnen volgen specifiek gericht op “Uitrekenen tornooien”
met “Gebruik Messerbridge (en andere uitrekenprogramma’s?)” en “Gebruik Bridgemates”. Thierry
Mullens neemt hiervoor contact op met Paul Meerbergen.

9.

Teamtransfer Blankenberge

De gevraagde teamtransfer wordt goedgekeurd door de TC. (Opm.: de individuele
transfers van de betrokken spelers moeten nog ingediend worden.)

10. Publicatie Systeemkaarten
-De benadering van vorig seizoen ivm. met het opladen van systeemkaarten op de website van de VBL
door de kapiteins van de teams in de liga-afdelingen wordt hernomen: geen verplichting maar wel sterk aan
te raden. -In de marge hiervan wordt beslist dat bij elke vraag tot arbitrage de systeemkaarten verplicht
moeten bijgevoegd zijn bij het wedstrijdblad of bij het formulier “Aanvraag Arbitrage”, zoniet wordt de
arbitragevraag geweigerd. Hiervoor dient het art.45.9 Viertallenreglement aangevuld te worden, evenals
een vermelding te voorzien op het arbitrageformulier (of wedstrijdblad): de TC zal dit voor volgend seizoen
2013-2014 uitvoeren.

11. Varia

Nihil.

Bijlage: Reeksindeling 2012-2013 Liga 1A Liga 1B

Legendenieuwe ploeg
vorig jaar
Liga 1C Liga 1D

Liga 2A Liga 2B Liga 2C
Flanders 1 (BL1)
Aarsele 1
Chaver 6
Knokke 2
Knokke 4
Lokeren 2
Sandeman 5
Veurne 2
Waregem 4
Liga 2D Liga 2E Liga 2F

Aarsele 2
BGK 1
Chaver 7
Knokke 3
Roeselare 1(2)
Veurne 1
Westkust 1

De Kollebloem 1
Begijntje 3Forum 4
Genk 4(3)
Haacht 1
Keerbergen 2
Pieterman 7
Westrand 2

Liga 3A Liga 3B Liga 3C

De Teuten 3
Genk 5(4)
Het Hof 1
Oostmalle 2
Pieterman 8(8)(5)
Retiese 1
Riviera 7(10)
Zolder 1(2)

Liga 3D Liga 3E Liga 3F

Liga 3G Liga 3H Liga 3I

B.G.K. 4
Blankenberge 1(2)
Bouwbedrijf 1
Chaver 8
Flanders 2(1)
Roeselare 3
Westkust 2
Witte Beer 4

Athena 1
B.G.K. 3
Bouwbedrijf 2
Broel
Roeselare 2(3)
St George 2
Waregem 5
Witte Beer 2

Athena 3
B.G.K. 2
B.G.K. 5
Lokeren 3
Reinaert 2
Sandeman 6(4)
Sandeman 8
Waasmunster 1

Athena 2
Beveren 5
De Kollebloem 2
Klein Brabant 2
Klein Brabant 3
Mercator 2
Ros Beiaard 1
Sandeman 7

Gielse Sq'zers 1
Goldstar-CM 2
Lier 5
Mortsel 2
Oostmalle 3
Retiese 3
Bye Bye Bye
Riviera 10(9)
Liga 3J
De Eburoon 1
Het Hof 3
Holle Griet 1
Molenheide 1
Molenheide 2
Pieterman 10
Zolder 2(1)
Bye

Beveren 6
DUA 2
Herakles 3(5)
Klein Brabant 4
Maccabi 2
Ter Elst 3
Westrand 4
Witte Wilg 4

Beveren 7
Brasschaat 2
Dua 3
Herakles 4(6)
Nobele Donk 3
Riviera 12 C
Ter Elst 2
Witte Wilg 5

Gielse Sq'zers 2
Goldstar-CM 1
Goldstar-CM 3
Lier 3
Oostmalle 4
Retiese 2
Riviera 9(8)

Begijntje 4 C
Genk 6(5)
Het Hof 2
Lier 4
Pieterman 11
Pieterman 9
Riviera 11

