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Andere reden:
nog niet bij stilgestaan
geen interesse
Bridgen was nog geen prioriteit in het weekend
Geen interesse in "paren"
Te druk met andere activiteiten
<zaterdag past bijna nooit
dikwijls afwezig
Format niet interessant
geen tijd
doe liever iers anders
Heb genoeg mogelijkheid om te spelen
inmiddels 80 plus
buitenland
werkomstandigheden werk in een volcontinusysteem dus 3 weekends werken van de 4
Door een misverstand bij de organisators van de halve finale werd ik uitgesloten wegens niet ingeschreven dit terwijl ik duidelijk wel ingeschreven was. Sinsdien hoeft het niet meer voor mij
Niet in weekend
ben in het buitenland
leeftijd
geen interese in onze club
slordigheid
Concerten als muzikant
Ben er nog niet geraakt
Ik speel al voldoende wedstrijden. 
Nog niet over nagedacht
partner overleden
Wegens leeftijd, speel nog alleen clubtornooien
Ik zal dit in de toekomst deelnemen
te  oud
kwam niet aan bod
nog geen interesse gewekt 
geen interesse
Geen vaste partner
combinatie geen partner en/of te laat op het seizoen
speel niet graag meer tornooien
competitie is genoeg
geen tijd momenteel
kan er geen extra tijd voor vrijmaken
Ik kan meestal niet op de voorziene data
geen tijd, naast 4tal en clubavonden.
afwezig



geen interesse
geen interesse
Paren die winnen, kunnen hun plaats niet doorgeven aan een ander paar.
Te weinig deelnemers
Bij arbitrage tegen gerenomeerde spelers ben je kansloos !
N/A
Onsportieve competitiespelers
enkelingen verpesten de sfeer
Nooit overwogen
leeftijd
ik moet een keuze maken welk toernooien te spelen en welke niet, alles spelen is niet mogelijk
te druk
onvoldoende info over deze wedstrijd
geen vaste partner
Weekend is voor de familie
TOT DUSVER STEEDS ANDERE AFSPRAAK OP DE DATUM VAN DIT EVENEMENT
moeilijk met gezinssituatie
te veel weekends (competitie en andere ...)
Ik vind een parentornooi niet interessant
geen tijd
ik speel reeds genoeg op club en viertallen
te kort na de competitie
Medische redenen
Ik werk op zaterdag en moet syeeds verlof nemen
WL op finale
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Wij doen dit jaar voor het eerst mee met viertallen. Mogelijk doen wij dit jaar wel mee. We moeten dit nog afspreken.
Al te veel bridge 😄
Finale duurt te lang, met stip!!!
Geen interesse 
Als recreant niet echt geïnteresseerd
agendaprobleem
Zaterdag past bijna nooit
geen tijd
Zelfde reden als voorgaande
tot 10 jaar geleden wel
buitenland
Wegens te drukke agenda onmogelijk voor mij
zie boven
Niet in weekend
buitenland



leeftijd
Combinatie van bovenstaand, sterke tegenstand, seizoen, verplaatsing, wordt teveel samen met competitie
Prive
een overdosis miereneukers en ongezellige mensen
idem geen interesse in de club
Geen team
idem
Verlof
Heb geen team
idem als vorige vraag
niet geinteresseerd in competities
mijn andere hobby neemt te veel tijd in beslag
nog geen interesse gewekt
Te weinig tijd
Geen vaste partner
speel niet graag meer tornooien
competitie is genoeg
kan er geen extra tijd voor vrijmaken
tijds gebrek
vaak afwezig
geen interesse
geen interesse
het komt er niet van - we proberen dit jaar
De namiddag is voor mijn gezin. 's avonds zou ik meedoen
Onsportieve competitiespelers
te hard en te competitief
De club brengt ons op de hoogte.
leeftijd
onvoldoende info over deze wedstrijd
Ben niet altijd beschikbaar (buitenland)
wens niet mee te doen
ik help bij de organisatie
speel alleen nog maar recreatiebridge
trop is teveel en teveel is trop
M r
geeb uitgeproken mening omdat we niet meedoen
Organisatie
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Enquete verspreiden via email/website. Vond ze nu enkel (toevallig) op facebook
Ik kan nog geen actief lid zijn, aangezien ik het nog moet leren. De cursus in Retie wordt heel goed gegeven, mijn complimenten!!
nee



Sommige ploegen willen de wedstrijden onder geen enkele voorwaarde verplaatsen . 

Dit is waarschijnlijk al een keer meegedeeld aan de leden en zal vast in uw regelement opgenomen zijn , maar het gedrag achter schermen is ver van ethisch ; er wordt op tafel geklopt om 
te alerteren , er worden erg hard vragen gesteld achter de schermen. Al is dit niet altijd slecht bedoeld , soms komt de boodschap over. Het biedtempo laat soms ook te wensen over zodat 
iedereen weet wie er na te denken had achter het scherm.

Daarvoor opteer ik ook om meer wedstrijden centraal te spelen met een wedstrijdleider op locatie vanaf dat er achter schermen dient gespeeld te worden .

Nieuwe spelers die pas les gevolgd hebben moeten beter begeleid worden in hun beginperiode anders haken ze te gemakkelijk af uit ontgoocheling wegens tegenvallende resultaten.
Wie voor de beroepscommissie moet komen moet vóóraf de klacht die tegen hem ingediend werd ter inzage krijgen.

Hij of zij moet de kans hebben zich voor te bereiden op zijn/haar verdediging.

De behandeling van de klachten moet binnen een redelijke termijn gebeuren. Max. 3 maanden.

meer hoffelijkheid tijdens viertallen en ZEKER MINIMALE BELEEFDHEID. Ik ben tien jaar geleden gestopt met viertallen wegens totaal gebrek aan voorgaande!!!!
Belangrijk vind ik dat 4-tallen  geen last wordt.    En plezierig spelen.  
Nee geensuggestues
een competitie voor ongeoefende spelers. die worden nu geweerd.
Hoe pak je het probleem aan : wedstrijdbridger-recreant

of échten bridge - 't steekt zo nauw niet .

Wat met 'arbiters' die de spelreels niet meer kennen...
Voor competitie. Een anti-lawaai code voor de open zaal. Er zijn locaties waar er zoveel rumoer is dat er nauwelijks nog te spelen valt. Vooral in sportcentra waar de open zaal in de 
verbruikzaal ligt. 
NEEN
Iets vroeger beginnen dan 14u (13u of 13u30) zodat 's avonds nog iets kan gepland worden.    14 speeldagen zijn goed, maar zouden wat meer mogen gespreid worden. 
nihil
neen
een parencompetitie zou ook leuk zijn (ipv 4tallen)
Geen Hollanders meer die betaald worden.
competitie met 10 ploegen per reeks ipv 8  beker van vlaanderen met strengere selectie, finale beperkt tot 16 ploegen
Geen suggesties
Minder clubs maar grotere clubs zou beter zijn
strenger toezicht
Geen opmerkingen.



Clubs met weinig leden laten fusioneren zodat er grotere ontstaan.  "Bejaardenbridge" is uiterst nuttig maar zou onder de koepel van de VBL moeten georganiseerd worden.
Bedankt  Groetjes, Rik
blijven organiseren  in "mijn" clubs spelen 5 teams carre  (ik ben dan nog 3° reserve )
neen
neen
verhoging lidgeld is exorbitant hoog
probeer bye te vermijden in de competitie  verplicht elke kampioen van de reeks te stijgen naar hogere reeks
Er zijn m.i. Twee fundamentele problemen.

1. We verliezen ruim 50 % van de cursisten. Dus de beginners moeten beter begeleid op opgevangen worden.

2. We hebben imago-probleem. Bridge wordt teveel als een spel voor ouderen aanzien.
niet speciaal

het ritme voor de competitie mag naar beneden en mag een maand of twee langer duren.  Maart en april zijn m.i. nog goede maanden om de competitie te spelen.  Een goed ritme is : een 
week wel, een week niet.  Veel makkelijker vol te houden én toch de mogelijkheid sociale contacten te kunnen onderhouden (nu vaak : "sorry, ik moet bridgen" "Weeral ?" "Ja")
ondersteuning voor het vinden van een gepaste partner, bijvoorbeeld via een ombudsman/vrouw of via een softwareprogramma ...
ieder betaalt zijn eigen drank bij competitie wedstrijden
Geen suggesties of opmerkingen.
kan er een lijst on line gepubliceerd worden van de erkende bridgeclubs en evt. contacten per provincie
Onbekend is onbemind. Benieuwd naar jullie info. 
Leg Uw oor eens te luisteren bij bridgebonden in het buitenland die veelal gelijke problemen hebben. 'Waarom het wiel 2x uitvinden', Neem kennis van elkaar over. Geldt ook voor de 
clubs! 
ik speel nog niet lang genoeg om hierop een antwoord te geven
geen vragen
goed dat er onderzocht wordt, zo kan ook vernieuwd worden
Ik speel in Liga 2B. Ik zou liever een kleiner aantal spellen spelen. Bij verplaatsingen vind ik starten om 14u wel goed, maar met het huidige aantal spellen geeft dat tot gevolg dat je 
meestal maar thuis bent na 19u en soms zelfs na 20u. Dat vind ik te laat.

Een arbiter hebben we nog nooit nodig gehad. 

De meeste speellocaties zijn goed, er zijn er een paar die beter kunnen.
Elke trimester een interclubs recreantenmeeting organiseren tijdens de clubavonden?
Mogen 2 spelers die National competitie gespeeld hebben 2 spelers in Liga 3 vervangen? Hebben dit eens voorgehad. Vind dit competitief niet zo juist.
N.v.t
wat met de werking van de competitie zelf dalers, stijgers
Reisafstanden bij de indeling van de competities goed in de gaten houden. Aantal centrale locaties te benoemen, waar gespeeld kan worden i.p.v. altijd uit en thuis. Bijvoorbeeld bij de 
Riviera bridgeclub én in Leuven.
Neen
Competitie in 3de nationaal : minder verre verplaatsingen
Promoot bridge en niet de VBL
master points nog steeds niet op een vlotte manier (bv zoeken op naam) consulteerbaar op de VBL website
Ik ben lid van Riviera maar speel enkel bij mij thuis.  Wij spelen Chicago de opvolger van Rubberbridge.
Nee 
Ik vind de competitie OK zoals ze nu is.  Wel zou ik vanaf Liga2 de verplichting willen opleggen om met schermen te spelen en het zou heel goed uitkomen voor velen van om 13.30 u te spelen. 



ik hoop dat het aantrekken van jonge mensen een beetje vlot - of dat kan bereikt worden door het lidgeld substantieel te verhogen valt te betwijfelen
Liga 1 vrij laten kiezen voor gebruik panelen
Iedereen in de reeks speelt dezelfde spellen op dezelfde dag
Regels van bridge beter respecteren in bepaalde club
voor alle clubs duidelijke afspraken ivm betaling drank
de eerste competitiedag kon niemand van onze 3 paren spelen voor gegronde redenen. De rest van het jaar konden wij regelen op eender welke dag. De kapitein van de tegenpartij heeft 
alle voorstellen geweigerd om een gunstige 18/0 score te bekomen. Ik vind dit ongehoord op allerlei vlakken en geeft eerder een misselijk gevoel dat het VBL reglement dat veto recht aan 
een kapitein geeft.
Indien mogelijk in Liga 1 clubs uit een plus minus zelfde streek in eenzelfde reeks schikken.
Geen wedstrijden in de week op clubdagen
Klassement in viertallen. Nogal frustrerend voor beginners als er zeer goede spelers in liga3 spelen
NOG STRENGER OPTREDEN BIJ LEDEN DIE TELKENS OPNIEUW GESCHORST WORDEN OMWILLE ONAANVAARDBAAR GEDRAG. MET ANDERE WOORDEN OVERGAAN 
NAAR DEFINITIEVE SCHORSING. DIT OMWILLE VELE LEDEN DIE GOED SPELEN NIET IN EEN HOGERE REEKS WENSEN TE SPELEN DAAR ZE DEZE PERSONEN DAAR DAN 
TREFFEN.
vbl is wakker geworden ?
Ploegen mogen geen spelers opstellen die in het buitenland competitie spelen.
neen
niet alle clubs geven de uitslagen door 
maximum # masterpunten vastleggen voor spelers in functie van liga/reeks om te vermijden dat voormalige ere-spelers bv in Liga 3 spelen (realiteit)
Viertallen competitie Liga liefst in het district en niet naar verre verplaatsingen
Is jullie FB pagina een plaats om reklame te maken voor Smartphones? Kan iedereen hier zo maar iets posten? Is toch echt geen goed idee!!
leo is een nul
neen
/
Er zou in de speellijnen, naar gelang het maandresultaat, verschuiving naar boven dan wel naar onder, moeten zijn. 
Graag meer discipline qua timing en rumoer
neen
Dringend nood aan verjonging. Durf de fakkel door te geven aan de jeugd of middelbare leeftijd ook zullen ze wel eens een verkeerde beslissing nemen, dat doet de oudere ploeg ook al 
wel eens hoor.
Nee

Bridgecompetitie moet vooral een recreatief en socialiserend karakter hebben, zeker op Liga-niveau, en liefst ook hoger. Achter schermen spelen, of met getrokken messen, met bitsige 
opmerkingen op het wedstrijdblad door slechte verliezers, ...: het schrikt recreatieve bridgers af om aan de competitie deel te nemen. Akkoord, er moeten regels zijn, maar laat die niet in 
de weg staan van het sociale gebeuren. Schaf in Liga-reeksen bv. alvast die akelige schermen af ...
Ik vind de format van de competitie prima, al hoeven de wedstrijden niet zo lang te duren als nu. Vollere weekends bridge is voor mij vooruitgang, ik wil gewoon mijn zaterdagnamiddag 
kunnen bridgen.
Behoud de papieren versie van "bridge beter magazine" .  Bedankt voor jullie inzet.
Elke team betaald zijn eigen komsumptie.
En bij arbitrage? Wie oordeelt?  Is er iemand van elke provincie in de beoordeling en onderzoek ? 
Zorg voor escalatie arbiter bij vbl indien problemen op club-avond  Zonder jongeren overleeft bridge-competitie niet  
De verplaatsen in km zo klein mogelijk houden .  Twee ploegen in de zelfde reeks is geen probleem zolang ze direct tegen elkaar spelen 
aanwezigheid wedstrijdleider vind ik zeer belangrijk
nee
geen



Wordt niet gespeeld met spelerskaarten hetgeen zeer hinderlijk is. Alerteren hopeloos.
Nee
neen
Uitstellen van viertallen competities zou beperkt in tijd mogen zijn, binnen de 2 weken maximum.
nihil
 Minstens 1 keer per jaar een senioren namiddag en dan regizonaal mekaar weerzien na een aktivieve bridge periode van 3o jaar gebeurd in oostvlaanderen
afstanden spelen voor mij geen rol !
Verre verplaatsingen bij de viertallen vermijden!!!
Competitie : Zeker vroeger beginnen en nationaal clusters maken bv : Oost- en West Vlaanderen in Gent zodat je niet van Brugge naar Genk moet rijden in de winter.
Het verbieden van geldprijzen bij plaatselijke drives.
Neen

Hier wordt de suggestie gemaakt dat viertallen in het weekend en met name ook op zondag zouden kunnen plaats vinden. Niet iedereen heeft in de week overdag tijd of kan het zich 
permitteren tot savonds laat te bridgen en de dag erop vroeg aan de slag. Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom bridge niet op seriniteit van zondag kon plaatsvinden.

Geen.
graag hadden wij eens een stand van zaken gekend na de hervormingen bij de VBL, het feit dat er niets wordt gerapporteerd creëert onrust bij  de mensen.  "We betalen nu zoveel meer 
aan de VBL" maar krijgen geen nieuws ivm de veranderingen" zijn veel voorkomende opmerkingen.
Meer zaterdagnamiddags competities inrichten , over kwalificatie, have finale, finale,telkens met3 tornooien voor mixte, dames, senioren per paren en per 4. Neem een kijkje in 
competitieboekje van Frankrijk
maakt bridge attractiever voor de jeugd-gaming?
Nihil
Spelen zonder schermen
de hoofd reden waarom ik niet meedoe is .....de kleinkinderen die ver wonen en we zien ze alleen in lange we en vakanties vandaar  de mindere interesse voor competite  in WE 
nationale reeksen minstens met 8 personen mogen spelen
Te sterke spelers winnen steeds toernooien in clubverband. Er zou ook een aanmoedigingsprijs moeten zijn voor voorlaatste paar, zodat nieuwelingen of minder ervaren bridgers ook eens in de prijzen kunnen vallen
Agressiviteit van bepaalde spelers (nagenoeg gekend) bestraffen.  Ook het gebrek aan respect zo wel naar de tegenstevers toe als naar de eigen partner.  Bridgen moet plezant blijven wat nogal eens wordt vergeten    
website duidelijker maken (momenteel combinatie oude site met nieuwe site, en bv uitslagen van club-tornooien moeilijk te vinden)
neen
- Vind de communicatie van de VBL ondermaats.

- Veel meer aandacht geven aan een goede sfeer in clubs : bv. arrogantie van spelers die zich "beter" voelen aanpakken (geen begroeting als je aan tafel komt, tegenstrevers als lucht 
behandelen, intimidatie bij meningsverschillen ...), niet respecteren van de klok, etc.
meer open communicatie van de VBL naar de clubs en de leden;meer gebruik maken van de sociale media om meer leden te maken(nieuwsbrieven en pamfletten zijn niet meer van deze 
tijd.) meer en betere wervingscampagnes voor kandidaat bridgers
Hoe gaat u de clubs die niet zijn aangesloten bij de VBL weer terug aansluiten
meer vervolgcursussen na de beginnerscursus!!!
De website is mooi maar minder overzichtelijk dan vroeger. 



Liever nog iets later starten met de competitie, wegens het goede weer. Beter later starten en later stoppen.
voorronde       halve finale   finale 
De afstand voor de clubs om competitie te spelen vanuit Limburg  is ver 

Schrappen van de laatste alinea in dit reglement. 

Maakt dit reglement duidelijk: nu kan (en moet) elke verstandige kapitein van de bezoekers dit aanhalen voor elke wedstijd zodat de thuisploeg geen thuisvoordeel meer heeft. 

Andere optie is om dit artikel te veranderen dat er altijd moet gewisseld worden. 

wedstrijden die met een onderbreking gespeeld worden, wordt de line-up voor de tweede speelhelft op dezelfde wijze gemaakt, behalve dat het de kapitein van het bezoekende team is die 
eerst zijn line-up opstelt; 

nochtans kan één van beide kapiteins vóór aanvang van de wedstrijd weigeren dat een paar van een team de twee wedstrijdhelften speelt tegen hetzelfde paar van het andere team. 

verder werken in de nieuwe richting!
Nee
Bij het opstellen van de competitie kalender meer rekening houden met de afstanden, 
Doe zo verder
Ee, kleine uiteenzetting over het systeem viertallen zou vooraf wel nuttig zijn
Naast een bridgekalender, maandelijks een aantal interessante spellen doorsturen (per e-mail) met bespreking achteraf. Ook uitleg van interessante (nieuwe) bridgesystemen.
kleinere reeksen, minder zaterdagen, iets minder lang en in de relatieve buurt voor liga en nat3
Bridge wil jonger publiek. Maar toch gaan alle niet-clubactiviteiten door in de namiddag. Jonge mensen(werkenden) gaan naar buiten in de namiddag ( wandel fiets, tuin, enz) of 
reserveren die voor gezin. Als we 's avonds competities gaan spelen heeft het gezin daar geen last van. 
wij worden allen te oud om nog aan alles mee te doen.
Nee
neen
de "grote" tornooien zijn niet bedoeld voor de gewone bridger en de twee hoger genoemde organisaties (beker van Vl en flanders pair) moeten een positieve promotie kennen zodat ze 
een breder bridgepubliek kan deelnemen
Een arbiter op viertallenwedstrijden zou handig zijn. 
Ik ben gewoon lid geworden van VBL omdat het boekje Beter Bridge met Berry geen nekel toegevoegde waarde meer heeft. Misschein eens ander format proberen. 
Reeksindeling transparanter en te overleggen met kapiteins (verre verplaatsingen vermijden/beperken)
Verbieden en bestraffen van onsportieve acties die de recreatieve spelers wegjagen, zoals psychische biedingen in lagere reeksen ... Hoewel Mr. Dewael dit blijkbaar wenst aan te moedigen ...
doe al het mogelijke om jongeren warm te maken voor bridge zodat we nog lang kunnen spelen
Proficiat jullie doen dat goed!  Ik vind het jammer dat wij in Liga 3 slechts 2x6 spelen omdat er een bye is! 
Maak alle lokalen en het sanitair waar viertallen gespeeld worden bereikbaar voor mindervaliden zoals ik die enorm graag bridge.



Soms zijn meerdere antwoorden op de vragen van deze enquête mogelijk.

Sterke spelers die worden uitgeschakeld in voorrondes van beker of flanders pairs worden te vaak opgevist door andere ploegen in andere opstellingen.  Dat is heel demotiverend voor 
ploegen/spelers van lager niveau die eens een heel goeie dag in een voorronde hebben gehad.  Zo krijgen die ploegen/spelers het gevoel dat het onbegonnen werk is om resultaat te 
halen in die toernooien en verliezen ze bijgevolg interesse.
Neen
In het belang van de bridge in het algemeen denk ik dat er meer inspanningen moeten gebeuren om de "zwarte clubs" (opnieuw) aan te trekken

Het kan niet zijn dat deze clubs Bridgemates gebruiken zonder lid te zijn van de Liga 

Dit is volgens mij makkelijk te omzeilen door jaarlijks een nieuwe code cq paswoord toe te kennen aan de geregistreerde clubs 

Zodoende kunnnen die andere clubs alvast geen gebruik meer maken van deze Bridgemates

Ik denk dan ook dat de VBL hierdoor veel inkomsten verliest 
Neen
Misschien vanuit de bridgeliga de mogelijkheid om ‘ vervolmakingscursussen’ te volgen.
zonder schermen
2 viertallen wedstrijden op 1 dag en maximum 7 speeldagen en liefst centraal.
Goede bridge lokalen liggen niet voor het rapen
Dank 
Ik zou niet te veel wijzigen aan de huidige formule.  
Ploegen uit dezelfde club en in dezelfde reeks zouden zeker in het begin van de competitie tegen elkaar moeten spelen ...........
Viertallen graag zo dicht mogelijk. Verleden jaar was dit goed, dit jaar moeten wij 2 keer naar Heusden en 1 keer naar Gent
In de verschillende liga’s moeten de spelers van dezelfde kwaliteit zijn.Geen spelers van Liga 1 tegen Liga 3.
ik speel dit jaar bij Roeselare4,wij moeten ons heel ver verplaatsen en al de clubs van Roeselare spelen niet tzt samen thuis,is kostelijk voor de club.Als het zo blijft stop ik volgend jaar 
zeker met competitie spelen
Verre verlaatsingen eerlijker verdelen tussen deelnemende ploegen,

aansluitend bij vraag 14, waar ik een ander uur heb voorgesteld, en wanneer het beginuur 14u blijft, ben ik van plan om te stoppen met de viertallen, omdat dit niet te combineren blijft met 
het sociaal leven van je gezin. In veel gevallen kom ik tussen 19u30 en 20u thuis en kan ik samen met mijn echtgenote geen andere activiteit meer doen.
Clubavonden korter maken is beter voor de beginners. Voorstel 6 ronden van 4 giften of 8X3
Beperking van afstand verplaatsing naar andere clubs.
neen
De deelnemers aan de viertallen moeten gekend zijn, en niet een goeie speler die niet opgegeven is vr de viertallen laten spelen.
ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks dienen telkens te spelen bij aanvang en de 1 ste wedstrijd van de terugronde. Dit was vroeger door de beheerraad beslist. Wordt niet meer 
toegepast/ Ik zie niet in waarom niet meer. Dat kan perfect uitgevoerd worden.

Respecteer de beslissingen van ons hoogste orgaan. !!!!
geen te verre verplaatsingen voor de viertallen...probeer dat te regelen zeker in de winter 
Indien mogelijk de verre verplaatsingen zoveel mogelijk beperken



Competitiedagen vrij laten kiezen per afdeling en reeks tussen een bepaalde periode. Het is onzinnig dat er speeldagen worden opgelegd om eredivisie te regelen en dat dit moet 
doorgetrokken worden naar de andere reeksen.

Aantal nationale reeksen terugbrengen naar Ere, 2 * 1ste en 4 * 2de en 3de terugbrengen naar Liga niveau (samen in eerste liga) 

Om tornooien meer te promoten: maak een aparte tornooiranking per kalenderjaar met een puntentoekenning per tornooi . Geef de verschillende tornooien een ranking en pas je punten 
aan per tornooi, geef een puntentoekenning aan eerste 10 bv. Publiceer je voorlopige ranking op de beide sites, zorg dat ze automatisch wordt bijgehouden na elk tornooi. Verbindt een 
toekenning van prijzengeld aan eerste 10 op t eind van t kalenderjaar. Moeten geen enorme bedragen zijn..... Tornooideelname zal hoger liggen.        Bridgers houden van rankings en 
punten tellen......

De afstanden die we moeten afleggen zijn niet in verhouding met het niveau waarop we spelen. We zijn veel te lang onderweg door het drukke verkeer. 
Systeem beperkingen,volgens afdeling, is niet het ideale. Laat elke speler inelke afdeling op zijn niveau spelen. Alerteren en fair play (eerlijke en juiste en volledige uitleg, waar het dikwijls 
aan ontbreekt) zijn belangrijker dan beperkingen opleggen.
Het is goed dat er meer aandacht gaat van uit de VBL naar gedragsregel, kaarten gedekt tellen, de bordjes in het midden op tafel, biedingen wegnemen pas na gedekte uitkomst, zwijgen 
tijdens het bieden en spelen enz...

Iets waar geen aandacht wordt geschonken door lesgevers voor beginnelingen.

Sommige vragen sluiten elkaar wat uit. Het aantal giften per wedstrijd hangt bv af van het feit of er meerder wedstrijden op een weekend worden gespeeld of niet. Omdat ik de voorkeur 
gegeven heb voor meerdere wedstrijden heb ik het aantal spellen op 20 gezet. Als er maar 1 wedstrijd per WE is (huidig regime) mogen dat er gerust 32 blijven.
meer gezelligheid in de bridgeclubs, betere  acceptatie  van  beginners, de  regels  volgen  maar niet al te  fanatiek spelen.
Nee
Steeds geschoolde scheidsrechter en zeker spelen met sysreemkaart en alles alerteren wat niet basis is
Halve finales organiseren voor de beker van Vlaanderen heeft weinig zin en is niet noodzakelijk om deelname aan de finale te verzekeren.
Geen
Voor de lagere competities de verplaatsingen zo kort mogelijk houden
Streven naar verjonging en betere opvang voor beginners
Enquête is alles behalve duidelijk. Toelichingen, nuances of meerdere keuzes zijn niet mogelijk. 
meer stilte bij 4tallen. er zijn mensen die blijven doordrammen over de biedingen of afspelen, heel onaangenaam. remt de concentratie!
De regels rond het opstellen van spelers in noodsituaties zijn wat te strikt (tijdig speler opladen, conventiekaart tijdig publiceren, ...) zodat het voor kapiteins moeilijk is om vervangingen 
door te voeren 
neen
Graag rust 
dokter een formule uit dat ieder spelend lid binnen  een club zich lid wil maken van de liga.... onze club telt 90 leden... slechts 30 zijn lid van de liga
Kan 4 tallen ook op een namiddag in de week?weekends zijn druk
Centrale weekends  In samenwerking met NBB
lidgeld naar omlaag als de financiële toestand van de VBL het toelaat...  minder beperkingen in opstellen van spelers tussen de verschillende niveau's
Mooie vragenlijst!


