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Commissie Wedstrijdleiders 
Woensdag 5 december 2018 

Aanwezigen 

Tom Cornelis, Herman De wael (verslag), Robert Ketels (voorzitter), Dirk Logghe, 
Martijn Verstraelen. 
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Het is de eerste vergadering onder een nieuwe voorzitter en met twee nieuw leden,  
Tom Cornelis en Martijn Verstraelen. 

1 Lijst actieve wedstrijdleiders 

De voorzitter leest de lijst van wedstrijdleiders en vraagt een definitie van actief: 

Een actief wedstrijdleider is er één die bereid is om een “groot” tornooi, d.i. een tornooi voor leden 
van meerdere clubs, of een kampioenschap, te leiden. 

Er zal aan de actieve en niet-actieve wedstrijdleiders een vraag gesteld worden of zij nog 
akkoord zijn met hun classificatie (actie Herman). 

Er is bij de reglementswijzigingen van 2007 en 2017 geen voorwaarde van bijscholing gesteld 
voor de (niet-actieve) wedstrijdleiders. 

2 Classificatie van wedstrijdleiders 

De voorzitter stelt voor om Tom Cornelis te bevorderen tot Liga-wedstrijdleider. Dit wordt 
unaniem (zonder stem van Tom) aanvaard. 

Volgens onze gewoonten betekent dat ook dat Tom voorgedragen wordt aan de BBF om tot 
Nationaal WL te worden benoemd. Onze voorzitter neemt daartoe contact met de voorzitter van 
de nationale commissie (hijzelf). 

3 Zaken voor te leggen aan de nationale commissie 

Enkele zaken zouden moeten voorgelegd worden aan de nationale commissie: 
- reglement bidding boxen 
- reglement bridge mates 

Robert stelt teksten op – vermoedelijk zal een on-line vergadering voldoende zijn. 

4 Aanduiding WL voor Beker van Vlaanderen en Flanders’ Pairs 2019 

Robert, Herman, Tom en Dirk zijn geen kandidaat vanwege meespelen. 

Rik Vantilborgh heeft zich bereid getoond en wordt aangeduid voor Flanders’ Pairs, als zaalWL. 
Martijn zal HWL zijn + rekenkamer 

Voor de BvVL worden Paul en Martijn aangeduid. Marc VH wordt verzocht om contact op te 
nemen met Marc Van Beijsterveldt voor de rekenkamer. 
Filip De Burggrave is de lokale verantwoordelijke voor de BvVl en zal inspringen waar nodig. 

Filip zal ook meehelpen bij de organisatie van de Beker van België (rekenkamer). 

5 Cursus CTL 2019 

Het deel organisatie zal gegeven worden door Tom Cornelis. 

Er zijn 23 ingeschrevenen, een 13-tal van Antwerpen en omgeving, maar ook vijf elk van Limburg 
en West-Vlaanderen. Er wordt beslist om toch slechts één cursus te organiseren, in het Huis 
van de Sport. 
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Robert heeft de 19 woensdagen tussen 16/1 en 22/5/2019 opgelijst en de taken verdeeld. We 
komen uit op 13 woensdagen, de verloven niet meegeteld. De tweede optie wordt uitgekozen. 
(Zie bijlage 1 bij dit verslag.) 

De examens in Nederland zijn op 18/5, wij kiezen voor 22/5. 
We zullen het Nederlands examen (Arb) mogen gebruiken, maar we maken ook zelf vragen, 
tegen 23/4. 

De examens van 2017 zullen aan de deelnemers worden gegeven. 

Cursussen: Arb uit Nederland, TO door Tom herwerkt. (Lay-out door Martijn.) 

Ook de slides zullen door Martijn in nieuwe stijl worden overgezet. 

Martijn verzorgt een cursus Messerbridge, de studenten krijgen een code om te downloaden. 

6 Montreal-conventie 

De vraag werd nogmaals gesteld of Montreal het systeem rood maakt. 

Wij herinneren ons een vroegere beslissing en bevestigen deze: 

 Walsh, T-Walsh en Montreal maken een systeem NIET rood, ze zijn dus toegelaten in 
tweede liga. 

 Walsh is wel een elementaire conventie en is toegelaten in derde liga. 
 T-Walsh en Montreal zijn niet-elementair en dus niet toegelaten in derde liga. 

7 3 Schoppen Gambling 

Deze opening is een bruine conventie (want geen kleur bekend) indien ze zwak kan zijn. 

Maar wat is zwak? 

In de laatste systems Policy van de WBF wordt de definitie van zwak veel eenvoudiger gemaakt. 
Zwak is alles wat minder dan 10 HCP kan zijn. Dus zonder enige melding van distributie. 

We zullen dit in de vorm van een erratum opnemen in de Nationale definitie. 

8 Nationaal rekenprogramma 

Herman zal een commissie (nationaal getint) bijeenroepen om te onderzoeken welke 
programma’s we zouden kunnen aankopen. 

Er zal gekeken worden naar Engeland, Zweden, Nederland, Frankrijk, … 

Er moet ook voor vorming en handleiding gekeken worden. 

9 Beroepsprocedures 

Er wordt bezorgdheid uitgesproken over de Beroepsprocedures. 

We besluiten dat dit een nationale aangelegenheid is. 



# Datum Dirk Martijn Robert Tom Opmerking

1 16-01-19 ARB 1

2 23-01-19 ARB 2

3 30-01-19 TO 1

4 06-02-19 ARB 3

5 13-02-19 ARB 4

6 20-02-19 ARB 5

7 27-02-19 TO 2

8 06-03-19 Krokusverlof

9 13-03-19 MesserBridge

10 20-03-19 ARB 6

11 27-03-19 ARB 7

12 03-04-19 ARB 8

13 10-04-19 Paasverlof

14 17-04-19 Paasverlof

15 24-04-19 ARB 9

16 01-05-19 Feestdag

17 08-05-19 ARB 10

18 15-05-19 Reserve

19 22-05-19 Examen !

Arbitrage  1 : artikelen 1 - 16
Arbitrage  2 : artikelen 17 - 24
Arbitrage  3 : artikelen 25 - 27
Arbitrage  4 : artikelen 28 - 40
Arbitrage  5 : artikelen 41 - 53
Arbitrage  6 : artikelen 54 - 67
Arbitrage  7 : artikelen 68 -76
Arbitrage  8 : artikelen 77 - einde
Arbitrage  9 en 10    Herhalingen en oefeningen live arbitrage

Opleiding Clubtornooileider 2019

Taakverdeling docenten

Telkens woensdag 19.30-22.30 in het Huis van de Sport

Docenten : Dirk, Martijn, Robert en Tom


