Opleiding Bridgedocent 2016: Informatie
Schriftelijke Ingangsproef
Woensdag 14 september 2016
Tussen 13:00 uur en 22:00 uur heeft elke deelnemer 3 uur tijd.
De proef bestaat uit 3 onderdelen; de kandidaat kiest vrij of hij/zij onderdeel 1 of onderdeel 2
zal invullen. Onderdeel 3 is verplicht voor iedereen.
Onderdeel 1: grondig kennis van het basis biedsysteem voor beginners, gebaseerd op Acol,
zoals beschreven in de boeken “Leer bridge met Berry, delen 1 en 2”.
Onderdeel 2: grondig kennis van het basis biedsysteem voor beginners, gebaseerd op 5kaart hoog, zoals beschreven in “Contract, 5-kaart hoog, deel 1” van Jacques Barendregt.
Op het onderdeel dat hij kiest moet de kandidaat minstens 70% behalen
Onderdeel 3: meer gevorderde bied- en speeltechniek. Op dit onderdeel moet de kandidaat
minstens 50% behalen.
Als voorbeeld wordt aan elke kandidaat die zich meldt een kopie gestuurd van het examen uit
2014 waarin nog niet de mogelijkheid bestond om te kiezen voor basissysteem Acol of
5-kaart hoog.
Enkel kandidaten die slagen in de schriftelijke proef kunnen deelnemen aan didactische
lessen en mondelinge proef.

Didactische Lessen
Er worden 7 didactische lessen voorzien; afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit aantal
verhoogd worden. Elke kandidaat moet minstens 6 lessen bijwonen.
Les 8 (zie hieronder) heeft als onderwerp “Toepassing van de Spelregels”. Deze les is verplicht
voor alle deelnemers, maar is facultatief als de betrokkene een diploma CTL of Wedstrijdleider
heeft. Deze les wordt gegeven door Martijn Verstraelen (lid van de Docentencommissie)
Lesdagen: alle lessen gaan door op een zaterdag vanaf 10:00 uur (zie data hierna)
Opbouw van een les:
- Voormiddag: didactische opleiding door Willem Van der Linden, geassisteerd door
Marleen Daenen, voorzitter van onze Docentencommissie.
- Namiddag: facultatieve nabespreking en oefeningen onder leiding van Marleen Daenen.
- Op de middag kunnen broodjes of warme maaltijden bekomen worden in het Huis van
de Sport voor hen die wensen te blijven tot na de middag.
Docent: Willem Van der Linden: willemvanderlinden1950@gmail.com - +31 13 53 60 370
Assistent: Marleen Daenen: leentjebridge@telenet.be +32 485 89 82 11
Data van de lessen: telkens op zaterdag vanaf 10:00 uur
In principe zijn 7didactische lessen voorzien. Hiervan mag de kandidaat hoogstens 1 les
missen. Als er meer deelnemers zich aanbieden, dan kan het aantal didactische lessen
vermeerderd worden (3 Reserve lessen).
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Mondelinge Proef
Datum: in overleg met de kandidaten, maar in principe kort na de laatste didactische les.

Structuur:
De mondelinge proef t.o.v. een jury die bestaat uit ervaren docenten, omvat twee onderdelen:
1) Proefles: de kandidaat bezorgt aan de voorzitter van de jury minstens een week vooraf
een schema van een volledige les met alle voorbeelden; uit dit schema kiest de jury één
onderwerp waarover de kandidaat dan meteen een proefles moet geven alsof de
toehoorders beginners zijn; de didactische lessen zijn o.a. een voorbereiding op deze
proefles. Tijdens deze les kunnen alle visuele middelen gebruikt worden zoals
bijvoorbeeld een whiteboard, bord met grote speelkaarten, PowerPoint presentatie.
2) Interview speelkennis: de kandidaat krijgt een half uur als voorbereiding om een
kaartverdeling te bespreken in samenspraak met de jury.

Lesgeld en aankoop van boeken
Les- en examengeld: € 45,- Te voldoen tijdens de eerste didactische les.
Boeken waarover ondervraagd wordt in de schriftelijke proef:
1) “Leer Bridge met Berry Westra” delen 1 en 2 (Acol)
2) “Contract” deel 1” van Jacques Barendrecht (5-kaart hoog).
Deze boeken kunnen vooraf aangekocht worden bij de Bridgeboetiek.
De cursus “Leergericht Bridgeles geven” geschreven door docent Willem van der Linden, is
een uitstekende begeleiding bij de didactische lessen (en uiteraard bij de latere praktijk): dit
boek kan via de auteur-lesgever bekomen worden.

Lokaal
Huis van de Sport - Boomgaardstraat 22 - 2600 Antwerpen-Berchem
Examen en lessen vinden steeds plaats in vergaderzaal 3, gelijkvloers naast de cafetaria
Parking: de grote parking op de binnenkoer van het gebouw is bereikbaar via de Wijnstraat
(1e, zijstraat voorbij het Huis vd Sport) via een doorgang tussen de huizen halfweg deze straat.
Let op: deze parking is tijdens de weekdagen gesloten tot 17 uur (belangrijk voor de
schriftelijke proef op woensdag 14 september).

Inschrijven

uiterlijk 1 september 2016: eric@vbl.be

