Nieuwe Wedstrijdleiders
In het voorjaar 2014 organiseerde de Commissie Wedstrijdleiders de
traditionele, tweejaarlijkse opleiding tot Wedstrijdleider.
De stof die doorworsteld moet worden is behoorlijk moeilijk: spelregels,
de valkuilen van de ethische interpretatiegevallen en de fijne knepen
van tornooiberekening en –organisatie. Om tot de opleiding toegelaten
te worden, dient men eerst het diploma Club Tornooi Leider (CTL) te
behalen. De volgende opleiding CTL gaat in het voorjaar 2015 van start
en wordt aangekondigd elders in dit nummer van Bridgekontakt.
Als voorbereiding tot de examens kregen de kandidaten niet minder dan
15 avondvullende lessen van Paul Meerbergen, Robert Ketels, Dirk
Logghe en Herman De Wael. Daarna moet de kandidaat drie examens
doorworstelen: de schriftelijke proef arbitrage (met dezelfde inhoud en
op hetzelfde moment als in Nederland), de schriftelijke proef organisatie
en tot slot de mondelinge proef, waarbij de kandidaat drie gevallen op te
lossen krijgt aan een tafel waar vier ervaren arbiters aan de slag zijn; in
die laatste proef moet hij niet alleen zijn kennis tonen, maar
voornamelijk de autoriteit waarmee een arbiter de tafel moet kunnen
beheersen. 4 kandidaten behaalden het diploma Wedstrijdleider:

Tom Cornelis
Bridgeclub KAU Sandeman

Filip De Burggrave
Bridgeclub Beveren

Rik Vantilborgh
Bridgeclub BCWH

Martijn Verstraelen
Retiese Bridgeclub
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Rik Vantilborgh

Het ging na mijn opleiding tot Clubtornooileider (CTL) niet
anders dan vroeger: het is pas als je ergens iets van weet
dat je beseft hoe weinig je wel weet. Ik voelde me als CTL
niet echt klaar om correct en ontspannen arbiter te zijn in
mijn clubs en dus vatte ik met goede moed en veel zin de
opleiding tot Wedstrijdleider (WL) aan.
Ik kreeg wat ik gezocht had en nog meer. Competente en
ervaren opleiders, die de subtiliteiten van het reglement
duidelijk naar voren brachten en ons soms met het
schaamrood op de wangen achterlieten. Sympathieke
medeleerlingen die min of meer dezelfde problemen kenden
en met wie het gezellig praten en napraten was. Tientallen
situaties die we allemaal wel eens meemaken en die mij nu
toch veel duidelijker zijn dan voordien. Dat alles te gast bij
Filip De Burggrave die ons vlekkeloos van drank voorzag –
maak u geen illusies: koffie en frisdrank, voor de
concentratie, alvast tot de les gedaan was.
Het is alleen al qua tijd een vrij veeleisende opleiding omdat
de VBL, in tegenstelling tot vroeger en tot de Nederlandse
bridgebond, gekozen heeft voor relatief veel lessen (in totaal
hadden wij een tiental lessen en 5 oefensessies). Maar dat
lijkt mij echt nodig, want ook qua inzet vergt het wel wat
studie en voorbereiding en het examen is geen kattenpis.
Het mondeling examen was wel leuk: 3 lesgevers en een
ander lid van de Commissie WL “spelen” enkele giften met
incident en, ik kan het u verzekeren, ze kunnen écht
vervelend doen in hun (bij mij deels gelukte) poging de
examinandus te destabiliseren!

(lees verder volgende pagina)
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Nog meer dan vroeger ben ik er nu van overtuigd dat de
toepassing van het reglement door een competente arbiter
niet alleen bijdraagt tot een juistere uitslag, maar ook tot
een betere sfeer in de club, al was het maar omdat er geen
“arbitrages” onder de 4 spelers meer gebeuren, waarbij een
zwakker of timider paar zich door ervaren spelers zou
kunnen laten overbluffen, wat bovendien ook
onrechtvaardig kan zijn ten opzichte van de nevenparen.
Bovendien draagt de nieuwe kennis en houding bij tot
correcter bridge van mezelf – want iedereen heeft wel tics of
slechte gewoontes die je beter niet hebt.
Wie wat meer wil weten over
wat arbitrage inhoudt, die kan ik
verwijzen naar de uitspraken
van Protest Commissies op de
websites van:

Nederlandse Bridge Bond:
http://nbbportal.nl/index.php?option=com_content&
view=article&id=168&Itemid=66
European Bridge League
http://www.eurobridge.org/appeals.aspx
… en naar examens van de vorige jaren
http://www.bridge.nl/examens-kaderopleidingen
Nu nog enkele stages lopen in een groot tornooi om de
meesters aan het werk te zien en dan … we zien wel.
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