
DOCENTENDAG  22 juni 2019 :  een KEERPUNT? 
 
De docentendag van de VBL ging dit jaar door op zaterdag 22 juni 2019 in het Sport & Business 

center Boeckenberg in Deurne. Ook niet erkende docenten waren welkom. De opkomst was groot. 

Een kleine veertig docenten van over heel Vlaanderen werden ontvangen met koffie, thee, fruitsap 

en koffiekoeken.  

Na een WELKOMSTWOORD van Marleen Daenen, voorzitster van de docentencommissie, waren 

de gastsprekers Martin en Henk Slagmolen en Berry Westra aan het woord. Hun presentatie stond in 

het teken van hun recente leerboeken over Vijfkaart Hoog en de mogelijkheden om te oefenen op 

internet en smartphone. De bij de cursus van Martin Slagmolen horende app viel duidelijk in de 

smaak. Heel mooi, helder, overzichtelijk. Berry Westra legde uit waarom hij in zijn nieuwe 

beginnerscursus overschakelde naar Vijfkaart Hoog. Bij aanvang van de cursus lijkt dit even 

moeilijk omdat de 1♣-opening een soort vuilnis-bod wordt, maar later wordt het biedsysteem 

eenvoudiger, gestroomlijnder. Het vereenvoudigt het biedverloop en er zijn minder gaten in het 

systeem. Vervolgens gaf Berry ook een toelichting  bij BIC (Berry’s  Internet Club).  

Deze docentendag stond in het kader van Vijfkaart Hoog, maar de docentencommissie benadrukte 

dat beide systemen, zowel Vierkaart als Vijfkaart door hen ondersteund worden. Beide systemen 

hebben hun voor- en nadelen, en het is de docent die beslist wat hij geeft, mede afhankelijk van de 

groep die hij voor zich heeft.  

Het wordt voor de docent en de beginnende speler lastig kiezen uit een groot aanbod van bijzonder 

degelijk  lesmateriaal. In feite een luxeprobleem dus.  

Maar over één ding is iedereen het zeker eens: leer eerst SPELEN voor je begint met BIEDEN. 

BESLUIT:  We worden verwend. We moeten niet bang zijn. Bridge heeft een mooie toekomst. 

Reacties van docenten 

Felicitaties met de organisatie van zaterdagvoormiddag. Prima bijeenkomst, interessante sprekers, 

vlotte opvang met koffie en koeken, leerrijk, en zoals altijd hadden de afwezigen -weeral - ongelijk! 

Mijn felicitaties voor de docentendag van 22/6. 

De 2 uiteenzettingen waren super.  

 

Van links nr rechts: Henk en Martin Slagmolen – Daenen Marleen – Berry Westra -  Peter Snelders 


