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In memoriam Ed Kilian (1942-2021)
Een bevlogen voorzitter en een aimabel mens
Vanaf 2015 was Ed als voorzitter de drijvende kracht van de VBD. Zijn kennismaking met de
VBD dateerde vanaf het moment dat hij zijn docentenexamen had gehaald en hij lid werd van
de VBD. Zijn belangstelling voor de organisatie viel de toenmalige bestuursleden al snel op. Bij
het vacant worden van de functie van penningmeester aarzelde dat bestuur dan ook geen
moment om hem voor die functie te vragen. Ed zegde meteen toe en ging voortvarend aan
de slag. Structuur aanbrengen was zijn motto.
Een van zijn speerpunten was de contributie-inning. Leden moesten hun contributie gewoon
op tijd betalen (dat zouden ze allemaal nog steeds moeten doen). Aanmanen deed hij niet,
maar hij belde ze persoonlijk op en confronteerde hen (op vriendelijke wijze) met hun
betalingsachterstand. Notoire wanbetalers belde hij soms zelfs op hun clubavond op, waarna
de meesten snel aan hun contributieverplichting voldeden.
Hij vertelde met trots dat hij in twee jaar tijd (bijna) iedereen zo ver had dat de contributie
binnen een maand binnen was. We zullen zijn doeltreffende aanpak in dit opzicht zeker
missen.
In 2015 kwam de voorzittersfunctie vacant en weer aarzelde Ed geen moment en nam zijn
verantwoordelijkheid. Hij stelde wel een voorwaarde: voor twee termijnen, tot 2021 het jaar
van het 30 jarig jubileum. Helaas heeft het zo niet mogen zijn.
Ed formuleerde bij zijn aantreden als voorzitter een aantal doelstellingen:
- de VBD moest er voor de leden zijn
- voor niet gediplomeerde docenten via EVC-trajecten erkenning regelen

- het uitgeven van specials voortzetten (zijn laatste actie: een special leerboekvergelijking die
op het 30 jarig jubileum het licht moet zien)
- kwaliteit van zowel de VBD als die van zijn leden borgen
- Kaderdagen inhoudelijk maken en educatie daarin een belangrijke rol geven
- continuïteit van de organisatie borgen (zijn herhaalde oproepen het bestuur te versterken
getuigen daarvan)
In zijn jaren als voorzitter heeft Ed veel tijd gestoken in het vinden van bestuursleden en een
opvolger voor hem, maar ook hier moest hij verschillende teleurstellingen verwerken.
Ed heeft zich als voorzitter, maar ook als bridgedocent sterk gemaakt voor het kinder- en
jeugdbridge. Drie jaar lang heeft hij bridgeles gegeven aan een groep hoogbegaafde kinderen
aan de Zilvermeeuw in Lisserbroek. Door deze praktijkervaring kwam hij in aanraking met
ouders en grootouders en lanceerde zo het (groot)ouder-kind bridge.
Zijn belangstelling voor jeugdbridge bracht hem in contact met twee docenten van het HVC te
Nieuw-Vennep. In 2017 stond de Kaderdag in het teken van het bridgeles voor de jeugd,
waarop deze docenten hun enthousiasmerende bridgeles in de eerste leerjaren van de
middelbare school presenteerden. Daarnaast onderhield hij intensief contact met enkele
districten die bridgeles gaven op de basisschool. Tegelijkertijd was het een grote teleurstelling
voor Ed dat de NBB nauwelijks aandacht leek te hebben voor deze jeugdige doelgroep met
grote potentie.
Ed was er voorstander van leden en donateurs breed te informeren over de mogelijkheden de
bridgeles op een hoger en leergerichter plan te brengen. Een hulpmiddel daarbij zag hij in de
collegiale consultatie die in een aantal jaren tijdens regiodagen geëffectueerd werd. Daarbij
bracht hij ook nieuwe hulpmiddelen bij de bridgeles ( bijvoorbeeld Kahoot) met veel
enthousiasme onder de aandacht.
Ed had graag zijn termijn als voorzitter afgemaakt met als hoogtepunt het 30-jarig jubileum
dit najaar en de presentatie van de voor die gelegenheid gemaakte Special
Leerboekvergelijking. Het is hem helaas niet gegund. Ed is in het harnas gestorven en de VBD
zal hem blijvend herinneren als een bevlogen voorzitter en een aimabel mens.
Van het bestuur
-

Mededelingen bestuur
Commissie leerboekvergelijking (LBV)
Van de leden
Van de markt en onze adverteerders

Commissies - De leden van Commissie Leerboekvergelijking zijn voortvarend aan de slag
gegaan. zodat voor ons 30-jarig jubileum de geplande Special uitgegeven kan worden.
Onze jubileum cie. denkt op dit moment na hoe ze komend jaar een feestelijke invulling kan
geven aan het 30-jarig jubileum in oktober a.s., waarbij wij van harte hopen dat tegen die tijd
de coronacrisis op zijn retour is.
Online docentendag 28 februari 2021
De VBD organiseert een online docentenmiddag van 15:00-17:30 uur met presentaties over
• Shark Bridge Teachers Console (Saskia Hermans)
• E-learning als onderdeel van online bridgeles (Martin Slagmolen)

Deelname aan deze ZOOM-bijeenkomst is gratis voor leden/donateurs, (niet-leden/donateurs
betalen € 5,- NL65INGB.0000.1082.66 t.n.v. Vereniging van Bridgedocenten te Groningen)
maar voor deelname is aanmelding per mail info@bridgedocent.nl verplicht.
Kaderdag en ALV 2021
Het bestuur beraadt zich over de manier waarop dit jaar de ALV gehouden wordt. U krijgt
daar zo spoedig mogelijk bericht van. In de tussentijd maken we alle jaarstukken en agenda
gereed. Onze penningmeester neemt na het afsluiten van het boekjaar 2020 contact op met
de Kas Cie. om te overleggen hoe deze keer de jaarlijkse controle zal geschieden. Tevens
zullen wij met elkaar overleggen hoe we – mede met het oog op ons jubileumjaar – een
aangepaste invulling van de toekomstige Kaderdag kunnen geven.
Enquête
Naar aanleiding van een vraag van enkele leden lijkt het ons een goed idee in dit jubileumjaar
via een anonieme enquête de leden/donateurs te polsen welke ervaringen zij hebben met de
diverse leermethoden, hoeveel lessen per cursus, hoeveel verschillende cursussen, enz. Voor
de uitvoering zoekt het bestuur ondersteuning van leden/donateurs die ervaring hebben met
het afnemen van enquêtes. Laat dit aub weten op Info@bridgedocent.nl
Leden Ins en Outs
Helaas hebben wij eerder in deze Nieuwsbrief u het overlijden van onze gewaardeerde
voorzitter, Ed Kilian, moeten meedelen.
Wij heten Henk Pennings van harte welkom als nieuwe donateur.
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Van de leden
Bridgers met een beperking? Een vraag van René Wortel
Steeds meer bridgedocenten lijken inmiddels de overstap te maken naar lesgeven op basis
van 5-krt hoog, maar zélf ben ik nog niet zo ver.
Mijn (ex-)cursisten worden echter helaas in de praktijk sterk beïnvloed door hun ‘deskundige’
omgeving (meestal zélf matige (club-)bridgers) om toch vooral snél over te stappen naar 5-

krt hoog. Daarom besteed ik na afloop van boekje 2, nog voordat ik mijn pupillen introduceer
op de club, bij wijze van ongevallenpreventie nu (noodgedwongen) enige aandacht aan 5-krt
hoog. De nadruk ligt daarbij o.a. op het feit dat de extra randvoorwaarde voor het
openingsbod 1 Hoog (te weten de 5+-krt) in een beperkt aantal gevallen kán betekenen dat
een lagekleuropening gedaan wordt met minder dan een vierkaart. De hóófdregel: ‘langste
kleur eerst-laagste 4-krt-hoogste 5-fkrt’ blijft natuurlijk onverkort geldig.
Sinds maart/april 2020 vindt het clubbridge voornamelijk via Stepbridge plaats. Dat heeft als
voordeel dat je de verrichtingen van je (ex-)cursisten op de voet en tot in detail kunt volgen.
Daar word ik overigens meestal niet vrolijk van, maar dat terzijde. De positieve kant ervan is
dat je weet welke zaken in toekomstige lessen éxtra aandacht vragen. (bijna álle ☺).
Héél opvallend is het volgende: bijna ‘dwangmatig’ openen beginners (die al snel vinden dat
ze beslist ‘mainstream’ 5-krt hoog moeten spelen) 1 Klaveren met een 2-krt of een 3-krt, óók
al hebben ze er notabene een 4-krt ruiten naast! Ik heb daar bij mijn eigen (ex-)cursisten
tamelijk vergeefs achteraf nog véél extra aandacht aan besteed maar het blijft kennelijk een
moeilijk uit te roeien gewoonte. Het komt steeds weer terug.
Mijn vraag aan collega-docenten: kennen jullie het verschijnsel van de ‘totaal onnodige korte
klaverenopening’, en zo ja, hebben jullie goede tips om het beginners op een effectieve
manier af te leren? Zélf overweeg ik nu serieus draconische maatregelen: boetes en/of
lijfstraffen.
Van de markt
Adverteerders
Als voorzitter heeft Ed Kilian zich altijd sterk gemaakt nieuwe adverteerders voor onze
publicaties en websites te interesseren. Het resultaat van een van zijn laatste inspanningen op
dit gebied ziet u hierboven. Daarnaast vraagt het bestuur natuurlijk uw aandacht voor onze
trouwe adverteerders. Zie onze homepage en de advertenties in deze Nieuwsbrief.
Nieuwe adverteerders : Bridge gerelateerde bedrijven of evenementen, inclusief leden/
donateurs die op onze website willen adverteren, kunnen contact opnemen met onze
penningmeester Eddie Gnirrep via penningmeester@bridgedocent.nl;

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief dan kunt u zich wenden tot onze Redactie
De Vereniging van Bridgedocenten is opgericht in 1991 en telt circa 350 leden en 50 donateurs
Voor meer informatie zie onze website www.bridgedocent.nl

