
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag arbiters 2019/2020 

 

 

Middenmeer, 21 maart 2020 

 

Zoals ook in het voorzittersoverleg van 26/2 is besproken heeft het corps als try-out de 

bevoegdheid van de KNBB en het District NWN gekregen ★ arbiters bij de clubs te volgen 

en op deze wijze proberen deze mensen te enthousiasmeren om aan een vereenvoudigde 

cursus als nog ★★ arbiter te worden. Gezien de grote druk op het huidige corps is het voor 

ons ondoenlijk om alle club af te gaan om te scouten. Wij hebben de steun van de 

verenigingen (voorzitters / wedstrijdleiders) hierbij nodig die ons wijzen op kandidaten die 

hiervoor in aanmerking komen. Wij als District NWN en als Arbitercorps willen er alles aan 

doen om het corps op niveau te houden. UW STEUN HEBBEN WIJ HIERBIJ HARD NODIG ! 

 

In november 2019 is het arbitercorps NWN gestart met 24 ★★arbiters.  

Mede door de vele verzoeken van het arbitercorps aan de verenigingen om leden op te geven 

voor de cursus ★ en ★★ arbiter hebben 5 kandidaten zich voor de ★cursus opgegeven.           

Voor ★arbiter hadden Wim de Vries, Wilco Manussen, Klaas van Steenwijk, Ruud Oudejans 

en Irma Schuurman zich opgegeven. De cursus werd ditmaal gegeven door Ben Haentjens en 

Anja Grin uit West Friesland bij B.V. Wieringermeer’85. Helaas viel Wilco uit door 

gezondheidsredenen. Na 6 cursus avonden werd het examen gehouden op 11 januari 2020. 

Klaas van Steenwijk zakte voor zijn theorie en mocht naar huis. De andere 3 cursisten wisten 

zich in het praktijk gedeelte Libre en Driebanden onder toezicht van examinator Hans 

Berkhout goed staande te houden en slaagden alle 3. Van Harte Gefeliciteerd ! 

Een speciaal woord van dank gaat naar de voorspelers die zonder problemen bereid waren 

mee te helpen de kandidaten te laten slagen.  

 

 

Alle gehouden finales zijn door de perfecte invulling van het rooster 2019 / 2020 door Alie 

Sneekes, arbitraal zonder problemen verlopen. 

 

Als alle verenigingen actief gaan kijken naar nieuwe kandidaten voor de ★ en ★★
arbitercursus, hoop ik met trots te kunnen zeggen; we starten in september met de nieuwe 

arbitercursus.   

 

 

Paul Wansink, secretaris 

Arbitercorps District NWN 


