
                    Verslag Examen arbiter 2  

District Twente 108 

Borne, 13-9-2017 

Nadat we in Juli 2017 het examen arbiter 1 hebben gehad, hadden wij nog een examen in de planning 

staan, en wel het examen arbiter 2. Deze werd afgenomen op 9 September 2017 en wel op de voor ons 

vertrouwde locatie de Twentehallen te Enschede. Nadat de cursisten (5 in het totaal) alle cursus avonden 

hadden bijgewoond mochten zij deelnemen aan het examen. Ook voor dit examen had het District Berkel 

en Slinge nog twee kandidaten voor het examen. Net als bij het examen arbiter 1 hebben wij in een vorig 

overleg besloten dat zij ook bij dit examen welkom waren om hier het examen af te laten nemen door de 

examinator Dhr. Ad Broekman. 

Op zaterdag 9 September 2017 werden de examenkandidaten om 10.00 uur verwacht aanwezig te zijn om 

nog even rustig een kop koffie te kunnen drinken, deze werd aangeboden door het District Twente. Ook de 

examinator Dhr. Broekman werd tegen tien voor tien verwelkomt en een kop koffie aangeboden. Na een 

kort overleg te hebben gehad met de examinator over hoe de dag zou gaan verlopen heb ik tegen 10.30 

uur de kandidaten uitgenodigd om naar de ruimte te gaan waar de theorie en het praktijk gedeelte zouden 

worden afgenomen. Helaas konden wij nu geen gebruik maken van het theorielokaal, dit had te maken met 

werkzaamheden aan het gebouw. Nadat de kandidaten een plaats hadden gevonden zijn er nog een paar 

mededelingen betreffende het examen gedaan door de Examinator, waarna deze de theorieopdrachten 

heeft uitgedeeld en iedereen succes heeft gewenst. Nogmaals wees hij erop om alles goed te lezen voordat 

er vragen werden beantwoord. Ook ditmaal kon men de spanning zien op de gezichten van de deelnemers 

en af en toe was er een zucht te horen. Het bleek dus toch iets moeilijker te zijn dan werd verwacht. 

Na plusminus 45 minuten was de laatste kandidaat klaar met het theorie-examen en mocht het examen 

inleveren bij de examinator zodat hij deze ook kon nakijken. Intussen waren de andere kandidaten al even 

een frisse neus aan het halen en even bijpraten over de theorie. Het was te merken dat iedereen het toch 

wel spannend vond. Nadat de kandidaten het examen hadden ingeleverd heb ik ze gevraagd wat ze in de 

pauze wilden eten om niet met een lege maag aan de tafel te hoeven staan. 

Nadat de examinator alles had nagekeken en gecontroleerd werden de kandidaten weer naar binnen 

geroepen en verzocht om plaats te nemen rond het grote biljart waar een aantal stoelen omheen waren 

gezet zodat de uitslag bekend gemaakt kon worden door de examinator, helaas begon hij met het slechte 

nieuws, er waren namelijk twee kandidaten gezakt voor het theorie-examen. Het waren Ton Bakker en 

Hans Zwaanstra, zij hadden niet voldoende punten gehaald. De rest was gelukkig wel geslaagd voor het 

theorie-examen en werden gefeliciteerd met het resultaat zij mochten door voor het praktijkexamen dat 

plaats zou vinden na de pauze. De heren Bakker en Zwaanstra waren teleurgesteld en (een beetje boos) 

omdat zij dachten ondanks de fouten die ze hadden gemaakt toch een voldoende zouden halen om ook 

door te kunnen naar het praktijk gedeelte. De de examen regelementen (E.R.) waren echter met ingang van 

1 augustus 2017 gewijzigd, waardoor ze uiteindelijk te weinig punten hebben behaald om door te mogen 

gaan. Ondanks dat de kandidaten vroegtijdig de wijziging van het E.R. van mij hadden doorgekregen bleef 

het toch een discussie punt. Er is nog geprobeerd verhaal te halen bij Dhr. Broekman maar deze gaf aan dat 

niet hij, maar de Commissie Arbitrage de regels had gemaakt en hij alleen volgens deze regel moest 

handelen. Wel gaf hij advies om eventueel protest aan te tekenen. Mochten zij in het gelijk worden gesteld 

zou de examinator speciaal voor hun terugkomen om alsnog het examen af te nemen. 
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Nadat de heren gerust waren gesteld hebben zij afscheid genomen van de groep en gingen huiswaarts. 

Nadat alle woorden waren gesproken werd er een pauze ingelast van ongeveer een half uur tot drie 

kwartier waar men de bestelde broodjes kon nuttigen. Inmiddels waren de uitgenodigde gastspelers ook 

binnen gekomen. De heren werden verwelkomd en er werden consumptie muntjes aangeboden voor de 

middag. 

Tegen 13.00 uur werd iedereen bij elkaar geroepen om het verder verloop van de dag mede te delen 

waarna het praktijk gedeelte kon beginnen. Dhr. Broekman (examinator) had plaats genomen in zijn 

gecentreerde zetel om beide speeltafels goed te kunnen overzien en hem niets mis zou gaan. Nadat de 

spelers waren uitgenodigd (hun partij te spelen), en de arbiters waren uitgenodigd kon men beginnen met 

het praktijkexamen. Er werd begonnen met het driebanden, iedereen kreeg een gelegenheid te laten zien 

wat men had geleerd op de driebanden tafel waarna gelijk werd doorgegaan met het arbitreren van de 

kader partijen, ook hier mochten de kandidaten laten zien wat zij in hun mars hadden. Iedereen kwam aan 

de beurt. Alle kandidaten kregen te maken met de aanvang van een partij en met het eindigen van een 

partij, zodat de examinator goed kon beoordelen of alles ging zoals het moest gaan. Nadat alle partijen 

waren gespeeld werd er een korte (rook) pauze ingelast zodat de examinator even de tijd had om alle 

puntjes op de I te zetten. Na korte tijd werd mij gevraagd om iedereen weer binnen te roepen zodat verder 

gegaan kon worden met de uitslagen van het examen, Gelukkig, deze keer werd er niet begonnen met het 

slechte nieuws, sterker nog er was gelukkig geen slecht nieuws, dus iedereen was geslaagd. Nadat Dhr. 

Broekman alle kandidaten had gefeliciteerd en nog een paar aanwijzingen en tips voor de toekomst had 

gegeven werden de certificaten uitgedeeld, de badges werden uitgereikt door de vertegenwoordigers van 

het District. Voor het District Twente was dat Dhr. W. Hagemeier en voor het District Berkel & Slinge dat 

was vertegenwoordigd door de heren J. Jansen en M. Ubbink was het Dhr. Jansen die de badges uitreikte 

aan de deelnemers uit zijn District. 

Nadat alle plechtigheden waren voltrokken werd iedereen bedankt voor hun aanwezigheid en bereidheid 

deze dag mogelijk te maken, waar aansluitend iedereen een veilig thuiskomen werd gewenst. 

Vertegenwoordigers;  

Examinator; Dhr. A. Broekman 

Kandidaten  

District Twente,                  F. uit het Broek. – T. Bakker. – H. Zwaanstra. – H. Bloemendaal. – P. Stakenburg. 

District Berkel & Slinge,    Mevr. M. Muller Kobold. – Mej. F. Dijk. 

District vertegenwoordiger. 

District Twente, Dhr. Wilco Hagemeier.   District Berkel en Slinge, J. Jansen. En M. Ubbink. 

Geslaagd:  F. uit het Broek.  Mevr. M. Muller Kobold. 

  H. Bloemendaal.  Mej. F. Dijk. 

  P. Stakenburg. 

          G.Alferink / G.Kock. 


