
 

District IJsselstreek 

Wedstrijdtechnische opleidingen seizoen 2022/2023 

In de afgelopen jaren werd nogal eens opgemerkt dat de cursussen voor het wedstrijdtechnische kader 
(CLA en CLB) niet meer goed aansloten bij de dagelijkse praktijk op de clubs. Men leerde dingen die 
nooit voorkwamen terwijl bijvoorbeeld het gebruik van de computer nauwelijks aan de orde kwam. 
Ook was er te weinig tijd om zelf, onder begeleiding van de docent, met de stof te oefenen. In de 
afgelopen jaren heeft de NBB de cursussen daarom geheel herzien en gesplitst in delen die beter 
aansluiten bij de behoefte op de clubs.  

BasisVaardigheden Clubleiding Organiseren en Arbitreren 

Voor diegenen die zich willen oriënteren op organisatie en arbitrage bestaat de mogelijkheid om online 
de cursussen BVC Organiseren en BVC Arbitreren te volgen. Deze cursussen kunnen worden afgesloten 
met een test. De kosten zijn €20,- per module. Aanmelden voor deze online modules kan via de website 
van de NBB.  

We melden alvast dat deze modules binnenkort worden vervangen door een module BasisKennis 
Organiseren (BKO) en een module BasisKennis Spelregels (BKS). 

Cursussen Club Organisator en Club Arbiter 

Voor het vervolg op de basiscursus zijn door de NBB nieuwe cursussen ontwikkeld:  

• Club Organisator (CO) 

• Club Organisator Plus (CO+) 

• Club Arbiter (CA) 

• Club Arbiter (CA+) 

In de cursussen CO en CO+ leert men alles wat nodig is om de clubavond te organiseren. Onder 
organiseren valt alles wat gedaan moet worden voordat het eerste spel gespeeld kan worden en om 
na het spelen tot een uitslag te komen. De cursus CO gaat uit van een recreatieve club waar bijna 
uitsluitend wedstrijden in lijnen op parenbasis worden gespeeld. Het gebruik van de computer, het  
NBBR rekenprogramma en de NBB-Clubranking zijn integraal onderdeel van deze cursus. Enige 
vertrouwdheid met het werken op een computer is wel een vereiste 

De cursus CO+ is een vervolg, o.a. over het organiseren van andere wedstrijdvormen zoals viertallen 
en butler telling, het organiseren van thuiswedstrijden voor de bekercompetities of kleine toernooien. 
De cursus CO+ is bedoeld voor personen die betrokken willen zijn bij de organisatie op een wat grotere 
club. 

De cursus CA bespreekt de basis van het arbitreren en de meest voorkomende arbitrages zoals die bij 
een recreatieve club voorkomen. Te denken valt aan een verzaking, onvoldoende bod of uitkomst voor 
de beurt. Ook leer je, door middel van live arbitrages, hoe je een probleem aan tafel moet oplossen. 

De cursus CA+ is een vervolg op de cursus CA, bedoeld voor arbiters op clubs met een wat hoger 
speelniveau en complexere arbitrages, zoals denkpauzes en verkeerde uitleg met mogelijk schade. 

In het seizoen 2022/2023 organiseert het District IJsselstreek twee aparte series lesbijeenkomsten die 
opleiden voor CO of CA. Nadere informatie hierover treft u aan op de volgende pagina’s.  

https://www.bridge.nl/kennisbank/meld-je-aan-voor-de-module-van-je-keuze/
https://www.bridge.nl/kennisbank/meld-je-aan-voor-de-module-van-je-keuze/


 

District IJsselstreek 

Lesbijeenkomsten Club Organisator in Apeldoorn 

De lesbijeenkomsten die opleiden tot Club Organisator worden verzorgd door Henk Uijterwaal. Henk 
is actief als bridgecoach, gediplomeerd wedstrijdleider, docent wedstrijdtechnische opleidingen en is 
auteur van het cursusboek CO. De lesbijeenkomsten zijn op de volgende woensdagen, telkens van 
13.30 uur tot 16.00 uur: 

11 januari 2023 1 februari 2023 

18 januari 2023 8 februari 2023 

25 januari 2023 22 februari 2023 (eindtoets) 

 
De lesbijeenkomsten worden gehouden in het Denksportcentrum, Dubbelbeek 24 in Apeldoorn.  

In de eerste vijf bijeenkomsten wordt de lesstof behandeld. Naast het volgen van de lessen zal men 
wekelijks enkele uren moeten reserveren voor het doorlezen van het cursusboek, het maken van de 
huiswerkopgaven en het oefenen met de behandelde stof. 

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Afhankelijk van de behoefte wordt, zo nodig, een 
herkansing op een later tijdstip georganiseerd. 

Een cursus CO+ volgt later, zodra ook dat cursusboek beschikbaar is.  

Vooropleiding 

Er zijn geen formele eisen aan de vooropleiding. Het is echter aan te bevelen dat men beschikt over 
het certificaat voor de module BVC-Organiseren, of dat de persoon enige tijd heeft meegelopen met 
de wedstrijdleiding van de vereniging. Er zijn geen eisen aan het bridgeniveau van de deelnemers.  

Benodigdheden 

Voor de cursus CO dient men tijdens de lessen te beschikken over een laptop met Windows 7 of hoger 
en de bevoegdheid om programma’s te installeren, alsmede de geldige licentiecodes van de vereniging 
waarbij de deelnemer speelt. 

Voor de cursus dient men in het bezit te zijn van een spelregelboekje 2017. Overige materialen worden 
tijdens de cursus verstrekt. 

Kosten 

De kosten voor deelname aan de lesbijeenkomsten bedragen €60,50 per deelnemer. Dit is inclusief 
het cursusboek en deelname aan de eindtoets. Bij veel clubs is het gebruikelijk dat de club deze 
deelnamekosten vergoedt als de deelnemer zich na afloop van de cursus beschikbaar stelt voor de 
organisatie van de clubavonden. 

Aanmelden/inlichtingen 

Aanmelden kan tot 25 november a.s. via een mail naar henk@uijterwaal.nl.  

De cursus gaat door onder voorbehoud van voldoende deelname. Hierover ontvangen de deelnemers 
voor 1 december a.s. bericht. 

  

https://www.bridge.nl/kennisbank/cursusmateriaal-ca-en-co/
mailto:henk@uijterwaal.nl


 

District IJsselstreek 

Lesbijeenkomsten Club Arbiter in Apeldoorn 

De lesbijeenkomsten die opleiden tot Club Arbiter worden verzorgd door Kees van Holsteijn. Kees 
heeft de nodige ervaring opgebouwd met het geven van dergelijke cursussen in Zwolle en omgeving. 
De lesbijeenkomsten zijn op de volgende zaterdagen, telkens van 10.00 uur tot 12.30 uur: 

17 december 2022 4 maart 2023 

7 januari 2023 11 maart 2023 

21 januari 2023 25 maart 2023 (eindtoets) 

 
De lesbijeenkomsten worden gehouden in het Denksportcentrum, Dubbelbeek 24 in Apeldoorn.  

In de eerste vijf bijeenkomsten wordt de lesstof behandeld. Naast het volgen van de lessen zal men 
wekelijks enkele uren moeten reserveren voor het doorlezen van het cursusboek, het maken van de 
huiswerkopgaven en het oefenen met de behandelde stof. 

De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Afhankelijk van de behoefte wordt, zo nodig, een 
herkansing op een later tijdstip georganiseerd. 

Een cursus CA+ volgt later, zodra ook dat cursusboek beschikbaar is.  

Vooropleiding 

Er zijn geen formele eisen aan de vooropleiding. Het is echter aan te bevelen dat men beschikt over 
het certificaat voor de module BVC-Arbitreren, of dat de persoon enige tijd heeft meegelopen met de 
wedstrijdleiding van de vereniging. Er zijn geen eisen aan het bridgeniveau van de deelnemers.  

Benodigdheden 

Voor de cursus dient men in het bezit te zijn van een spelregelboekje 2017. Overige materialen worden 
tijdens de cursus verstrekt. 

Kosten 

De kosten voor deelname aan de lesbijeenkomsten bedragen €60,50 per deelnemer. Dit is inclusief 
het cursusboek en deelname aan de eindtoets. Bij veel clubs is het gebruikelijk dat de club deze 
deelnamekosten vergoedt als de deelnemer zich na afloop van de cursus beschikbaar stelt als 
clubarbiter. 

Aanmelden/inlichtingen 

Aanmelden kan tot 25 november a.s. via een mail naar kees@van-holsteijn.nl. Ook iedereen die zich  
eerder dit seizoen heeft aangemeld bij Gijs de Koning Gans wordt verzocht zich opnieuw aan te 
melden. 

De cursus gaat door onder voorbehoud van voldoende deelname. Hierover ontvangen de deelnemers 
voor 1 december a.s. bericht. 

 

 

 

https://www.bridge.nl/kennisbank/cursusmateriaal-ca-en-co/
mailto:kees@van-holsteijn.nl

