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Aanwezig:  

Antoinette Bek, Hans Bervoets, Jolanda Bongers, Manuela van Boxtel, Bart van Driel, Jan Dunk, Joop 

Kampert, Adrie van de Laar, Corrie van de Laar, Theo Lamers, John van Lankveld, Geert van Lith, 

Henry Thijssen, Martien Westerlaken. 

Overige arbiters waren verhinderd en hebben netjes afgemeld 

Ingekomen brief: Jeanette Habraken aangaande de duur van wedstrijden en daaraan gerelateerde 

arbitrage. 

Rob heet een ieder welkom, stelt zichzelf nog eens voor en geeft aan dat deze bijeenkomst met 

name is gericht op het kennis maken met de nieuwe coördinator breedtesport en inventariseren wat 

er leeft bij de arbiters. 

In eerste instantie gaat Rob in op de toekomst, daar waar het aantal deelnemers aan de PK’s om 

verschillende redenen terugloopt, wil het bestuur dat communicatie tussen arbiters en de planning 

opener en duidelijker verloopt. Dat de indeling met een ieders instemming wordt gemaakt alvorens 

wordt vastgesteld en dat er eveneens een evenredige verdeling plaats vindt tussen het aantal 

arbiters en de te verdelen wedstrijden. 

Rob geeft wel aan dat communicatie soms moeizaam verloopt omdat niet een ieder reageert op 

berichtgeving en dat het dan moeilijk is om mensen te benaderen. Rob staat een eerlijke en open 

communicatie voor. Spreek de persoon zelf aan en niet via achteraf. Dat berichtgeving via de mail 

verloopt en op korte termijn ik de telefoon pak en mensen ga benaderen. NEE is ook een antwoord, 

maar geef in ieder geval een reactie op een bericht. 

Ook geeft hij aan dat er een betere spreiding van de wedstrijden voor het nieuwe seizoen voor ogen 

staat, waarbij ook mogelijk de indeling gaat veranderen van voorwedstrijden en finales. Dit alles 

vanwege de minder aanmeldingen voor de PK’s en de beschikbaarheid van lokaliteiten. 

Hierna geeft hij het woord aan diegenen die iets ter tafel wil brengen 

- Hans Bervoets vraagt of ik op de hoogte ben van wie waar of wat wil tellen. Dat is via de 

inschrijfformulieren grotendeels bekend gemaakt en ik ben dus redelijk op de hoogte. Vanuit 

de data gewestelijke finales wordt er een concept rooster arbitrage opgemaakt en deze 

wordt rondgezonden naar alle arbiters. Na commentaar en aanpassingen wordt dan een 

definitieve lijst opgemaakt en rond verstuurd. 

- Hans Bervoets geeft aan dat het sowieso al een probleem is om voldoende tellers en 

schrijvers te krijgen, zeker als voorwedstrijden en finales op dezelfde tijdstippen plaats 

vinden. In het nieuwe seizoen gaat er zeker meer aandacht besteed worden aan het spreiden 

van wedstrijden zodat er ook meer arbiters beschikbaar zijn op bepaalde dagen. Daarnaast 

gaat het bestuur ook tijdens de ALV in mei een aantal voorstellen doen om PK’s, 

voorwedstrijden anders (beter?) in te delen om meer mensen te krijgen 

- Adrie van de Laar vraagt hoe het komt dat hij en Corrie niet op de arbiterslijst van de 2e helft 

van dit seizoen voorkomen. Joop Kampert geeft uitleg , dit betreft perceptie van Joop 

hetgeen door Adrie niet wordt geaccepteerd. Rob legt nogmaals de procedure voor volgend 

jaar uit. Hopelijk zal in de toekomst dit niet meer voorkomen en dat eenieder een evenredig 

aantal wedstrijden kan arbitreren.  



- Manuela van Boxtel vraagt of er in de toekomst rekening wordt gehouden met nieuwe 

arbiters dat deze tips en trucs krijgen zodat zij nog beter. Het viel haar op dat met name zij 

en Jolanda Bongers op bandstoten stonden ingedeeld. Dit heeft te maken met het nog oude 

rooster. Antoinette geeft aan dat zij geen email/pc heeft dus zal Rob haar in de toekomst 

telefonisch benaderen. 

- Jan Dunk vraagt of, met betrekking tot de AVG, het is toegestaan om emailadressen en 

telefoonnummers op de site te plaatsen. Bart ligt de AVG toe en dat het bestuur bij de bond 

aan het navragen is hoe hiermee om te gaan. Bij de laatste arbitersopleiding hebben de 

arbiters wel moeten tekenen voor het bekendstellen van gegevens. Ook Henry Thijssen licht 

het een en ander nog toe. Rob geeft aan dat het arbitersbestandje ook verstuurd kan worden 

naar alle arbiters, en zal dan bekeken moeten worden of de lijst van arbiters nog op de site 

mag/moet voorkomen 

- Henry Thijssen geeft aan dat gewestelijke en nationale finales vast staan, die worden door de 

bond bepaalt. Maar dat wil niet zeggen dat de voorrondes en districtsfinales kort daarvoor 

moeten liggen. Daar zou meer spreiding mogelijk moeten zijn, zodat ook lokaliteiten meer 

kunnen doen. Ook heb je dan de mogelijkheid om bij promotie in een hogere klasse in te 

schrijven.  

- Jan Dunk geeft ook aan dat met name het verkrijgen van speellokaties een probleem is. Dat 

dit mede afhankelijk is van de uitbaters. Verenigingen zijn echter mede verantwoordelijk 

voor het beschikbaar stellen van lokaties en niet dat het telkenmale op enkele verenigingen 

aankomt, die op enig moment het ook zat zijn om voorwedstrijden en districtsfinales te 

organiseren. Men is dan toch afhankelijk van medewerking van vrijwilligers. Jan Dunk geeft 

aan dat er zelfs verenigingen zijn die het spelers verbied om deel te nemen aan PK’s omdat 

zij dan mogelijk de organisatie toebedeeld krijgen 

- Manuela geeft aan dat bij het meespelen van een finale de mogelijkheid tot het meenemen 

van een teller/schrijver een optie is. Dit zou voorgesteld kunnen worden vanuit het bestuur 

naar de verenigingen toe. 

- Henry Thijssen geeft ook aan dat de lijst die op de website staat de meest actuele arbiterslijst 

is. Terugkomend op de PK’s verzoekt Henry om district den Bosch (en Nijmegen) te 

benaderen om eens te bekijken hoe zij de PK’s spelen. Zij doen dat onderling , ook op 1 tafel 

met bijvoorbeeld 4-5 spelers. Hiermee ontlast je ook uitbaters want zo vaak komt het niet 

voor dat je dan heel veel wedstrijden op eenzelfde locatie hebt. Met 39 verenigingen moet 

het toch mogelijk zijn om meer te spreiden geeft Jan Dunk aan. 

- Bart van Driel geeft aan dat bijv SOKO geen voorwedstrijden kan organiseren omdat de 

uitbater het als een grote onkostenpost (hij verdient er niks aan)ziet. Verenigingen zouden 

overleg moeten plegen met uitbaters om afspraken te maken over het spelen van 

voorwedstrijden e.d. Dit zal ook in de districtsvergadering worden besproken 

- Theo Lamers geeft ook aan dat in andere districten voorwedstrijden gespeeld moeten 

worden om je te plaatsen, het aantal aanmeldingen is groot. Waarom in Oss dan niet? 

Financieel of interesse of onbekendheid? Of heeft het allemaal met lokaliteiten te maken 

- Sluiting data’s van PK’s moeten hard zijn. Je zou dan hoogstens op een reservelijst terecht 

kunnen komen. Rob geeft aan dat met het nieuwe PK programma welke begin februari 

uitkomt alle inschrijvingen en administratieve handelingen electronisch zouden gaan. 
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- Hans Bervoets geeft aan dat communicatie over beschikbaar stellen van lokaliteiten niet 

goed gecommuniceerd wordt. Er wordt gevraagd of voor een bepaalde datum iets 

beschikbaar is en terwijl men zoekt wordt er een besluit genomen door de WL PK. Rob geeft 

ook aan dat als er niet gereageerd wordt er op enig moment een besluit genomen dient te 

worden. Dit is allemaal afhankelijk van reactietijden. Ook hier geldt weer dat als men niet 

reageert de vraagsteller ervan uit kan gaan dat er geen interesse of mogelijkheid is. Heeft 

men alternatieven, geef dit dan gelijk aan. Maar reageer in ieder geval 

- Er vindt enige discussie plaats over arbiters in het algemeen. Zij die zijn opgeleid dienen ook 

te arbitreren. Indien een opgeleide arbiter weigert om te arbitreren dient door het bestuur 

bekeken te worden of er maatregelen genomen dienen te worden. Rob zal dit meenemen in 

de eerstvolgende vergadering van het bestuur 

- Tenslotte leest Rob de ingezonden brief van Jeanette Habraken voor. Het punt van zorg van 

haar is met name de soms lange dagen bij finales en of er oplossingen zijn om dit tegen te 

gaan. Indien men gezondheidsproblemen heeft dan kunnen lange partijen problemen 

veroorzaken. Zij stelt zelf voor om bijvoorbeeld te gaan aflossen, nadeel hiervan is wel dat 

men niet weet hoe lang een avond/dag duurt, dus er zou dan mogelijk onevenredig verdeeld 

worden. Wel kan bij meerdere dagen bekeken worden of per speeldag verschillende arbiters 

worden ingedeeld en niet dezelfde arbiters voor 3 dagen achtereen. Ook kan hier weer het 

verminderen van het aantal deelnemers aan een districtsfinale een optie zijn. 

Omdat een aantal aanwezigen elders verwacht wordt sluit Rob de bijeenkomst. Hij dankt een ieder 

voor zijn/haar inbreng en belooft een verslag te maken die iedereen krijgt toegezonden. 

Tevens wordt er een voorstel gedaan om bijv 2x per jaar tenminste een bijeenkomst te houden. 

  

 


