Arbitersvergadering 18 juli 2019
Aanvang: 20.00 uur bij “ Brasserie de Corner” te Dedemsvaart.
Aanwezig: Peter Timmer, Herman Belt, Wim Bril, Gerrit de Graaf, Leo de Hoog, Willy
Kastermans, Lukas Krale, Berend Spijker, Herman Timmermans en Margriet
Schotkamp
Afwezig m.k. : Hans Mager en Jaap Niks
Afwezig z. k. : Bert Kregmeier en Eric Binnenmars
1. Welkom: door nieuwe de coördinator (voorzitter en tevens notulist) Margriet
Schotkamp en zij complimenteert voor de goede opkomst.
2. Mededelingen: Herman Belt kan in het nieuwe seizoen geen zaterdagen arbitreren,
dit is volgens de mede-arbiters geen probleem. Lukas Krale geeft aan een sabbatical
jaar te prefereren, er wordt afgesproken dat hij bij hoge nood mag worden gevraagd.
Hans Mager heeft bij zijn afmelding vermeld dat hij komende seizoen niet in gezet
wil worden, mede door zijn divisie, nationale en internationale taak als arbiter. Bij
hoge nood mag hij worden gevraagd.
3. Extra agendapunten: Vergoeding; er wordt gediscussieerd dat er meer vergoeding
moet worden gegeven voor de verleende arbiters diensten zodat er dan meer arbiters
gaan arbitreren. Dit wordt ook door een aantal betwijfeld. (achteraf was deze
discussie vooraf niet nodig gezien de vlot lopende invulling)
Arbitrage : een volgende discussie over arbitreren voor een heel weekend van
vrijdag t/m zondag ofwel deels. Sommige locaties/westrijdleiders en ook de spelers
vinden het prettiger het hele weekend met dezelfde “ club” van doen te hebben.
Hieraan is niet altijd te voldoen, bovendien moet er rekening worden gehouden dat
sommige arbiters hiermee geen eigen weekend hebben en maandag weer moeten
werken. Gewestelijke en Nationale finales eisen hiermee een (halve) snipperdag te
nemen voor de vrijdag. Ook daar zijn werkende arbiters niet blij mee. Dit geldt ook
voor arbiters waarvoor een heel weekend al dan niet tijdelijk te zwaar is. We kunnen
veel met elkaar oplossen en daar mogen finalisten en locaties/wedstrijdleiders ook
blij mee zijn. Als arbiters uit vallen in een weekend wat niet kan worden opgelost is
het aan de wedstrijdleiders om van hun eigen vereniging arbiters in te zetten.
Verhinderd voor arbitrage: kan gebeuren, maar regel wel zelf tijdig een invaller en
doorgeven aan de wedstrijdleiding (indien je al vermeld bent) en arbiterscoördinator.
Aldus uw coördinator Margriet Schotkamp.
4. Indeling planning finales 2019 / 2020

Zie bijlage...

5. Opleiding tot meer sterren: Willy Kastermans wil graag tot district arbiter worden
opgeleid en hiermee een 2e ster op zijn embleem. Naar het schijnt moet hiervoor
contact worden opgenomen met Jan Westerbeek van afdeling Zwolle. Misschien kan
Nynke de Hoog hiervoor informatie inwinnen, zij heeft al te kennen gegeven aan
ondertekende dat zij ook voor nieuwe clubarbiters de opleiding wil laten volgen.
6. Opfriscursus huidige arbitersteam: gegadigden zijn, Berend Spijker, Gerrit de
Graaf, Peter Timmer, Herman Timmermans, Herman Belt, Willy Kastermans
en Margriet Schotkamp. Actie; Margriet gaat in de volgende bestuursvergadering
aandacht vragen om dit zo spoedig mogelijk geregeld te krijgen. We denken dat een
middag of avond voldoende zal zijn.
7. Rondvraag: Henk van de Veen wil graag de indeling via de brievenbus, daar hij zijn
mailadres niet gebruikt en ook geen printer heeft. Hierop sluit Berend Spijker aan
ook niet over een printer te beschikken en ook graag een exemplaar over de post te
willen. Eenmaal is voldoende, wijzigingen verandert hij zelf. Henk van de Veen geeft
verder nog aan dat hij van iedereen telefoonnummers wil hebben, hierop haakt Peter
Timmer in dat deze via de website te vinden zijn en wegens privacy wet officieel
niet verstuurd mogen worden naar elkaar. Margriet gaat dit onderwerp aankaarten in
de eerstvolgende bestuursvergadering.
Henk van de Veen wil graag aandacht voor de kledij van sommige spelers/finalisten.
Met name shirts met korte mouwen en spijkerbroeken of andere afwijkende kleuren
dan een zwarte broek en in de ergste gevallen in de korte broek. Henk vindt dit een
aanfluiting voor de biljartsport. Peter haakt hier op in door te zeggen dat dit tijdens
finales een taak is voor de wedstrijdleider om hier wel of niet een punt van te maken.
Er zijn kledingvoorschriften en die kan/moet de wedstrijdleider naleven, maar dit is
geen taak van de arbiter.
Margriet geeft aan dat de arbiters die al een jaren een uitnodiging krijgen voor deze
vergadering, maar geen reactie geven, deze niet meer te mailen. Dit zijn G. Egberts,
J. Molenaar, D. Kroese en J. Mulder. Mocht dit onterecht zijn of niet juist
geformuleerd dat horen we dit graag van bijvoorbeeld Hans Mager.
8. Sluiting: Een ieder bedankt voor deelname aan deze vergadering, de indeling verliep
vlekkeloos, sfeervol en goed!
* Succes bij de arbitrage van seizoen 2019 en 2020 en zoals gezegd, mocht je door
omstandigheden een datum toch niet kunnen zoek zelf een invaller en meldt dit. In het geval
van ziekte of andere calamiteiten vlak voor of tijdens de finale geef dit direct door aan de
wedstrijdleiding van de betreffende vereniging.

Met vriendelijke groet, Margriet Schotkamp arbiterscoördinator KNBB-Noo
Telefoonnummer: 06-514 99 601 mailadres: mkovermars@ziggo.nl

