
         

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag arbiters 2018 - 2019 

 

 

Middenmeer, 19 april 2019 

 

 

September 2018 is het arbitercorps NWN gestart met 21 ★★arbiters. Helaas is onze 

gewaardeerde arbiter Wil Datema op 14 mei 2018 op 77 jarige leeftijd overleden.  

 

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

voor de cursus ★ en ★★ arbiter hebben 4 kandidaten zich voor een cursus opgegeven.           

Omdat het aantal te klein is om zelf een cursus te organiseren hebben wij in overleg met 

District NMN (Alkmaar) onze kandidaten daar onder kunnen brengen.  

Voor ★arbiter hadden zich Alida Mulder en Frans Limmen zich opgegeven. Frans is 

geslaagd, Alida niet. Voor ★★arbiters hebben Jan Willen Dekker en Bertus Biersteker zich 

opgegeven. Beide heren zijn voor het theorie- en praktijk examen in de Viaanse Molen onder 

leiding van Sjaak Bleeker geslaagd. Waarvoor dank aan District NMN. 

Hiermee komt het aantal arbiters binnen het District NWN op 23 waar wij heel blij mee zijn. 

Zoals al zoveel keer eerder vermeldt is de gemiddelde leeftijd ± 72 jaar van het corps 

behoorlijk oud.  

Over 5 jaar bestaat het corps, als de aanmeldingen zo doorgaan, wellicht nog uit 15 arbiters. 

Dit resulteert dat het District NWN niet meer voldoende arbiters voor alle finales kan regelen 

en dat de verenigingen zelf de arbitrage van finales moeten gaan regelen met alle gevolgen 

van dien. 

 

Het corps heeft nu 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. Uiteraard hebben wij wel 

de steun van de verenigingen 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 ! 

 

Verder zijn alle gehouden finales, door de perfecte invulling hiervan door Alie Sneekes, 

arbitraal zonder problemen verlopen. 

 

Paul Wansink, secretaris 

Arbitercorps District NWN 


