DISTRICT NOORD WEST NEDERLAND
van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Algemeen verzoek aan alle verenigingen!

Beste collega bestuursleden,
Wij hebben onlangs weer een vergadering gehad in het bestuur van het district. Hier
kwam een toch wel ernstig probleem naar voren m.b.t. de arbitrage.
Het arbiterscorps is op dit moment zo uitgedund dat wij aan een kritieke ondergrens
zijn aangekomen. De gemiddelde leeftijd in het corps is relatief hoog en hierdoor is
de kans dat iemand ermee stopt, domweg omdat hij/zij er geen fut meer voor heeft,
of dat hij of zij ermee moet stoppen om medische redenen zeer groot.
Wij zijn nu op een punt belandt dat er bij wedstrijden maar een beperkt aantal
arbiters kan komen. Waar wij in het verleden voor 4 tafels 8 arbiters konden leveren
zijn dat er nu nog maar 4.
De belasting voor de arbiters is groot. Er zijn momenten dat een arbiter wel 3
weekenden achter elkaar komt opdraven om een toernooi in goede banen te
begeleiden. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Dit betekent dat wij een beroep moeten doen om de organiserende clubs om zelf
arbiters te regelen voor de aflossing. Als de organiserende club zelf geen vrijwilligers
kan leveren zal hij/zij een beroep moeten doen op een andere club ter
ondersteuning.
Dit bovenstaande is dan op dit moment nog een praktische oplossing, maar je zult
begrijpen dat dit geen stand houdt. Er moeten op korte termijn arbiters worden
opgeleid om het corps te versterken. Eind van dit jaar wordt er weer een moment
geregeld waarbij wij (op kosten van het district) arbiters kunnen opleiden.
Wij doen dan ook als bestuur van het district een dringend beroep op alle leden en
clubs om per vereniging een of meerdere personen aan te bieden voor een opleiding.
Als dit niet gebeurd zal er een moment ontstaan waarbij wij geen opgeleide arbiters
meer kunnen leveren en zullen wij genoodzaakt zijn toernooien af te blazen wegens
een gebrek aan arbiters.
Dit laatste zullen wij zolang mogelijk uitstellen, maar zonder inspanning van de leden
kunnen wij het niet voor elkaar krijgen.
Wij rekening op uw medewerking en zien graag zoveel mogelijk aanmeldingen
tegemoet zodat wij een of meerdere cursussen kunnen gaan organiseren.
Dank Ron Schellingerhout
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