
Hallo allemaal, 

Zoals jullie allemaal weten heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het bestuur 
van Delta Zuid-West in de invulling van wedstrijdleider PK en coördinator arbitrage! 

Wij zijn blij dat Vinnie Chamroe als wedstrijdleider PK en Leo Hakbijl als arbiter 
coördinator op korte termijn deze functie op zich willen nemen.  

Vooral de invulling wedstrijdleider PK op een dergelijk korte termijn vraagt behoorlijk 
wat inzet om te weten te komen hoe alles in zijn werk gaat. Om hier een kleine indruk 
van te geven, lees onderstaand even de taken van een wedstrijdleider zoals deze 
door de aftredende wedstrijdleider Henk Remijn, op papier zijn gezet! 

District Pk’s: 
Begin van seizoen: 
Maken jaarplanning finales 
Finales toewijzen aan de verenigingen die ze aangevraagd hebben. 
Eventuele overgebleven finales proberen te slijten aan verenigingen. 
Doorgeven aan gewestelijk wedstrijdleider bij welke verenigingen de gewestelijke finales 
worden gespeeld. 

April/mei/juni: 
Organiseren voorwedstrijden driebanden 3e klas, 2e klas en libre 5e klas.  
September t/m februari: 
Organiseren andere klassen. 

Organisatie per klasse: 

Indeling poules maken met het Excel programma 

2 weken voor de speelperiode de gegevens per poule sturen naar de verenigingen waar de 
poule aan toegewezen wordt. 

Eind van de speelperiode uitslagen importeren in Excel programma 

Deelnemers finale uitnodiging sturen met arbiters op cc.  
Na finale afgevaardigden doorgeven aan gewestelijk wedstrijdleider.  
Speelperiode is 3 weken. Spelers die promoveren kunnen op verzoek meedoen in hogere 
klasse. Die kunnen dan nog kort voor begin speelperiode worden toegevoegd. 

Nationale finales 

De organiserende vereniging de gegevens toesturen. District en nationale voorronden 
worden ingedeeld door de wedstrijdleider en door de verenigingen georganiseerd. 
Vereniging neemt contact op met de spelers. 

District finale wordt door wedstrijdleider georganiseerd.  Wedstrijdleider nodigt spelers uit. 
99.9% kan via email. Vraag altijd bevestiging of ze email gelezen hebben en aanwezig zullen 
zijn. 

Zoals jullie kunnen lezen is het geen kwestie van even snel tussendoor doen maar ben je 
serieus bezig om alles in goede banen te leiden en de spelers tevreden te houden.  



Vinnie Chamroe heeft zich enthousiast op deze klus gestort waarbij hij voorlopig op de hulp 
kan rekenen van Henk Remijn en oude rot in het vak Piet Bom, wedstrijdleider teams. Dat er 
weleens iets mis kan gaan door onwetendheid spreekt voor zichzelf wanneer je in het diepe 
wordt gegooid. Hiervoor vraag ik een klein beetje begrip, nee, ik zeg het niet goed, ik vraag 
respect voor de inzet van Vinnie Chamroe en af en toe eens even bij jezelf te rade te gaan 
want laten we eerlijk wezen: Mensen die veel doen……maken fouten! Mensen die weinig 
doen……….maken weinig fouten! Ik ken ook mensen die helemaal geen fouten maken en 
die adviseer ik dan ook hun mond te houden! 

Ook de arbitercoördinator moet roeien met de riemen die hij heeft wat betreft het aantal 
inzetbare arbiters want dat zijn er niet veel. Bij deze dan ook een oproep aan de leden Delta 
Zuid West een korte cursus te volgen om de eerste beginselen van de arbitrage onder de 
knie te krijgen. Dit kan gewoon op de clubavonden van uw vereniging, het kost geen cent en 
iedereen is er bij gebaat. Neem even contact op met Leo Hakbijl of ondergetekende.  

Ik hoop dat jullie allemaal een klein beetje rekening willen houden met het feit dat dit het 
eerste jaar is van de wedstrijdleider PK en coördinator Arbitrage. We mogen blij zijn dat we 
deze mensen bereid hebben gevonden deze functie op zich te nemen.  

Ik wens jullie heel veel succes! 

Anja Groeneveld 

 


