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Arbiter procedure 

Binnen de TC is de volgende procedure afgesproken ten aanzien van arbitrages op de speeldagen, 
met name voor de donderdag.  

1. De WL is aanwezig om de speelavond in goede banen te leiden. De WL is daarom in beginsel 
geen arbiter. 

2. Er wordt een arbiterlijst opgesteld. Voor elke avond zijn er dan 2 arbiters aanwezig. De arbiters 
kunnen zelf eventueel de lijnen onder elkaar verdelen.  

3. De optredende arbiter kan voor een moeilijke arbitrage in overleg treden met de andere arbiter 
om tot een eindbeslissing te komen. Daarbij kan de optredende arbiter ook hulp vragen aan één 
(andere of meer ervaren) arbiter. Er kunnen niet meerdere arbiters worden geraadpleegd, want 
anders blijven er geen arbiters meer beschikbaar voor onze eigen PC.  

4. De optredende arbiter (of arbiters tezamen) neemt een eindbeslissing over de arbitrage. Deze 
beslissing wordt medegedeeld aan de beide paren, of aan één speler van het paar.  

5. De optredende arbiter is verantwoordelijke voor de communicatie met de beide paren, 
mondeling of via de email.  

6. De spelers hebben de mogelijkheid om in protest te gaan tegen de arbitrale beslissing. Dit kan 
door het melden van een protest bij de WL binnen 10 minuten na afloop van de zitting, of binnen 
een redelijke termijn (bijv. 24 uur) als de eindbeslissing later mondeling of via de email is 
gecommuniceerd.  

7. Het protest wordt alleen met een volledig ingevuld protestformulier in behandeling genomen. 
Het formulier staat op de website of is ter plaatse aanwezig.  

8. De WL stelt dan uit PBC-leden een PC samen met 2 of 3 arbiters. Bij de arbitrage direct betrokken 
leden maken geen deel uit van de PC. De WL kan de voorzitter van de TC vragen om die taak over 
te nemen. 

9. Als er geen PC met PBC-leden kan worden samengesteld, wordt de PC van het district gevraagd.  
10. De PC hoort de toelichting van de arbiter(s) en van beide paren en neemt daarna een beslissing.  

 

Afkortingen 

PC = Protestcommissie 

TC = Technische Commissie 

WL = wedstrijdleider 

 

 

 


