Toelichting ABS kernploeg arbiter (juli 2020)
Het (inter)nationale arbiterskorps vervult een voorbeeldrol voor de rest van de KNBB arbiters. Het is daar‐
om gewenst dat het korps zoveel mogelijk uniform opereert en zich bewust is van de voorbeeldfunctie die
zij heeft.
De beoordeling van deze specifieke groep arbiters is daarom niet alleen gericht op technische kunde, maar
ook op uitstraling, motivatie en niet te vergeten persoonlijk gedrag. Op deze wijze ontstaat een dubbele
beoordeling welke niet alleen gericht is op de directe taak van de arbiter, maar ook op het algeheel functi‐
oneren naar publiek, spelers en organisatie(s).
DE BEOORDELING
1. De arbiter wordt beoordeeld op vier meetpunten, zijnde:
a. Kennis SAR / Basis handelingen;
b. Opstelling / Houding;
c. Beslissingen / Annonceren;
d. Representatie / Algemeen.
2. De norm voor de beoordeling wordt bepaald door de bepalingen van het SAR en door de instructies
zoals vastgelegd in de opleidingsdocumenten.
3. Voor ieder van de vier meetpunten wordt de score als volgt vastgesteld:
a. Uitgangspunt is de beoordeling “consequent goed” welke wordt gewaardeerd met 16 punten.
b. Bij afwijkingen van de norm in negatieve zin ten opzichte van de beoordeling “consequent goed”
kunnen al naar gelang de zwaarte en de frequentie hiervan punten in mindering worden gebracht.
i. Een kleine afwijking van de norm kan resulteren in een kwart of een half punt aftrek;
ii. Een grove afwijking van de norm leidt tot een aftrek van een heel punt of meer, al naar gelang van
de constatering van de beoordelaar.
iii. Bij constatering van meerdere afwijkingen van de norm zal meerdere malen de daartoe strekkende
aftrek worden toegepast.
4. Redenen voor aftrek van punten zullen onder toelichting op het ABS formulier worden gedocumen‐
teerd.
5. Bij het invullen van het beoordelingsformulier worden de resultaten vermeld in de vorm van cijfers.
6. De totaalscore van een beoordeling wordt bepaald door optelling van de cijfers van de vier meetpunten
van het ABS.
7. De beoordeling wordt door de rapporteur kort met de arbiter doorgesproken. Nadien ontvangt de arbi‐
ter per email zijn beoordelingsformulier met de cijfers.
8. Aan de hand van de behaalde beoordelingsresultaten wordt:
a. De ranking (inter)nationale arbiters opgesteld op basis van het gemiddelde van de scores over de
laatste twee seizoenen waarin de arbiter beoordeeld is.
b. Indien een arbiter in de laatste twee seizoenen niet beoordeeld is, wordt hij afgevoerd uit de kern‐
ploeg, e.e.a. ter beoordeling van de CAC.
9. De minimum gemiddelde score voor een nationaal arbiter is 60 punten. Indien een kernploeglid een
score behaalt onder het minimum van 60 punten wordt hij afgevoerd van de kernploeg, e.e.a. ter be‐
oordeling van de CAC.
10. Bij wijze van uitzondering dienen nieuw toetredende nationale arbiters als gemiddelde over hun eerste
jaar tenminste 56 punten te scoren, en over het tweede jaar tenminste 58 punten. Per het derde wed
strijdseizoen vervalt deze uitzonderingspositie.

