
N IEUWSBRIEF COMMISSIE ARBITRAGE 

Wij hebben als beoordelaar CA kernploeg het 
afgelopen seizoen regelmatig aanvaringen 
gehad met arbiters die het niet eens waren 
met de beoordelingen en dit verbaal of via 
Facebook  te pas en te onpas tot uitdrukking 
brachten tijdens finales, toernooien en andere 
bijeenkomsten waar de betreffende 
beoordelaar/ster ook aanwezig was. Men gaat 
er kennelijk vanuit dat, wanneer je 4 sterren 
hebt behaald, je je een arrogantie kan 
permitteren het allemaal beter te weten dan 
degeen die jou beoordeeld heeft en dit “en-
plein-public” even luidkeels kenbaar kan 
maken! We hebben het in de extra nieuwsbrief 
van september 2016 al duidelijk gemaakt dat 
uw vuile was in de wasmand hoort en niet op 
facebook of welke andere sociale media dan 
ook.  
Enige zelfkennis over normen en waarden en 
daarbij het gebruik van de social media vraagt 
toch wat meer sociale vaardigheden. Sociale 
omgangsvormen gelden zowel on-line als off-
line! Bezit je off-line al niet over deze sociale 
vaardigheden dan is on-line het gemis daarvan 
direkt herkenbaar in taalgebruik, laster en 
beledigingen waar de CA niet van gediend is! 
Dit is beslist NIET het visitekaartje wat wij 
proberen uit te dragen als arbiterskorps en 
maatregelen tegen onbeschoft gedrag van 
arbiters die de KNBB-arbitersbadge dragen en 
daarmee de KNBB vertegenwoordigen in 
negatieve zin, blijven dan ook niet uit. 
Wij hebben als beoordelaars bij de kernploeg 
het mondelinge gesprek na afloop van een 
beoordeling afgeschaft om een escalatie te 
voorkomen wanneer de arbiter het er niet mee 
eens is. Alleen wanneer wij, als beoordelaar, 
kunnen “bewijzen” middels foto’s en/of 
camera, dat hetgeen gezegd wordt toch echt 
de waarheid is, wil de arbiter nog wel eens 
toegeven en dat is jammer en zegt eigenlijk al 
voldoende.  Wij vinden het vervelend dat dit zo 
moet gebeuren en wijzen er op dat dit maar 
een enkele ‘rotte appel’ betreft in een verder 
fantastisch functionerend arbiterscorps waar 
de CA met trots naar kijkt. 
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Kleding arbitrage 
 
Wij zijn, na een lang onderzoek binnen onze 
doelgroep, tot een eindconclusie gekomen 
dat de voorgeschreven kleding die de arbiters 
altijd hebben gedragen het meest herkenbaar 
en vooral vertrouwd en rustgevend blijkt te 
zijn aan de tafel, aangevuld met de 
mogelijkheid om bij extreme temperaturen 
het smokingjasje te vervangen door een 
zwart gilet. We hebben ons verschillende 
combinaties laten voorleggen maar daarbij 
bleek heel vaak dat een mogelijke combinatie 
overeenkwam met de outfit van bepaalde 
spelers en niet altijd even praktisch en 
onderscheidend was. We willen als arbitrage 
een duidelijk en herkenbaar beeld laten zien 
en hanteren daarbij nog steeds de slogan dat 
“een arbiter aan de tafel valt op door NIET op 
te vallen”. De smoking/zwarte kostuum blijkt 
dan toch op de eerste plaats te staan qua 
uitstraling, cachet en professionaliteit.   



Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de 

theoretiche exameneisen aangescherpt.  

Een kandidaat is geslaagd voor arbiter 1 

indien hij 30 of meer van de 40 vragen goed 

heeft beantwoord.  

Voor arbiter 2 dient hij/zij 32 of meer van de 

40 vragen goed te hebben.  

Voor arbiter 3 moet men 34 of meer van de 40  

vragen goed beantwoorden. 

Voor arbiter 4 moet men 35 of meer van de 40 

vragen goed beantwoorden.  

Voordat men kan deelnemen aan de cursus 

arbiter 4 wordt een theorie-examen 

afgenomen dat geldt als toelatingseis voor de 

praktijkopleiding en is tevens een onderdeel 

van het examen arbiter 4.  

Bij het kaderspel op de kleine tafel verdwijnt 

het AK 38/2 wat gevolgen heeft voor de 

opleiding en praktijkexamen in deze discipline. 

Met ingang van het nieuwe seizoen zal voor 

wat betreft de opleiding en het examen het 

ankerkader 47/2 op de grote tafel worden 

gebruikt. Aanpassingen in de opleiding, 

examenreglement e.d. zullen moeten worden / 

zijn aangepast voor wat betreft het 

praktijkexamen arbiter 3. 

Opleiding / examen 

Nieuwsbrief Commissie Arbitrage 

 

 

 

            Pagina 2 

Kernploeg 
 
De ranking Kernploeg 2017-2018  
 1.  J. Thijssen 
 2.  E.A.O. Holzhaus 
 3.  W. Hofman 
 4.  A. vd Brand 
 5.  A. Broekman 
 6.  R. Peters 
 7.  J. vd Ven 
 8.  J. Bleeker 
 9.  J. Troost 
10. H. Mager 
11. H. Hofman 
12. P. Huvenaars 
13. G. Oele 
14. D.R.J. Bakker-Woortman 
15. A.A.T. van Hattum 
16. W. Stitselaar 
17. T. Kansen 
18. T. Ebbenhorst 
19. R. van Dorp   
20. J.G.C.W. Cornelissen  
21. Chr. Van Reekum 
22. P. Brekelmans 
 
 

 
 
 

Ranking 
  
 1.  K. Bos 
 2.  E. Dijkstra 
 3.  M. van Gerven 
 4.  H.C. Goossens 
 5.  H. Hagens 
 6.  I. Huisman 
 7.  L.J. Molenaar 
 8.  G. Roosenburg 
 9.  M.B. Scheffer  
10. M. Vonk 
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Benoeming CEB arbiters 
 
Wij feliciteren twee nationale arbiters die in mei 
van dit jaar werden benoemd tot CEB-arbiter 
volgens het opleidingstraject van de KNBB: 
Derkje Bakker - Woortman CEB en 
Jos Molenaar CEB artistique.  
De bijbehorende badges zullen bij de 
eerstkomende gelegenheid, waar beide arbiters 
aan de tafel staan, worden uitgereikt aan 
Derkje en Jos.  

 
 
Betaling vergoedingen  
aan arbiters en spelers 

 
Met ingang van het seizoen 2017/2018 is 
besloten door het KVCbestuur dat de 
betalingen van vergoedingen aan spelers en 
arbiters na afloop van een NK giraal geregeld 
gaan worden. Dit wordt in het traject 
“afhandeling NK” als volgt opgenomen: 

1. De organisatie bevestigt de deelname 
van de arbiters (die hoeven hier nu niet 
meer te tekenen). 

2. Ad Klijn maakt de opdracht voor de 
financiele administratie. 

3. De financiele administratie maakt de 
vergoedingen zo spoedig mogelijk over 
na afloop van het toernooi. 

 
 

OPROEP 
ARBITRAGE 

5-PINS 

Wij zijn op zoek naar geinteresseerden die 
een opleiding tot 5-pins arbiter willen volgen. 
Dit met het oog op het NK dat in de nabije 
toekomst zal worden georganiseerd in 
Nederland. 
De cursus zal centraal worden gehouden 
(locatie afhankelijk van de deelnemers) en 
duurt 1 dagdeel (een ochtend of een 
middag, bij voorkeur op zaterdag). 
Aanmelden kan bij Alex ter Weele, 
Tel. 053-5361437 of 06-14406549 / email: 
alex@stealx.nl Er is geen speciale (voor) 
kennis nodig. 
Bijgaand de spelregels 5-pins en een 
Snelcursus Arbiter 5-pins. 
 
 

Roosters arbiters 
Kernploeg en Ranking 

Deze kunt u altijd raadplegen op de website 

https://www.carambole.nl/organisatie/  
arbiters/jaarplanning-arbitrage.                     
Hier worden ook de eventuele (liever niet) 
mutaties bijgehouden. 

Deze roosters zijn samengesteld aan de hand 
van de gegevens die u zelf heeft teruggestuurd 
voor wat betreft beschikbaarheid. 

Om bezettingsproblemen te voorkomen, wordt 
u verzocht om alleen bij uiterste noodzaak af te 
berichten. 

De uitnodigingen krijgen jullie zoals gebruikelijk 
van Ad Klijn. 

 
Eventuele reglementswijzigingen worden centraal door Ad Klijn bekend gemaakt. 
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