
Voor iedere biljartvereniging zou het eigenlijk verplicht moeten zijn om een
cursus clubarbiter binnen de vereniging te realiseren om zodoende de juiste
biljartregels/kennis binnen en buiten de vereniging correct toe te passen. Een
arbitrageclinic is ook een mogelijkheid om u wat meer te verdiepen in de eerste
beginselen van de arbitrage. Neem hiervoor contact op met uw vereniging.

Opleiding tot arbiter

Als basis voor de gehele arbitrale loopbaan is er de cursus tot Arbiter 1.

Deze cursus bestaat uit een 6-tal dagdelen waarin de beginnend arbiter wegwijs
wordt gemaakt in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden, alles op de kleine
tafel. Aan het eind van de cursus volgt een examen. Dit examen wordt zowel
theoretisch als praktisch afgenomen door een gecommitteerde van de CA
(Commissie Arbitrage).

Een arbiter 1 mag worden ingezet bij alle imperatieve klassen op de kleine tafel. Het
is voor de cursist verplicht alle lessen van de cursus te volgen. Cursisten die slagen
voor het theoretisch examen mogen deelnemen aan het praktische deel. Na het
succesvol afronden van de cursus heeft de arbiter recht op het dragen van: Het
officiële KNBB insigne “Arbiter 1” (clubarbiter: 1 ster) en mag eventueel direct
doorgaan voor Arbiter 2 (districtsarbiter: 2 sterren).

Na twee jaar ervaring opdoen mag worden ingeschreven voor arbiter 3 (gewestelijk
arbiter: 3 sterren). Bij gebleken geschiktheid kan worden doorgegaan voor arbiter 4
(nationaal 4 sterren). Hiervoor kom je niet direkt in aanmerking maar heb je al een
behoorlijk lange weg afgelegd qua arbitrage finales en beoordelingen ranking.

AANMELDEN CURSUS

De cursus kan beginnen wanneer er minimaal 4 (vier) kandidaten zijn en zal worden
gegeven in een lokaliteit, aangegeven door de arbitercoördinator Delta Zuid-West,
zoveel mogelijk afgestemd op de reisafstand van de kandidaten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Leo Hakbijl, arbiter coördinator district Delta Zuid-West

Email: lhakbijl@zeelandnet

Mobiel: 06 51537923

Tel.: 0111 851009




