
                 
 
               
 
 
 
Nieuwsbrief KNBB Vereniging Carambole – juni 2015 
 
 
Nederlanders weer succesvol in EK Brandenburg 
 
Tijdens het EK Brandenburg hebben de Nederlandse afgevaardigden het weer prima 
gedaan, getuige het aantal medailles dat behaald is door onze biljarters. Het KVC 
bestuur is daar bijzonder trots op en feliciteert hierbij alle medaillewinnaars 
nogmaals van harte! Het zijn (in willekeurige volgorde):  
Sam van Etten 
Jordy Jong 
Ferry Jong 
Thérèse Klompenhouwer 
Dick Jaspers 
Raymond Burgman 
Mirjam Pruim-Emmens 
Raymund Swertz 
Dave Christiani 
Zij worden nog uitgenodigd voor een extra huldiging tijdens de landsfinales in 
Nieuwegein. 
 
Niet alleen de Nederlandse spelers, maar ook onze arbiters zijn actief geweest in 
Brandenburg. Een groep van 12 (inter)nationale arbiters heeft een groot aantal vrije 
dagen opgeofferd om hun hobby te kunnen uitoefenen. Maar met plezier, immers 
het is één groot biljartfestijn als je de zaal van het Stahlpalast binnenstapt. Twintig 
tafels stonden er te wachten op de beste prestaties. 
 
De Nederlandse arbiters zijn graag gezien bij een dergelijk evenement. Het blijkt dat 
wij tot de top van Europa behoren, maar hoe komt dat? 
Het zit ‘m vooral in ons opleidings-, begeleidings- en beoordelingssysteem. We 
kennen onderhand 4 modules in de opleiding:  
 
a. Een Module Arbiter 1 (niveau clubarbiter) van 6 dagdelen. 

Tijdens deze cursus worden de elementaire beginselen van het arbitreren bij 
libre, bandstoten en driebanden klein onderwezen. Na het succesvol doorlopen 
van deze opleiding wordt men benoemd tot Clubarbiter en kan men arbitreren 
op verenigingsniveau. 

b. Een Module Arbiter 2 (niveau districtsarbiter) van 6 dagdelen. 
Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op het arbitreren van libre, 
bandstoten en driebanden klein en wordt begonnen met het arbitreren bij 



                 
 
               

kader. Na het succesvol doorlopen van deze module wordt men benoemd tot 
Districtsarbiter en kan men arbitreren op Districtsniveau. 

c. Een Module Arbiter 3 (niveau gewestelijk arbiter) van 6 dagdelen. 
Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op het arbitreren bij libre, 
bandstoten, driebanden klein en kader en wordt begonnen met het arbitreren 
bij driebanden groot en ankerkader. Na het succesvol doorlopen van deze cursus 
wordt men benoemd tot Gewestelijk Arbiter en kan men arbitreren op 
Gewestelijk niveau. 

d. Een Module Arbiter 4 (niveau nationaal arbiter) van 6 dagdelen. 
Tijdens deze cursus wordt de cursist onderwezen in alle spelsoorten op de 
matchtafel. Na het succesvol doorlopen van deze cursus wordt men benoemd 
tot Nationaal Arbiter en kan men arbitreren op Nationaal niveau. 
 

Alle modules worden gegeven door erkende docenten. Aan het eind van elke 
module volgt een theoretisch en een praktisch examen welke wordt afgenomen 
door een gecommitteerde namens de Commissie Arbiters. 
Vanaf het niveau Gewestelijke arbiter wordt een ranking gehanteerd. Door de 
resultaten van deze beoordelingen te verwerken ontstaat er een ranking van waaruit 
mensen kunnen doorstromen. Districtsarbiters kunnen op deze manier toegang 
krijgen tot de Gewestelijke module en Gewestelijke arbiters kunnen toegang krijgen 
tot de Nationale module.  
 
De Commissie Arbiters heeft momenteel de beschikking over 25 toparbiters welke 
worden ingezet voor toernooien waarvoor de Commissie Topsport arbiters nodig 
heeft. Met ingang van het seizoen 2012-2013 is er een afvloeiingsregeling in werking 
getreden. Om het jaar vloeien twee arbiters die de onderste plaatsen op de ranking 
innemen, af. Dit met het doel om de doorstroming en de kwaliteit van de arbiters te 
waarborgen.  
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Secretaris 


