Nieuwsbrief juli 2015
Sinds 1 mei 2015 opereert de Commissie Arbiters (CA) in de nieuwe samenstelling. De CA valt onder ver‐
antwoordelijkheid van het KVC bestuur en bestaat uit de volgende medewerkers:
Anja Groeneveld
‐
voorzi er
Rob Esser
‐
secretaris
Hans Berkhout
‐
opleidingen en examens
Janneke Horneman
‐
beoordelingen en ranking
Peter Boers
‐
indeling arbitrage carambole
Eric van Thiel
‐
indeling arbitrage driebanden
Onderstaand in het kort even inhoudelijk een overzicht waar deze mensen mee bezig zijn.
Anja Groeneveld, voorzi er, is verantwoordelijk voor een goed verloop van de bijeen‐
komsten en stuurt erop aan dat het doel van een vergadering wordt bereikt. Zij zorgt,
in samenwerking met de secretaris, voor de vergaderruimte, inhoud uitnodiging, sa‐
menstelling agenda, bijlagen en is verantwoordelijk voor de in‐ en externe communica‐
e in overleg met de CA leden. Zij is tevens ac ef als docente, examinator en beoorde‐
laar arbitrage.

Rob Esser vervult de func e van secretaris. Hij is belast met alle secretariële werk‐
zaamheden, zoals het opmaken van de notulen van de vergaderingen en bijeenkom‐
sten, het beantwoorden van de vragen die vanuit het land aan de CA worden gesteld.
Tevens zorgt hij dat het op het Intranet staande archief van de CA up to date wordt
gehouden. Hee u dus vragen op het gebied van de arbitrage, dan kunt u bij Rob te‐
recht. Zijn e‐mailadres is robhome@vemach.nl. Telefonisch is hij bereikbaar onder
nummer 010‐4761562 of 06‐44480804
Janneke Horneman hee de beoordelingen van de kernploeg en de ranking in haar
portefeuille. Zij verzamelt deze en zorgt er voor dat de ranking steeds bijgewerkt
wordt. Aan het einde van het seizoen vindt evalua e met de werkgroep Beoordelaars
plaats onder haar leiding.
Adviezen naar de CA aangaande promo e of afvloeiing komen hieruit voort.

Hans Berkhout zorgt er voor dat de verschillende opleidingen op de juiste manier
worden gegeven. Hij verzorgt de opleidingsformulieren en regelt het benodigde les‐
materiaal. Tevens zorgt hij voor het aanwijzen van docenten en examinatoren voor
alle cursussen. Hij is bereikbaar onder nummer 06‐22401609 of
ha.berkhout@quicknet.nl
Hij zorgt tevens voor het op maal houden van de examenopgaven, benodigd voor
het afnemen van examens aan het eind van een cursus.

Peter Boers is belast met de indeling van de arbiters van zowel de kernploeg
(na onaal en interna onale arbiters), als wel voor de Gewestelijke ranking arbiters.
Hij roostert de arbiters in voordat het seizoen begint en lost eventuele muta es j‐
dens het speelseizoen op. Verder treed hij op als beoordelaar voor de kerngroep en
als mentor‐arbiter bij de Gewestelijke ranking.

Eric van Thiel is binnen de CA belast met de indeling van de arbiters bij de sec e drie‐
banden. Hij is al 37 jaar arbiter en sinds 2006 benoemd tot UMB arbiter. Hij is inmid‐
dels drie jaar bestuurslid van de sec e driebanden en hee daar de func e van arbi‐
tercoördinator. Hij doet de indeling van de arbiters bij de toernooien die onder de
sec e driebanden vallen en tevens doet hij de beoordelingen. Hij hee tevens tot
taak om deze groep arbiters op een bepaald niveau te houden. Eric is met ingang van
dit seizoen toegevoegd aan de CA.

Opleidingen 2014‐2015
Binnen KVC worden arbiters op 4 niveaus opgeleid: arbiter 1 (niveau clubarbiter) t/m arbiter 4 (niveau
na onaal arbiter). De werkgroep opleidingen en Examens valt onder de CA en is verantwoordelijk voor
alle arbiterscursussen. Het Handboek Arbitrage (HA) is de vastgestelde leidraad jdens de opleiding tot
arbiter, waarbij op alle niveaus gewerkt wordt volgens een vastgesteld opleidingsplan. Alle arbiterscur‐
sussen worden gegeven door oﬃciële KNBB‐docenten. Er kunnen geen cer ficaten worden aangevraagd
voor een cursus die niet door een KNBB‐docent is gegeven. Het afgelopen seizoen zijn er totaal 21 cursus‐
sen aangemeld. Inmiddels zijn alle cursussen afgerond. In totaal zijn er 12 cursussen niveau 1, 5 cursussen
niveau 2, 3 cursussen niveau 3 en 1 cursus niveau 4 gestart en afgerond.
Cursus arbiter 1.
Nummer

District

2014‐001
2014‐004
2014‐006
2014‐007
2014‐008
2014‐010
2014‐011
2014‐013
2014‐017
2014‐018
2014‐021

Doe nchem & Omstreken
Eem & Flevoland
Twente
Veen & Rijnstreek
Betuwe Veenendaal
Groningen / Drenthe
Ro erdam
West‐Friesland
Ro erdam (Liga)
Ro erdam (Liga)
Berkel & Slinge

Kandidaten

Geslaagd

6
6
3
4
4
8
7
6
7
8
6

5
5
3
4
4
8
7
6
5
8
6

4
6
5
1
4
4

3
5
5
1
4
4

Afgew. Theorie Afgew. Prak jk
1
1

1

Cursus arbiter 2.
2014‐002
2014‐003
2014‐009
2014‐012
2014‐019
2014‐020

Doe nchem & Omstreken
Zuid Limburg
Ro erdam
Zuid Limburg
Groningen Drenthe
Betuwe Veenendaal

1
1

1

Cursus Arbiter 3.
2014‐005 Noord Oost Nederland
2014‐015 Midden Nederland
2014‐016 Noord Oost Nederland

7
9
5

5
9
5

3

1

1

1

Cursus Arbiter 4
2014‐014 Commissie Arbiters

2

Gebruik “marker” en wi e kaartje
Sinds 1 augustus 2014 is het gebruik van de zogenaamde “marker” toegestaan bij
alle spelsoorten. In de prak jk zal dat meestal gebeuren bij driebanden en band‐
stoten. Bij klein spel is het meestal niet mogelijk om de marker te gebruiken. Daar
vallen we terug op het aloude wi e potlood.
Het “wi e kaartje” wordt gebruikt als extra hulpmiddel bij het vaststellen of een
bal vast of vrij ligt. Het kaartje wordt simpelweg achter de ballen op het laken gelegd waardoor het nog
beter is vast te stellen of ballen vrij of vast liggen.

Bijeenkomst 5 september
Zaterdag 5 september vindt er in Rosmalen een bijeenkomst plaats van alle Na onale en Interna onale
arbiters van de Kernploeg, de Gewestelijke arbiters van de ranking, de beoordelaars, de mentoren, de
examinatoren en de A‐arbiters van de sec e Driebanden.
Samen met een aantal topspelers zullen we dan evalueren hoe de arbitrage in Nederland op een nog ho‐
ger peil gebracht kan worden. Ook van de arbiters van de sec e driebanden kunnen we als Carambole
arbiters misschien weer dingen leren en uiteraard ook vice versa.

