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Zoals inmiddels algemeen bekend is vanaf 25 

mei 2018 de zgn. AVG (Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming) van kracht die 

de tot dan toe gehanteerde WBP (Wet Be-

scherming Persoonsgegevens) vervangt. 

Elke burger, elke organisatie en elke vereni-

ging dient zich aan deze wet te houden dus 

ook de KNBB. Nu zijn er een aantal leden die 

het niet eens zijn met het indienen en onder-

tekenen van de gevraagde privacy-verklaring. 

Denk dat het goed is er nogmaals op te wij-

zen dat iedereen die lid is van een vereniging 

een privacyverklaring  zal moeten onderteke-

nen wanneer zij deelnemen aan activiteiten 

door, voor en namens de vereniging waar zij 

lid van zijn.  

Hetzelfde geldt voor de invulling en onderte-

kening van de vragenlijst arbitrage ranking- 

en kerngoeparbiters seizoen 2019-2020 

waarin ook de persoonsgegevens worden ge-

vraagd. Het is jammer maar, wanneer deze 

vragenlijst niet ingevuld en ondertekend te-

ruggestuurd wordt voor de gestelde datum, je 

ook niet wordt ingeroosterd om te arbitreren. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rankingarbiters 

Seizoen 2018-2019 

1. J. Molenaar 

2. M. Vonk 

3. E. Dijkstra 

4. M. van Gerven 

5. M. Scheffer 

6 J. Wielandt 

7 K. Bos 

8 I. Huisman 

9 M. Kok 

10   H. Goossens 

11   D. Karstens 

12   B. Stitselaar-Kok 

 

Onze felicitaties gaan naar Jos 

Molenaar en Marco Vonk. Zij 

hebben het afgelopen seizoen 

het theoretisch examen arbiter 4 

met goed gevolg afgelegd en 

hebben vervolgens ook het praktijk gedeelte 

positief afgerond. Zij maken de overstap naar 

de Kernploeg in het seizoen 2019-2020.  

De CA verwelkomt 3 nieuwe 3-sterren arbi-

ters op de ranking t.w. Paul Kolkman, Rolinka 

Marach en Frank Hopmans waardoor in het 

seizoen 2019-2020 het aantal ranking arbiters 

op 13 komt te staan. 
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Ranking Kernploeg 4 sterren 

Seizoen 2018-2019 

1.  H.A.J.M. Thijssen 

2.  A. vd Brand 

3.  E.A.O. Holzhaus 

4.  J. Troost 

5.  R. Peters 

6.  J. vd Ven 

7.  H. Mager 

8.  P. Huvenaars 

9.  H. Hofman 

10.  A. Broekman 

11.  T. Kansen 

12.  W. Stitselaar 

13.  G. Oele 

14.  Chr. Van Reekum 

15.  A.A.T. van Hattum 

16.  D.R.J. Bakker-Woortman 

17.  J. Bleeker 

18.  J.G.C.W. Cornelissen 

19.  T. Ebbenhorst 

Artikel 5 van de afvloeiïngsregeling volgend 

hebben we helaas afscheid moeten nemen 

van J. Cornelissen en T. Ebbenhorst als kern-

ploegarbiters. Zij behouden de status van ar-

biter 4 doch komen niet meer in aanmerking 

voor hernieuwde opname in de kernploeg.  

Wij danken beide arbiters voor hun inzet en 

hopen om in voorkomende gevallen een be-

roep op hen te mogen doen om bij ranking-  

arbiters te worden ingezet 

Kleding vrouwelijke arbiters 

 

 
 
CEB wijzigingen / aanvullingen 

- De internationale arbitrageregels zijn van 
toepassing op alle internationale kampi-
oenschappen / toernooien die worden ge-
organiseerd of erkend door de CEB. Met 
betrekking tot de 5-pins discipline zijn an-
dere regels van toepassing die zijn vast-
gesteld in specifieke verordeningen.  
Meer informatie hierover in Sport-regels, 

B/7-5-pins CEB rules. 

- Het annonceren van het aantal punten 

door de speler gemaakt aan het eind van 

iedere beurt moet worden gedaan in één 

van de drie officiële talen van de CEB. 

- Annonceren: Naam en aantal zonder de 

toevoeging “points”.  

- De arbiter annonceert ALTIJD een fout 

die is gemaakt. 

- Wanneer er met beurtenlimiet wordt ge-

speeld is de aankondiging “laatste beurt” 

zonder de naam van de speler. 

- Zowel het potlood als de marker zijn toe-

gestaan wanneer de ballen gepoetst 

moeten worden. 

- Time-outs kunnen achter elkaar worden 

genomen in dezelfde beurt. 

Wijzigingen en meer informatie is ook terug 

te vinden op de site van de KNBB en CEB. 

Reglementswijziging/aanvulling 

Spel en Arbitrage Reglement 

- De inspeeltijd gaat van 4 naar 5 minuten 

met ingang van 1 augustus 2019. Dit 

geldt dus voor alle spelsoorten. 

- In de spelsoort libre-grote hoek geldt in 

alle klassen dat de speler bij vastliggende 

ballen geen keus heeft; alle ballen dienen 

in de beginpositie te worden geplaatst.  

- Ook de marker is toegestaan bij alle spel-

soorten.  

- Wordt er gespeeld met een beurtenlimiet 

dan dient de arbiter de voorlaatste beurt 

aan te geven “voorlaatste beurt” en de 

laatste beurt met “laatste beurt”, niet 

meer en niet minder!  
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Het is dames toegestaan in plaats van een 

pantalon een effen zwarte rok te dragen, 

wel dient deze tot of over kniehoogte ge-

dragen te worden.

 



  

 

 
Poetsen en plaatsen  
van de ballen 

Er is in den lande nogal een verschil in het 

poetsen en weer terugplaatsen van de ballen. 

We komen nog steeds heel aparte stijlen te-

gen waarbij je je soms kunt afvragen waar de 

bal gebleven is en gezien het zoeken van de 

arbiter in de “volledig uitgevouwen” zakdoek 

is dat ook voor hem/haar een vraag gewor-

den. Hier dus nog even een paar korte tips 

om de ballen goed en snel te poetsen en 

weer op de correcte positie terug te plaatsen. 

Een grote witte zakdoek in vieren gevouwen 

is prima. De zakdoek mag niet in contact ko-

men met het laken dus de zakdoek over de 

bal gooien is al helemaal “not done” en ja, het 

gebeurt echt!  

 

We poetsen ook niet boven de tafel maar 
NAAST de tafel! Beginnen we even met de 
acquitstoot; de rode bal met de hand van tafel 
pakken, poetsen buiten de tafel en zachtjes 
aan de rand van de tafel uit de zakdoek laten 
afglijden op het laken en de bal op het acquit 
plaatsen met een opgevouwen zakdoek.  
Hetzelfde geldt voor de aanspeelbal en ver-

volgens de speelbal, poetsen buiten de tafel, 

zakdoek opvouwen en 1 x extra dubbel met in 

die vouw je wijsvinger waarmee je dan alle 

controle hebt om de ballen op de acquits te 

plaatsen. Eerst de aanspeelbal en vervolgens 

de speelbal.  

Tijdens een partij mag de speler ook de bal-
len laten poetsen. Naast het gebruikelijke 
witte potlood mogen we ook gebruik maken 
van de zgn. “marker”!  
De marker vereist nogal wat oefening om 

deze tegen de bal aan te schuiven zonder 

deze te verplaatsen. 

 

 

 

Heb je genoeg schaduw dan kun je de punt-
jes van de marker op de schaduw plaatsen. 
Het spreekt voor zich dat we gewoon het pot-
lood gebruiken wanneer de ballen heel dicht 
bij elkaar liggen.  
Geen potlood of zakdoek op de tafel laten lig-
gen wanneer je bezig bent met aftekenen 
en/of poetsen.  
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Annonceren na het poetsen  
tijdens een serie 

Een speler is bezig aan een serie, hij/zij 

heeft 121 caramboles en vraagt aan de ar-

biter om alle ballen even te poetsen. De  

arbiter tekent de positie van de ballen af, 

poetst deze op de correcte manier en 

plaatst de ballen weer terug op de tafel. 

Vervolgens annonceert hij naar de speler 

die weer aan de tafel komt zijn totaal aantal 

gemaakte caramboles, dus 121 en niet al-

leen de 21 caramboles na de 100 waarna 

hij de ballen liet poetsen. Maakt hij weer 

een carambole dan gaat de arbiter weer 

verder met 22. 



  

 

         

 

 
Van 5 t/m 7 juli  2019 stonden de finalisten in 
De Hazelaar te Rosmalen tegenover elkaar in 
het MvdH-toernooi om het kampioenschap in 
de verschillende disciplines te weten libre, 
bandstoten, 3-banden klein, 3-banden groot 
en kader. De beste 8 finalisten per spelsoort 
met aanhang, arbiters en toeschouwers zorg-
den voor een unieke happening in De Haze-
laar. 40 arbiters aan en naast de tafel gaven 
elkaar geen duimbreed toe in deze 20e edi-
van dit toernooi waarvan iedereen ook wist 
dat dit voor Hans Berkhout, Peter en Paula 
Boers en Rob Esser de laatste keer zou zijn 
om deze happening te organiseren. Zij had-
den dit ruim van tevoren al aangekondigd. 
Hun vrees dat dit wellicht de laatste editie van 
het MvdH-toernooi zou zijn werd gelukkig niet 
bewaarheid. Er hebben zich drie gemoti-
veerde kandidaten uit het district Berkel & 
Slinge gemeld die het stokje over willen  
nemen tot grote opluchting van alle aanwezi-
gen.  

 
Johan Jansink, Marco Ubbink en Jan Kingma 
willen, naar eigen inzicht, hetzelfde concept 
voortzetten dus ook weer middels  
inschrijving en voorwedstrijden in het land.  
Zij zijn daarbij geïnformeerd door de “vertrek-
kende organisatie” die heeft toegezegd een 
draaiboek en verdere relevante informatie te 
verstrekken. Gelukkig is hiermee de voortzet-
ting van dit gezelligste biljartweekend voor en 
met arbiters gewaarborgd.  
 

 
 
 
 

 
Voer voor psychologen! Non-Verbaal!  
De “oude” organisatie, in de goede zin des 
woords; alle vier de armen over elkaar!  
Vlnr: Peter Boers, Rob Esser, Paula Boers en 
Hans Berkhout. Zij zullen er volgend jaar ze-
ker weer bij zijn als speler en/of arbiter.  
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20e Mart van der Heijdentoernooi 
          

 

Kampioenen Mart van der Heijden 

Toernooi 2019 

Libre 
Jan Kingma 
Bandstoten 

Jeannette Habraken 
Driebanden klein 

Emile Havers 
Driebanden groot 

Dominique van Andel 
Kader 

Peter Boers 
 

Foto’s Henry Thijssen en info te vinden op de 

site KNBB MvdH Nationaal Arbiterstoernooi. 


