Opleiding arbitrage Gewest Antwerpen
Heeft u dit ook al meegemaakt?
•
•
•
•
•
•
•

Een driebandpunt wordt afgeteld omdat u 5 banden hebt geraakt.
De scheidsrechter staat steeds recht tegenover u wanneer u wilt afstoten.
De scheidsrechter staat verkeerd opgesteld en ziet een nipt gemaakt punt niet.
U begint te discuteren met de scheidsrechter over de interpretatie van een spelsituatie.
Het kuisen van de ballen gebeurt zonder aftekenen van de balposities.
De balposities worden regelmatig verkeerd aangekondigd.
…

Een goede kennis van de regels rond sport en arbitrage draagt bij tot een betere beleving van de
nobele biljartsport. Elke persoon die biljart speelt, zal vroeg of laat ook wedstrijden arbitreren.

Eén van de taken van de Gewestelijke Arbitrage Commissie van het Gewest Antwerpen is het
promoten en verbeteren van de kennis van de arbitrage bij alle spelers van het Gewest Antwerpen.
Daarom biedt de Gewestelijke Arbitrage Commissie van het Gewest Antwerpen 2 soorten
opleidingen aan aan de clubs en de leden aangesloten bij de KBBB in het Gewest Antwerpen.

Indien u een opleiding wenst voor de discipline Artistiek, verwijzen we u graag door naar de
Vereniging voor Artistiek Spelers (VAS).

Voor meer informatie en voor aanvragen kan u steeds terecht bij:

Rudi De Bondt
Voorzitter
Gewestelijke Arbitrage Commissie
Gewest Antwerpen
Tel.: 0497/463.383
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Bart Van den Bulck
Verantwoordelijke opleidingen
Gewestelijke Arbitrage Commissie
Gewest Antwerpen
Tel.: 0478/330.850
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Opleiding “Algemene basis van de arbitrage”
Deze opleiding wordt bij voorkeur gegeven aan een groep in een clublokaal ergens in het
gewest Antwerpen. De opleiding zal gecommuniceerd worden binnen het Gewest
Antwerpen en staat open voor spelers die geen lid zijn van de aanvragende club.
Elke club kan deze opleiding aanvragen.
Er wordt in samenspraak met de aanvrager gekeken naar een gepaste datum en locatie.
Doelgroep:
•
•

elke speler die meer wilt weten over de arbitragereglementen
elke lid van de KBBB die graag de rol van officiële scheidsrechter op zich wenst te nemen

Doelstelling:
•

Een beter begrip van de arbitrageregels in het algemeen

Voorkennis:
•

Geen voorkennis vereist, maar het wel aangeraden om zelf al eens de arbitrage- en
sportreglementen van de KBBB al eens doorgenomen te hebben. Deze zijn beschikbaar
op de nationale website van de KBBB (www.kbbb-frbb.eu) in de sectie “Nationale
documentatie”

Inhoud:
•
•
•
•

een overzicht van de belangrijkste regels in de arbitrage
praktische voorbeelden van situaties aan de tafel
een gelegenheid voor vragen
indien gewenst en op voorhand besproken, kunnen bepaalde zaken meer in detail
behandeld worden

Duur:
•

Ongeveer 2u
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Opleiding “Nationaal scheidsrechter klassieke disciplines”
Deze opleiding wordt eerder op individuele basis gegeven aan geïnteresseerden.
Elke club en elke speler kan deze opleiding aanvragen.
Er wordt in samenspraak met de aanvrager gekeken naar een gepaste datum(s) en locatie(s).
Doelgroep:
•

elke scheidsrechter op gewestelijk niveau die wil doorgroeien tot nationaal
scheidsrechter

Doelstelling:
•

Voorbereiden en slagen voor het examen voor nationaal scheidsrechter

Voorkennis:
•
•

De opleiding “Algemene basis van de arbitrage” gevolgd hebben
Ervaring kunnen voorleggen van minimaal 2 seizoenen als scheidsrechter op gewestelijk
niveau

Inhoud:
•
•
•
•

alle toepasselijke arbitrageregels worden in detail besproken
praktische voorbeelden van situaties aan de tafel
de meer individuele aanpak laat een doorgedreven interactie toe
alle klassieke speeldisciplines worden behandeld: vrijspel, bandstoten, driebanden,
kader, 5-kegel

Duur:
•

Zolang als nodig om het doel te bereiken
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