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Arbitrage Handleiding voor 
wedstrijdleiders en arbiters 

 
[07-12-2012] 
 

Taken gedurende voorwedstrijden en finales van een wedstrijdleider 
1. Zorgt ervoor dat het materiaal in goede staat is. 
2. Deelt de arbiters en schrijvers in, roept de spelers op zich naar de biljarts te begeven. 
3. Voorkomt dat spelers beginnen met inspelen terwijl er geen arbiter is aangewezen. 
4. Neemt de bij de partij behorende tellijsten van de arbiter aan waarna de partij is afgelopen. 
5. Neemt maatregelen als een toeschouwer zich, naar het oordeel van de arbiter, onwaardig 

gedraagt en neemt zo nodig aanvullende maatregelen om dit verder te voorkomen. 
6. Zorgt voor de verwerking van de gegevens van de partijen. 
7. Zorgt dat de tussenstand publiekelijk zichtbaar wordt aangebracht. 
8. Zorgt voor aanwezigheid van registratieformulieren officiële waarschuwingen.  
9. Ingevolge artikel 6035 lid 10 van het Wedstrijdreglement: indien een deelnemer aan een 

wedstrijd, door welke reden dan ook, een partij niet wil of kan uitspelen, dan is de 
wedstrijdleider van die eindstrijd bevoegd, die speler het verder spelen te ontzeggen, mits 
hierover met het betrokken bestuur overleg is gepleegd. 

10. Valt een deelnemer aan een eindstrijd, door welke reden dan ook uit, dan worden de resultaten 
in tegen hem gespeelde partijen behaald ongeldig verklaard. 

11. Voor competitiewedstrijden geldt hiervoor artikel 6014 lid 4 van het Wedstrijdreglement: 
Indien een arbiter door het toepassen van een reglementaire bepaling een partij voortijdig moet 
beëindigen en daarbij één van de spelers tot verliezer moet verklaren, dan worden aan de 
andere speler van die partij de twee partijpunten toegekend. 

 

Taken van de arbiter 
1. De arbiter heeft tot taak een partij – met uitsluiting van anderen – te leiden. 
2. De taken van de arbiter beginnen op het moment dat de wedstrijdleider de spelers oproept zich 

naar het biljart te begeven, opdat met een partij kan worden begonnen en eindigt op het 
moment dat de arbiter de bij die partij behorende tellijsten bij de wedstrijdleider heeft 
afgegeven. 

3. Zodra de arbiter de taken op zich heeft genomen, moet hij zich er eerst van overtuigen dat het 
materiaal in goede staat is. Zo niet dan verzoekt hij de wedstrijdleider het materiaal te laten 
reinigen of in goede staat te brengen. 

4. De arbiter heeft tot taak er op te letten dat de speler zich onthoudt van onjuist gedrag en dat een 
ieder, aanwezig in het lokaal waarin een partij wordt gespeeld, zich onberispelijk en sportief 
gedraagt en zich onthoudt van elke handeling de biljartsport onwaardig. 

 

Bevoegdheden van de arbiter 
1. Hij neemt maatregelen, opdat kan worden voorkomen dat een speler zich onjuist gedraagt. In 

alle overige gevallen licht hij de wedstrijdleiding in, opdat deze doeltreffende maatregelen kan 
nemen. 

2. Alleen de arbiter stelt vast of bij de beoefening van het biljartspel een spelregel is overtreden. 
3. Komt een speler een regel, niet zijnde een spelregel, niet na, dan mag de arbiter alleen dan 

handelen indien hem dit door het desbetreffende reglement is toegestaan of opgedragen. (Hij 
mag bijvoorbeeld niet optreden aan een tafel, waar hij niet de leidend arbiter van is; hij kan 
hooguit die arbiter vragen maatregelen te nemen). 
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4. Overtreedt een speler een gedragsregel of – naar het oordeel van de arbiter – met opzet een 
spelregel, dan mag de arbiter die speler een officiële waarschuwing geven. Blijft de speler 
volharden in het overtreden van bedoelde regel(s), dan is de arbiter bevoegd de speler het 
verder spelen te ontzeggen. Overtreedt een speler een gedragsregel in zo ernstige mate dat van 
de arbiter niet kan of mag worden geëist dat hij die speler laat verder spelen (beledigen, 
uitschelden, dreigen, handtastelijk worden), dan kan de arbiter de speler het verder spelen 
ontzeggen zonder dat hij eerst een officiële waarschuwing heeft gegeven. 

5. Ontzegt de arbiter een speler het verder spelen, dan dient hij dit direct aan de wedstrijdleiding 
mede te delen. De wedstrijdleiding bepaalt – na overleg met afgevaardigde van vereniging, 
gewest, of district – de te nemen maatregelen.  

6. Indien de arbiter een speler een officiële waarschuwing geeft of het verder spelen ontzegt, 
maakt de arbiter hiervan aantekening op de tellijst van de betreffende partij. Bovendien maakt 
de arbiter verslag op van het voorval dat tot de officiële waarschuwing of de ontzegging heeft 
geleid, waarbij hij gebruik dient te maken van het hiervoor bestemde formulier (te verkrijgen bij 
de wedstrijdleiding). 

7. Staat een speler op het punt een spelregel te overtreden, zonder dat hierbij – naar het oordeel 
van de arbiter – van opzet sprake is, dan mag de arbiter hem daarop niet attent maken. Staat een 
speler op het punt een regel, niet zijnde een spelregel te overtreden, dan mag de arbiter hem 
daarop wel attent maken (luidruchtig protesteren, overhemdsmouwen opstropen, tegenstander 
proberen af te leiden, e.d.). 

 

Onder onjuist gedrag van een speler wordt verstaan 
1. Het niet op de voor hem aangewezen stoel plaatsnemen tijdens de beurt van de andere speler. 
2. Het maken van luide opmerkingen of geluiden. 
3. Het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing van de arbiter. 
4. Het meer dan één keer van de arbiter verlangen zijn beslissing opnieuw te overwegen. 
5. Het zich bemoeien met de actieve arbitrage. 
6. Het – naar het oordeel van de arbiter – met opzet overtreden van de spelregels. 
7. Het – naar het oordeel van de arbiter – met opzet niet maken van caramboles. 
8. Het niet naleven van de kledingvoorschriften. 
9. Het niet naleven van maatregelen van orde die van tevoren door de wedstrijdleiding zijn 

aangekondigd (horloges af, telefoons uit e.d.). 
 
 
Voorzitter Arbiter Corps Duinstreek 
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