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K.v.K. Oost Nederland (Zwolle) nr.:40060920   
ING Betaalrekening: 38 45 421 t.n.v. District N.O.Overijssel KNBB te Coevorden 

Arbiteropleiding 
 1 ster Arbiter (Clubarbiter) 

• De opleiding duurt 6 dagdelen en bevat de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden op 
de kleine tafel.  

• De clubarbiter mag ingezet worden bij alle imperatieve klassen op de kleine tafel. 

• Is gerechtigd om het insigne “Clubarbiter” te dragen 

2 ster Arbiter (Districtsarbiter) 

• De opleiding duurt 6 dagdelen en bevat de spelsoorten Libre, bandstoten, driebanden, 
kader 38/2 op de kleine tafel. Kandidaten zijn in het bezit van het certificaat “Clubarbiter” 

• De districtsarbiter kan ingezet worden  bij alle imperatieve klassen op de kleine tafel en bij 
alle niet-imperatieve klassen libre, bandstoten en driebanden op de kleine tafel  en bij de 
3e en 2e klasse kader 38/2 

• Is gerechtigd om het insigne “Districtsarbiter” te dragen 

3 ster Arbiter (Gewestelijke arbiter) 

• De opleiding duurt 6 dagdelen. Kandidaten zijn in het bezit van het certificaat 
“Districtsarbiter” en zijn tenminste  2 seizoenen actief 

• De gewestelijk arbiter kan ingezet worden bij alle klassen op de kleine- en grote tafel 

• Is gerechtigd om het insigne “Gewestelijke Arbiter” te dragen 

Nationaal Arbiter 

• De opleiding duurt 6 dagdelen. Kandidaten zijn in het bezit van het certificaat “Gewestelijk 
Arbiter” en hebben gedurende 3 seizoenen gearbitreerd bij, door de Commissie Arbitrage 
aangewezen, kampioenschappen. Zij worden aangewezen door de gewestelijke 
commissie en moeten een toelatingsexamen afleggen 

• Is gerechtigd het insigne “Nationaal Arbiter” te dragen 

Aanmelden 

• Om tot arbiter te worden opgeleid kan men zich aanmelden bij de arbitercoördinator van 
het district. 
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Kosten 

• De kandidaat draagt € 75,00 bij in de kosten van de opleiding, bij volledig afmaken van de 
opleiding worden deze € 75,00 weer geretourneerd 

Arbiter coördinator 

• De arbiterscoördinator registreert  de bevoegde arbiters in de ledenadministratie KNBB 

• De secretaris plaatst een overzicht van de bevoegde arbiters op de website 

Indeling 

• De arbiterscoördinator deelt de arbiters in voor de verschillende finales, hiertoe wordt voor 
het seizoen een vergadering belegd, waarin men de voorkeur kan uitspreken 

Vergoeding 

• Bij districtsfinales is er een vergoeding per uur en een kilometervergoeding welke door de 

organiserende vereniging wordt uitbetaald, die hiervoor een declaratiestaat opmaakt en indient bij 

de penningmeester van het district 
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