
 
 
 

 
 

Wedstrijdleiding bij toernooien         augustus 2020 
 
Een van de taken van de commissie Wedstrijden & Regie is het -onder auspiciën van de KNBB- 
in goede banen leiden van bij ’t Ivoor georganiseerde toernooien zoals persoonlijke kampioenschappen 
(PK’s) en teamkampioenschappen. 
 
Bij de voorbereiding is het hele team van de commissie W&R betrokken. De commissieleider heeft contact 
met de wedstrijdleider district/gewest/KNBB voor het plannen van deze toernooien (welke en wanneer). 
 
Officiële arbiters worden aangewezen door de coördinator arbiterszaken KNBB-district. 
Soms moeten wij zelf arbiters leveren bij voorwedstrijden. Extra (2e) arbiters en tellers moeten wij zelf 
regelen. 
 
Bij sommige (lagere) toernooien worden geen KNBB-arbiters aangewezen en moeten de spelers zelf tellen 
en/of schrijven. Dit in overleg met de wedstrijdleider district. 
 
Tijdig binnen ’t Ivoor reserveren en melden van de te gebruiken tafels is uiteraard van belang. 
Met de commissie Horeca wordt overlegd hoeveel personen worden verwacht en hoeveel munten nodig zijn 
voor arbiters en schrijvers. 
 
De spelersnamen en eventueel aanvullende gegevens worden door de wedstrijdleider district/gewest/KNBB 
naar onze commissieleider gestuurd. De spelersnamen worden op de computer ingevoerd in het programma 
PKspecial waarmee ook het wedstrijdschema wordt uitgedraaid. In dit programma worden de resultaten van 
de gespeelde partijen vastgelegd. 
 
Commissie ICT zorgt voor het invoeren in de scoreborden van de spelersnamen en het aantal te maken 
caramboles. ICT controleert of de afstandsbedieningen goed werken. 
 
Bij elke tafel moeten telstaten, schrijfmateriaal en speelmateriaal worden gelegd (speelmateriaal via 
commissie facilitair). 
I.v.m. het Coronatijdperk moeten schoonmaakmiddelen en handschoenen voor de schrijvers per tafel 
beschikbaar zijn. 
 
Voor de betaling van de KNBB-arbiters moet onze penningmeester zorgen dat de vergoedingen in gesloten 
enveloppen, voorzien van de naam van de arbiter, aan de wedstrijdleiding worden overhandigd. 
 
De wedstrijdleiding tijdens het toernooi kan het beste door 2 leden worden bemand, zodat overleg mogelijk is 
en taken tijdens het toernooi kunnen worden verdeeld. 
 
Tijdens het toernooi. 
 
Op de 1e dag van een toernooi worden spelers en KNBB-arbiters ontvangen door de wedstrijdleider en 
bekend gemaakt met onze locatie (huisregels, toiletten, horeca, munten). 
Arbiters en schrijvers ontvangen consumptie-munten. 
 
Arbiters: 2 voor  een avond en 5 voor een hele dag. 
Eigen arbiters en schrijvers: 1 munt per 2 wedstrijden (5 voor een hele dag). 
 
Het toernooi wordt geopend door onze voorzitter/vicevoorzitter, een official van de KNBB of onze 
wedstrijdleider. 
 
De wedstrijden van de 1e ronde worden via de computer geprint. De spelers worden vervolgens bij elkaar 
geroepen en hen wordt verteld wie op welke tafel moet spelen. Aan de arbiters wordt meestal een vaste tafel 
toegewezen voor het hele toernooi. Schrijvers worden verzocht naar een tafel te gaan. In overleg met de 



schrijvers worden de namen per tafel op het scorebord geactiveerd. Vanaf dit moment is de leiding van een 
wedstrijd in handen van de (1e) arbiter. 
De 2e arbiter neemt plaats naast de schrijver. 
 
De wedstrijden beginnen gelijktijdig volgens een bij de arbiters bekend protocol. Indien nodig kan in de loop 
van de dag hiervan worden afgeweken. 
 
Na afloop van een wedstrijd moeten de spelers de telstaat ondertekenen, moet een arbiter de 
wedstrijdgegevens a.d.h.v. het scorebord controleren, voor akkoord tekenen en inleveren bij de 
wedstrijdleider. Op de telstaat wordt vermeld op welke tafel is gespeeld (b.v. T2). 
 
De wedstrijdleider legt de gegevens van de wedstrijd vast in de computer. 
 
Nadat alle wedstrijden van een ronde zijn ingevoerd, kan de volgende speelronde worden geactiveerd en 
kunnen de nieuwe wedstrijden worden gestart. 
 
Na elke ronde wordt een standenlijst geprint en op het publicatiebord opgehangen. 
Wanneer alle rondes zijn verwerkt, moet per speler een eindstand en een persoonlijk overzicht worden 
geprint. 
 
Wanneer de finalewedstrijden op 2 tafels worden gespeeld en er zijn 4 KNBB-arbiters dan zullen deze 
arbiters de finalewedstrijden arbitreren. Zijn er 2 KNBB-arbiters dan zullen deze arbiters de wedstrijd om de 
1e plaats leiden en 2 clubarbiters de andere wedstrijd. 
 
Bij calamiteiten zijn probeert de wedstrijdleider de problemen op te lossen. Eventueel wordt een bestuurslid 
van ’t Ivoor hierbij betrokken. 
Prijsuitreiking. 
 
Op een centrale plek in de biljartruimte worden stoelen gezet voor de deelnemende spelers en worden zij 
verzocht hierop plaats te nemen. De prijzen worden op een tafel uitgestald. 
 
De prijsuitreiking wordt gedaan door een KNBB-official (indien aanwezig), onze voorzitter of de 
wedstrijdleider. Allereerst worden de arbiters en de vrijwilligers bedankt voor hun inzet. 
De spelers worden individueel naar voren geroepen en krijgen een geprint overzicht van de eindstand, hun 
persoonlijk wedstrijdoverzicht en mogelijk een aandenken. 
 
De spelers eindigend op de plaatsen 1 t/m 3 krijgen elk een medaille/beker en worden verzocht op het 
huldigingspodium plaats te nemen. Bij nationale finales wordt hierna ons volkslied gespeeld. Na afloop 
kunnen foto’s worden gemaakt. 
 
Betaling arbiters. 
 
De KNBB-arbiters krijgen een vergoeding die door ’t Ivoor moet worden betaald. 
Er is een apart formulier met de te betalen bedragen. Elke arbiter moet dit formulier paraferen na ontvangst 
van de vergoeding (op de laatste dag van zijn/haar aanwezigheid). 
 
Na het toernooi. 
 
De telstaten en een overzicht van de eindstand moeten worden opgestuurd naar de wedstrijdleider 
district/gewest. 
Van afrekening met de arbiters wordt een kopie gemaakt en het origineel wordt opgestuurd 
naar de op het formulier vermelde persoon (administratie district). 
De kopie wordt naar onze penningmeester gestuurd als controlemiddel van het terug te ontvangen 
vooruitbetaalde totaalbedrag. 
Alles opruimen, zitplaatsen en tafels schoonmaken. De gebruikte materialen en speeltafels schoonmaken. 
 
Coronamaatregelen. 
 
Tijdens het toernooi moeten de richtlijnen van de KNBB voor het afstand houden en voor het schoonmaken 
van de materialen worden aangehouden. 
 


