
Spel en arbitrage (SAR) aanpassingen en verdere richtlijnen 
 

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 tegen 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 geworden. 

 

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. De zakdoek mag niet in 

contact komen 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 vervolgens de speelbal, poetsen buiten de tafel, zakdoek 

opvouwen en 1x 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 ballen 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 puntjes van de marker op de schaduw plaatsen. 

Het spreekt voor zich dat we gewoon het potlood gebruiken wanneer de ballen heel dicht 

bij elkaar liggen. 

Geen potlood of zakdoek op de tafel laten liggen wanneer je bezig bent met aftekenen en/of 

poetsen. 

 

Annonceren na het poetsen tijdens een serie 

 

Een speler is bezig aan een serie, hij/zij heeft 121 caramboles en vraagt aan de arbiter 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 alleen 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

- De marker is toegestaan bij alle spelsoorten. 

- 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! 

 

Kleding voorschriften 

 

Het is dames toegestaan in plaats van een effen pantalon een effen zwarte rok te dragen, 

wel dient deze tot of over kniehoogte gedragen te worden. Op de zwarte pantalon mag dus geen 

gekleurde bies zitten. Wel mag indien beschikbaar een smoking pantalon gedragen worden. 

Zie verder SAR 2019 - 2020  artikel 50. Kleding regels geldend voor arbiters  (pagina 27) 

 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

 

Zoals inmiddels algemeen bekend is vanaf 25 mei 2018 de zgn. AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) van kracht die de tot dan toe gehanteerde WBP (Wet Bescherming 

Persoonsgegevens) vervangt. Elke burger, elke organisatie en elke vereniging 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 ondertekenen van de gevraagde privacy-verklaring. Denk dat het goed is er nogmaals op te 

wijzen dat iedereen die lid is van een vereniging een privacyverklaring zal moeten ondertekenen 

wanneer zij deelnemen aan activiteiten door, voor en namens de vereniging waar zij lid van zijn. 

 

 

 

 

 

 


