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Werkwijze

• Theorie

• Voorbeelden 

• Vragen beantwoorden (30)

• Praktijk



Reglementen

• SAR - spel en arbitragereglement

• Bepalingen van de statuten;

• Huishoudelijk reglement;

• Begripsbepalingen van het wedstrijdreglement;

• CSC – commissie sportzaken carambole

• Sectie driebanden groot;

• CSTZ – commissie sport technische zaken



Verantwoordelijkheden

• De organisatie en wedstrijdleiding

• Verantwoordelijk voor het ter beschikking gestelde materiaal

• De arbiter

• Controleert vóór aanvang van een partij of het materiaal in 
goede staat is



Keu - vork

• Keu is een ronde stok, aan het dunste uiteinde voorzien van een 
leren dopje (pomerans)

• Vork (bok) is een ronde stok, aan één van de uiteinden voorzien 
van een opstaande rand met uitsparingen

• Een vork mag gebruikt worden ter vervanging van de voorhand



Acquits

• Acquits

• Punten op het speelvlak waarop de ballen worden geplaatst

• Dun getekende kruisje of stippen

• Aantal acquits 5

• Drie die de lengte as van dat vlak in vier gelijke delen verdelen

• Twee aangebracht aan weerzijden van de lengteas op een denkbeeldige 
lijn evenwijdig met de benedenband (benedenacquit) = afstootlijn

• Afstand tussen acquits en de lengteas (speelveld 2.845 x 1.4225 m) = 
18,25 cm

• Afstand tussen de acquits bij andere afmetingen 15 cm



Aanduiding acquits

• Benedenacquit - middelste acquit op de afstootlijn

• Linkeracquit - acquit links naast het benedenacquit

• Rechteracquit - acquit rechts naast de benedenacquit

• Middenacquit - middelste acquit op de lengteas

• Bovenacquit - acquit het dichts bij de bovenband



Aanduiding banden

• Benedenband - korte band het dichts bij de afstootlijn

• Bovenband - korte band het verst van de afstootlijn

• Linkerband - de lange band links van de afstootlijn

• Rechterband - de lange band rechts van de afstootlijn



Verlichting

• Eisen ten aanzien van de verlichting:

• Minimum verlichtingssterkte 400 lux

• Melkwitte lampen van ten minste 100 watt

• Afstand van 80 cm boven het speelvlak

• De pakken van de armaturen binnenkant wit

• Grootbiljart drie lampen

• Klein biljart minimaal twee lampen

• Gehele speelvlak gelijkmatig verlicht

• Verlichting mag speler niet hinderen

• Verlichting buiten speelruimte mag niet hinderlijk zijn voor de spelers



Scoreborden 

• Stand van de partij en aantal gebuikte beurten bijhouden

• Elektronische scoreborden dienen vervangen te kunnen worden 
(hand te bedienen scoreborden)



Begin van een partij 

• De partij is begonnen nadat de arbiter de spelers voor het 
uitvoeren van het tossen heeft uitgenodigd (tossen met 
muntstuk)



Inspeeltijd

• Deelnemer heeft recht gedurende 4 minuten in te spelen

• Recht van inspelen vervalt als de speler niet 15 minuten vóór de 
vastgestelde aanvangstijd speelbereid in de wedstrijdzaal 
aanwezig is

• De spelregels zijn niet van toepassing, maar de gedragsregels

• Na 3 minuten inspeeltijd aankondigen: u heeft nog één minuut 
inspeeltijd

• Speler heeft keuze tussen 3 acquitstoten of nog één minuut 
inspelen

• Arbiter is niet verplicht te assisteren bij de acquit



Keuzetrekstoot 

• Rode bal op de bovenacquit

• Twee andere (witte) ballen op de afstootlijn

• Eén bal ongeveer in het midden van de linkeracquit en de 
linkerband

• De andere bal ongeveer in het midden van de rechteracquit en 
rechterband

• Keuzetrekstoot gelijktijdig en rechtstreeks van de bovenband 
(bovenband eenmaal raken)

• Speler wiens bal het dichts bij de benedenband tot stilstand 
komt, mag bepalen aan wie de beginstoot wordt toegekend



Keuzetrekstoot 

• Bij gelijke afstand naar het oordeel van de arbiter trekstoot 
opnieuw uitvoeren

• Bij een foutieve trekstoot (andere bal geraakt of meerdere keren 
bovenband) heeft andere speler keuze wie begint

• Speler 2 dient af te stoten alvorens de bal van speler 1 de 
bovenband heeft geraakt

• Let hierbij op of de spelers tegelijk aanleggen en allebei voldoende tijd 
hebben voor de keuzetrekstoot



Toewijzing van de speelballen 

• Speler aan wie de beginstoot wordt toegekend speelt met de 
niet-gemerkte bal

Annonce: de heer / mevrouw . . . . . . begint

• Zorg voor contact met de schrijver



Beginpositie

• Beginpositie van een partij:

• De rode bal op het bovenacquit

• De aanspeelbal op het benedenacquit

• De speelbal op het rechteracquit (tenzij de speler uitdrukkelijk vanaf het 
linkeracquit wenst af te stoten)

• Vanaf beginpositie moet direct van de rode bal worden gespeeld



Onderbreking van een partij

• Als een speler de helft van de partijlengte heeft bereikt, doch 
niet tijdens een serie, kan de partij maximaal drie minuten 
worden onderbroken

• Indien er naar het oordeel van de arbiter een dringende reden is 
om de partij nogmaals te onderbreken

Annonce: Wilt u gebruik maken van de pauze?



Einde van een partij

• Heeft de arbiter voor een speler de laatste te maken carambole 
vastgesteld, dan is deze speler winnaar van de partij, ook al blijkt 
daarna dat door een fout deze speler te weinig caramboles heeft 
gemaakt

• Heeft de ‘gewonnen’ speler een beurt meer gebruikt dan de 
andere speler, dan heeft de andere speler recht op de 
gelijkmakende beurt



Einde van een partij

Annonce: Gelijkmakende beurt. De heer / mevrouw . . . . 



Carambole

• Met de speelbal raken van beide andere ballen, nadat de 
speelbal in beweging is gebracht door een met de pomerans 
eenmaal toegebrachte stoot

• Carambole is geldig nadat alle ballen tot stilstand zijn gebracht 
en geen fout is gemaakt

• Alleen de arbiter beslist of een carambole geldig is

• Annonce mis als de arbiter dit noodzakelijk of wenselijk acht



Vastliggende / uitgesprongen bal(len)

• Een stilliggende bal ligt vast als de arbiter heeft geconstateerd 
dat deze een andere bal of een band raakt

• Een bal is uitgesprongen als deze buiten de omlijsting komt of de 
omlijsting heeft geraakt

Annonce: Vast / Uitgesprongen bal



Fouten

• Uitspringen van één of meer ballen, aangeduid met 
‘uitgesprongen bal’

• Touché 

• Indirect touché

• Biljardé

• Niet ten minste één voet de vloer raken (voeten los)

• Aanbrengen van een ‘merkteken’

• Verkeerde bal afstoten

• Bewegende ballen ?



Touché

• Ongewilde eerste aanraking van de speelbal

• Tweede aanraking is niet geoorloofd

• Raakt de speler voor de tweede keer zijn speelbal, dan moeten alle 
daardoor verplaatste ballen worden teruggeplaatst



Libre of vrij spel klein

• Verboden zones

• Vanuit elk hoekpunt van de banden wordt op het speelvlak langs beide 
zijden een afstand van 17 cm uitgezet en de eindpunten worden door 
een dunnen lijn met elkaar verbonden

• PK’s in de overgangs- en topklasse:
• Op de korte band 28,75 cm

• Op de lange band 57,5 cm

• Als de aanspeelballen in een verboden zone liggen mag één carambole 
gemaakt worden zonder dat tenminste één aanspeelbal uit die zone 
wordt gestoten



Libre of vrij spel klein

• Vastliggende ballen, uitgesprongen ballen

• Ligt de speelbal vast tegen één of beide aanspeelballen, keuze speler:
• Plaatsen van alle ballen in de beginpositie

• Spelen vanaf een niet vastliggende bal of via één of meerdere banden

• Vrij spelen van de speelbal met een kopstoot (massé of piqué)

• Bij de PK’s in de topklasse heeft de speler geen keus: plaatsen van de ballen in de 
beginpositie 

• Bij uitgesprongen bal(len) dienen alle ballen in de beginpositie te worden 
geplaatst



Kaderlijnen, kadervlakken, ankers

• Op het speelvlak worden dunnen lijnen getrokken die 
kaderlijnen worden genoemd

• Hierdoor ontstaan vakken die kadervakken worden genoemd

• Bij het ankerkader worden aan de uiteinden van elke kaderlijn 
vierkanten met zijden van 17,8 cm getekend

• Een zijde wordt ankerlijn genoemd

• De vierkanten worden ankers genoemd



Kader - posities

• Een speelbal ligt in een kadervak of anker indien het steunpunt 
van de bal in het kadervak of anker ligt

• Steunpunt van een bal is de plaats waar de bal op het laken rust

• Ligt het steunpunt van een aanspeelbal precies op de lijn van 
een kadervak of anker waarin ook de andere aanspeelbal ligt, 
dan liggen beide aanspeelballen in hetzelfde kadervak of anker



Kader - annonces

• Entree

• Is de positie die ontstaat nadat de aanspeelballen in eenzelfde kadervak 
of anker tot stilstand zijn gekomen

• Dedans

• De positie die ontstaat nadat een carambole is gemaakt (zie hierboven) 
en beide aanspeelballen in hetzelfde kadervak of anker tot stilstand zijn 
gekomen na de annonce: entree
• Tweestootskader (K38/2 of K57/2)

• Eenstootskader (K57/1)

• Á cheval
• Elke positie die niet entree of dedans is

• Fout – resteé dedans



Anker kader - annonces

• Liggen de aanspeelballen in een anker, dan wordt eerst de 
positie ten opzichte van het kadervak(ken) gegeven en daarna 
die ten opzichte van het anker

• Bij gelijkluidende posities worden slechts eenmaal gegeven, 
gevolgd door de annonce Partout



Kader - annonces

• Liggen beide aanspeelballen precies op eenzelfde kaderlijn, dan 
wordt geacht dat deze in beide kadervakken liggen die door deze 
kaderlijn worden onderscheiden:

• Entree in beide vakken (aanwijzen)

• Dedans in beide vakken



Kader 38/2 en ankerkader 38/2

• Kader 38/2 en ankerkader 38/2 kaderlijnen op een afstand van 
38,3 cm van de banden getrokken waardoor negen vakken 
ontstaan

• Een speler mag zonder beperkingen caramboles maken, met 
dien verstande, dan als de aanspeelballen in eenzelfde kadervak 
of anker liggen slechts eenmaal een carambole mag worden 
gemaakt zonder dat tenminste één aanspeelbal uit dat kadervak 
of anker wordt gestoten



Kader 57/2

• Kaderlijnen op een afstand van 57,5 cm waardoor zes vakken 
ontstaan



Bandstoten

• Dient de speelbal alvorens deze de tweede aanspeelbal raakt ten 
minste één band te hebben geraakt

• Bij uitgesprongen bal en/of meerdere ballen dienen alle ballen in 
de beginpositie te worden geplaatst

Annonce: geen band



Driebanden

• Bij het driebanden dient de speelbal alvorens deze de tweede 
aanspeelbal raakt ten minste drie (al of niet dezelfde) banden te 
hebben geraakt

Annonce: geen band, één band of twee banden



Driebanden vastliggende bal(len)

• Ligt de speelbal vast tegen één of beide andere ballen, dan mag 
de speler kiezen uit:

• Het spelen vanaf een niet vastliggende bal of via een of meer banden 
tegen welke de speelbal niet vastligt

• Het losspelen van zijn speelbal door een kopstoot (massé of piqué)

• Op de acquit laten plaatsen van zijn speelbal en de daaraan 
vastliggende bal(len) en wel:
• De rode bal op het bovenacquit

• De speelbal op het benedenacquit

• De andere bal op het middenacquit



Driebanden vast / uitgesprongen 

• Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan 
wordt die bal geplaatst op het acquit aangewezen voor de bal 
die dat acquit verspert

• Zijn één of meer ballen uitgesprongen, dan dienen de 
uitgesprongen ballen op de acquits te worden geplaatst



Arbitragereglement

• Het leiden van een partij en het toezien op de naleving van de 
spelregels en gedragsregels

• Persoon die door de CSC of de wedstrijdleiding is aangewezen

• Twee arbiters 

• Tweede arbiter is aangewezen, maar niet als zodanig in functie



Taken van de arbiter

Competentie arbiter: wedstrijd kunnen ‘lezen’

Het leiden van een partij en het toezien op de 
naleving van de spelregels en gedragsregels



Taken van de arbiter

• Het leiden van een partij en het toezien op de naleving van de 
spelregels en gedragsregels

• Begint als de wedstrijdleiding de spelers oproept zich naar het 
biljart te begeven tot het moment dat de arbiter de bij die partij 
behorende tellijst bij de wedstrijdleiding heeft afgegeven

• Controleert eerst het materiaal inclusief kaderlijnen en verboden 
zones (klein- | groothoek)

• Ziet toe op juiste gedrag van de spelers



Taken van de arbiter

• Ziet toe dat eenieder in de wedstrijdzaal zich onberispelijk en 
sportief gedraagt

• Onjuist gedrag
• Niet op de aangewezen stoel plaatsnemen speler

• Maken van luide opmerkingen of geluiden

• Niet op correcte wijze protesteren tegen een beslissing van de arbiter

• Een beslissing aanvechten terwijl aan de juistheid niet hoeft te worden getwijfeld

• Het op onbehoorlijke wijze laten blijken het niet eens te zijn met een beslissing 
van de arbiter

• Het meer dan één keer van de arbiter verlangen zijn beslissing opnieuw te 
overwegen

• . . . . . . . 



Taken van de arbiter

• . . . . . . . 

• Zich bemoeien met de actieve arbitrage

• Met opzet overtreden van de spelregels

• Met opzet niet maken van een carambole

• Niet naleven van de kledingvoorschriften

• Net niet naleven van maatregelen van orde

• Het gebruik van alcoholhoudende dranken 



Bevoegdheden van de arbiter

• Neemt maatregelen opdat kan worden voorkomen dat iemand zich 
anders gedraagt dan hierboven beschreven

• In alle overige gevallen licht hij de wedstrijdleiding in opdat deze 
doeltreffende maatregelen kan nemen

• Alleen de arbiter stelt vast of bij de beoefening van het biljartspel een 
spelregel is overtreden

• Overtreedt een speler een gedragsregel of met opzet een spelregel, dan 
mag de arbiter de speler een officiële waarschuwing geven

• Blijft de speler volharden in het overtreden van bedoelde regel, dan is 
de arbiter bevoegd de speler het verder spelen te ontzeggen



Bevoegdheden van de arbiter

• Overtreding van een gedragsregel in ernstige mate kan ertoe leiden dat 
de arbiter direct de speler het verder speler ontzegt zonder eerst een 
officiële waarschuwing te geven

• Hierna direct de wedstrijdleiding op de hoogte brengt

• Aantekenen op de tellijst van de betreffende partij

• Verslag maken van het voorval op hiervoor bestemde formulier

• Bij het onbedoeld overtreden van een spelregel, mag de arbiter de 
speler niet op aanspreken

• Overige regels mogen wel op worden aangesproken



Optreden van de arbiter

• De aan de beurt zijnde speler niet en de niet aan de beurt zijnde speler 
zo min mogelijk worden gehinderd

• Geldt ook voor de spelers van de tafel ernaast

• Voor en tijdens de uitvoering van een stoot zodanig opstellen dat op de 
best mogelijk wijze kan worden vastgesteld of de speler de spelregels 
naleeft en kan constateren of een carambole wel of niet wordt gemaakt
• Positie kiezen achter de snijlijn van aanspeelbal 3 en aanspeelbal 2

• Blijf staan als de speler aanlegt

• Actieve houding

• Met de looprichting van de speler ‘meelopen’



Tellen, annonceren

• Duidelijk articuleren

• Telt het aantal caramboles dat een speler in zijn beurt maakt

• . . . . en nog 5 (schrijver geeft dit door aan arbiter)

• . . . . en nog 3 (alleen bij driebanden) - (schrijver geeft dit door aan 
arbiter)

• Herhaal bovenstaand bij de volgende beurt van de speler (voorbeeld: 
en nog drie)

• In ongewijzigde vorm deze annonce éénmaal herhalen

• Spelsoorten kader, ankerkader en libre
• De posities van de ballen aangeven ten opzichte van de kadervakken, de ankers of 

de verboden zones indien noodzakelijk of gewenst



Tellen, annonceren

• Beëindigen van een beurt annonce:
• Noteren, <aantal> de heer / mevrouw <naam>, herhaal aantal

• Maak contact met de schrijver



Tellen, annonceren

• Volgorde annonce:
1. Het aantal caramboles op dat moment

2. . . . . en nog <aantal> (bijvoorbeeld: en nog 3)

3. Posities van de aanspeelballen ten opzichte van de verboden zones, 
kadervakken of anker

4. De mededeling dat de speelbal <vast> of <vrij> ligt

5. Controleren van het scorebord op juistheid aantal caramboles en beurten



Tellen, annonceren

• Bij het tellen de eenheden en tientallen steeds noemen, honderdtallen 
alleen tellen als een tiental wordt bereikt
• 17, 18, 19, 120, 21, 22, 23 . . . 28, 29, 130, 31, 32 . . . 38, 39, 140, etc.

• Spelsoort driebanden: en nog . . . tweemaal herhalen bij geen wijziging 
in aantal te maken caramboles



Tellen, annonceren

• Einde van de wedstrijd (speler 1)

• 14, 15, 16, 17 – noteren, 17, de heer, mevrouw <naam> 17

• Gelijkmakende beurt, de heer, mevrouw <naam>

• Einde van de wedstrijd (speler 2)

• 14, 15, 16, 17 – noteren, 17, de heer, mevrouw <naam> 17

• De ballen plaatsen op de middenacquit

• Geen schoonmaakdoek over de ballen leggen!



Constateren van fouten

• Is een carambole ten onrechte geteld, dan dient de arbiter zijn beslissing 
te herroepen, mits de speler zijn beurt nog niet heeft vervolgd

• Na het beëindigen van een spelers beurt, dienen de ballen te blijven 
liggen op de plaats waar zij terechtkwamen

• Worden daarna door een niet geoorloofde aanraking één of meer ballen 
alsnog verplaatst, dan dient de arbiter de ballen terug te plaatsen in de 
positie van vóór de aanraking

• Kan de arbiter de plaats niet meer bepalen, dan worden de ballen niet 
meer teruggeplaatst



Constateren van fouten

• Een fout waaraan de speler geen schuld heeft, wordt hem niet 
aangerekend. Als de ballen zijn verplaatst zal de arbiter de ballen naar 
beste weten terugplaatsen in de positie waarin de ballen hebben 
gelegen

• Spelen met de verkeerde bal is fout, ook al heeft de arbiter bij het 
plaatsen in de beginpositie de speelbal niet op het juiste acquit 
geplaatst (geldt ook na schoonmaken van de ballen)

• Annonceer direct ‘noteren’ als een speler met de verkeerde bal speelt
• Wacht niet tot de carambole raak of mis is



Herzien van beslissingen

• Nog te controleren situatie
• De situatie die na een gebeuren niet verandert als niemand daarna enige 

handeling verricht

• Niet meer te controleren situatie
• De situatie die na een gebeuren onherroepelijk voorbij is



Herzien van beslissingen

• Twijfelt een AAN DE BEURT zijnde speler bij een niet meer te 
controleren situatie aan de juistheid van de beslissing, dan mag hij de 
arbiter EENMAAL op correcte wijze verzoeken de beslissing te herzien
• De arbiter is hiertoe verplicht

De arbiter MAG het oordeel van de tweede arbiter inwinnen



Herzien van beslissingen

• Twijfelt een speler, ook een NIET AAN DE BEURT zijnde speler, bij een 
nog te controleren situatie aan de juistheid van de beslissing, dan mag 
hij de arbiter EENMAAL op correcte wijze verzoeken de beslissing te 
herzien
• De arbiter is hiertoe verplicht



Herzien van beslissingen

• Nog te controleren situaties:
• Vast of niet vastliggende ballen

• Posities (kaderlijn, kadervak of anker, verboden zones libre)

• Spelen met de verkeerde bal

• Niet meer te controleren situaties:
• Een bal is geraakt of niet

• Een bal raakt de omlijsting of niet

• Er is wel of niet touché gemaakt

• Er is wel of niet biljardé gemaakt



Protesteren

• Een speler kan alleen bij de wedstrijdleiding een protest indienen

• De wedstrijdleiding beoordeelt samen met het aanwezige lid van het 
sectiebestuur, indien niet aanwezig het aanwezig lid van de CSC, indien 
ook niet aanwezig, alleen, of een protest moet worden toegewezen of 
niet

• Wordt een protest toegewezen, dan wordt tevens bepaald of de 
desbetreffende partij, zo het gebeuren de uitslag van de partij duidelijk 
heeft beïnvloed, moet worden overgespeeld

• Is dit het geval, dan wordt door degene die het protest heeft behandeld, 
in overleg met de wedstrijdleiding, bepaald, wanneer en waar de partij 
moet worden overgespeeld



Positie van de arbiter

                                        

                                                             

                                            

                                                                    

                                                                 

                        

                                            

                                         



Positie van de arbiter

• Arbiter 1 en 2 zijn aanwezig vanaf het moment dat de wedstrijdleiding 
de partij heeft omgeroepen (taken beginnen)

• Loop met de looprichting van de speler mee

• Ga aan de ‘open’ zijde van de speler staan

• Sta aan de zijde van bal 3 in de lijn van bal 3 en bal 2

• Sta stil als de speler heeft aangelegd (ook al sta je niet ‘goed’)

• Stap direct achteruit als de speler jouw kant op loopt

• Stap dichtbij bij klein spel en zeker bij de Serie American

• Zorg ervoor dat de speler je ziet staan

• Plaats een hand boven de ballen voordat je controleert dat de speelbal 
vastligt



Niet doen voor arbiters

• Achter de speler staan om te kijken of de speler ‘goed’ aanlegt

• Recht voor de speler staan (in de lijn van speelbal en aanspeelbal)

• Bewegen als de speler aanlegt en met de voorbeweging bezig is

• Praten met de speler als het geen functie heeft (ook niet als de speler 
praat)

• De speler en de niet aan de beurt zijnde speler hinderen

• Met een glas in de hand arbitreren

• Annonce: 
• Partij met gelijkmakende beurt, halve partij, etc. ACHTERWEGE LATEN

• Vragen of de aanspeelbal op de linkeracquit geplaatst moet worden

• Voor aanvang van de nabeurt de ballen poetsen



Attributen van de arbiter



Acquits, afstootlijn, merktekens, lengteas



Libre groot biljart



Libre klein biljart



Ankerkader 47/2 en ankerkader 47/1



Ankerkader 71/2



Kader 57/1 en 57/2 en ankerkader 57/2



Entree of dedans

                       

                                

                                          



Entree of dedans

                       

                     

                  



Entree of dedans

                       

               

                         

               

                           

                   

                    

                 



Entree of dedans

                       

               

                          

               

                             

                  



Entree of dedans

                       

               

                          

               

                             

                  



Entree of dedans

                       

                     

                          



Entree of dedans

                       

                                        

                                           



Entree of dedans

                       

                         

                                        

                                           



Bronnen

• KNBB District Zwolle en omstreken
• https://knbbzwolle.nl/reglementen-knbb-vereniging-carambole/

• KNBB Carambole
• https://www.carambole.nl/sites/default/files/userfiles/PK/PK-ALGEMEEN/2018-

2019/REGLEMENTEN-2018-2019/SAR%202018-2019%20definitief.pdf

• Coördinator Arbiterscommissie
• Gjalt Kootstra

• (038) 331 82 69

• genhkootstra@outlook.com

https://knbbzwolle.nl/reglementen-knbb-vereniging-carambole/
https://www.carambole.nl/sites/default/files/userfiles/PK/PK-ALGEMEEN/2018-2019/REGLEMENTEN-2018-2019/SAR%202018-2019%20definitief.pdf




Oefenen

• Kader en ankerkader?

• Driebanden
• Uitgesprongen bal(len) – diverse mogelijkheden

• Vast (alle mogelijke voorkomende mogelijkheden)

• Libre kleine hoek

• Libre Groothoek

• Bandstoten


