SPEL- EN ARBITRAGEREGLEMENT

kleine, dunne krijtstreepjes (die de arbiter nadien zal verwijderen) geeft de arbiter die schaduwlijn
aan.
Een marker mag natuurlijk ook gebruikt worden om de bal(len) op de juiste positie terug te
plaatsen.
5. Zal een partij vermoedelijk meer dan een uur vergen en is een tweede arbiter beschikbaar, dan
dient van arbiter te worden gewisseld nadat een van de spelers de helft van de voor hem
vastgestelde partijlengte heeft bereikt en zodra hij daarna zijn beurt moet beëindigen.
50. Kledingregels geldend voor arbiters
Voor arbiters, die als zodanig in een officiële wedstrijd fungeren, gelden, zowel bij de openingsen de sluitingsceremonie, alsmede tijdens de partijen de volgende verplichtingen:
a. UMB-, CEB-, nationale en kandidaat-nationale arbiters dienen te dragen:
zwarte smoking, wit smokingoverhemd en vlinderstrik met een door het bestuur vast te
stellen kleur, zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, niet zijnde zwarte sportschoenen of
het tenue te dragen dat door het bestuur is toegelaten;
b. Arbiters 3 (gewestelijke arbiters) dienen te dragen:
zwarte smoking, wit overhemd met lange mouwen, die lang dienen te worden gedragen, zwarte
vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte leren schoenen, niet zijnde zwarte sportschoenen of
een zwarte pantalon, zwart colbert of zwart gilet, een wit overhemd met een zwarte
vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte leren schoenen, niet zijnde zwarte sportschoenen.

d

c. Arbiters 2 (districtsarbiters) dienen te dragen:
zwarte smoking, wit overhemd met lange mouwen, die lang dienen te worden gedragen, zwarte
vlinderstrik, zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, niet zijnde zwarte sportschoenen of
een zwarte pantalon, zwart colbert, zwart gilet of mouwvest met V-hals, een wit overhemd met
lange mouwen, die lang dienen te worden gedragen, een zwarte vlinderstrik of zwarte stropdas,
zwarte sokken en zwarte lederen schoenen, niet zijnde zwarte sportschoenen.
In plaats van een zwart colbert, zwart gilet of een zwart mouwvest is het dragen van een zwart
truivest met ronde hals, met daarover de kraag van een wit overhemd toegestaan. De mouwen
van trui- of mouwvest dienen lang te zijn en lang te worden gedragen.
Het is dames toegestaan in plaats van een pantalon een effen zwarte rok te dragen.
Vrouwelijke arbiters mogen in plaats van een pantalon een effen zwarte rok te dragen, deze
dient tot of over de kniehoogte gedragen te worden.
Toelichting: Indien de zwarte smoking is bepaald, dan wordt de (klassieke) smoking met lange revers
bedoeld.

e Een arbiter dient te beschikken over de volgende attributen, wit potlood, witte zakdoek en
een loep. Een marker is niet verplicht maar wordt aanbevolen.
2. Internationale, arbiters 4 (nationale) en kandidaat-nationale arbiters dienen op
linkerborsthoogte het arbiterinsigne te dragen, dat hen door de UMB, de CEB of de KNBB is
verstrekt.
Arbiters 3 (gewestelijke arbiters), arbiters 2 (districtsarbiters) en arbiters 1 (clubarbiters)
dienen op de linkerborsthoogte het arbiterinsigne te dragen, dat hen door het desbetreffende
bestuur is verstrekt.
3.

Een arbiter dient op het bepaalde tenue uitsluitend het uit hoofde van zijn functie verstrekte

KVC CRC SAR SZ. 2019-2020

27 / 38

SPEL- EN ARBITRAGEREGLEMENT

arbiterinsigne, zoals in lid 2 bepaald, te dragen en wel op de linkerborsthoogte. Een
arbiterinsigne blijft eigendom van de verstrekker en dient, na het verliezen van het recht op
het dragen, bij de verstrekker te worden ingeleverd. Tegen een lid, dat het arbiterinsigne
onrechtmatig draagt, wordt bij het tuchtorgaan van de KNBB, te weten: het Instituut Sport
Rechtspraak (ISR) een klacht ingediend.
Toelichting:
Er zijn KNBB leden die zowel speler alsmede arbiter zijn. Zij moeten dus kiezen tussen het embleem
of insigne dat zij willen dragen, omdat er geen embleem en insigne tegelijk mag worden
gedragen. Door gebruik te maken van drukknoopjes of klittenband kan een embleem of insigne
heel gemakkelijk worden aangebracht en verwijderd.
Ook voor arbiterinsignes geldt, dat moet worden voorkomen dat iemand onterecht zo'n insigne
draagt. Daarom is bepaald, dat een arbiterinsigne eigendom van de verstrekker blijft.
Het woord ‘uitsluitend’ op de eerste regel van dit lid betekent duidelijk, dat het een arbiter niet is
toegestaan reclame te dragen. Stel dat hij bijvoorbeeld dezelfde reclame zou dragen als een speler
die hij arbitreert, dan is zijn neutraliteit niet geloofwaardig.
C. BEPALINGEN VOOR SPELERS EN ARBITERS
1. Indien een speler of arbiter, na eerdere opdracht daartoe, zonder geldige reden nogmaals
weigert aan de kledingeisen te voldoen, zoals deze in dit artikel zijn bepaald, kan het KVCbestuur, de gewestelijke commissie of het districtsbestuur onder wiens auspiciën een
wedstrijd wordt gespeeld, de wedstrijdleiding machtigen het actief functioneren van de
desbetreffende speler of arbiter onmiddellijk te beëindigen en hem een administratieve
heffing op te leggen.

HOOFDSTUK 5 – SLOTBEPALINGEN
51 Protesten
1. Een speler kan alleen bij de wedstrijdleiding een protest indienen als naar zijn mening een
bepaling van een reglement – niet zijnde een spelregel – niet of niet juist wordt toegepast.
Toelichting: Een arbiter kan een reglementsbepaling verkeerd toepassen. Hij verbiedt bijvoorbeeld
een speler te spelen omdat deze de kledingvoorschriften niet of niet goed naleeft, terwijl dit door
de wedstrijdleiding was toegestaan. Tegen dit soort verkeerd toepassen van bepalingen kan
protest worden aangetekend.
2. De wedstrijdleiding beoordeelt samen met het aanwezige lid van het bestuur of een protest moet
worden toegewezen. Is geen lid van het bestuur aanwezig, dan benadert hij het lid van de CA of –
indien ook dat absent is – hij beslist zelf.
Wordt een wedstrijd onder auspiciën van een gewestelijke commissie of een bestuur van een
district gespeeld, dan beoordeelt de wedstrijdleiding het protest samen met het lid van dat
bestuur, zo dit aanwezig is, en anders alleen.
3. Wordt een protest toegewezen, dan wordt tevens bepaald of het gebeurde de desbetreffende
partij zodanig heeft beïnvloed dat de partij moet worden overgespeeld. Is dat het geval, dan
bepaalt degene die het protest heeft behandeld in overleg met de wedstrijdleiding wanneer en
waar de partij moet worden overgespeeld.
52 Onvoorziene gevallen
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur na verkregen advies van de CA.
2. Moet in een niet voorzien geval worden beslist en is voorafgaand overleg met het bestuur en/of
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