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Beste clubverantwoordelijken en Sportbestuurders en geïnteresseerden,
De Gewestelijke Arbitrage Commissie van B-VL richt tijdens het seizoen 2020-2021 opnieuw een toegangsexamen in
voor de functie van Gewestelijk scheidsrechter KBBB-FRBB voor de regio Beide Vlaanderen in. Deze zullen
doorgaan afgeschermde locatie waar de nodige ruimte is om dat in alle sereniteit en veiligheid te kunnen doen.
Deze proeven gaan zoals elk jaar door op de laatste zaterdag van augustus.
Dit jaar is dat op 29-augustus-2020 in de lokalen van Kon. B.C. De Metro te Gent, Sint-Pietersaalstraat 74.
Dit lokaal is centraal gelegen in ons gewest zodat de verplaatsingen voor iedereen haalbaar zijn.
Kandidaturen moeten uiterlijk tegen 20-augustus-2020 aangemeld worden bij Uw districtsverantwoordelijken
voor arbitrage en bij de secr. van de GAC.
De kandidaten zullen dan ten gepaste tijde een oproepingbrief/mail krijgen. Hieronder nog even de contactadressen.
Vz G.A.C. en District ZW-VL:
Dirk Acx
kbbb.zwvl.arbitrage@gmail.com
Secr. G.A.C.:
Piet Vanfleteren
piet.vanfleteren@gmail.com
District Gent:
Omer Goerleer
omer.gorleer@telenet.be
District Waasland:
Willy Leemans
willy.leemans@skynet.be
District Dender:
Nico Mangelinckx
nico.mangelinckx@telenet.be
Brugge Zeekust:
René De Cuyper
de_cuyper_rene@skynet.be
Secr. G.A.C.:
Piet Vanfleteren
piet.vanfleteren@gmail.com
Het examen wordt afgenomen door de examencommissie B-VL bestaande uit CEB en UMB arbiters
bijgestaan door ervaren Nationale arbiters.
•

•

Het examen zal dit jaar bestaan uit een ruime praktische proef omvattende de algemene regels van het
spel en sportiviteit, opstarten wedstrijden in Libre, bandstoten, kader en driebanden. Deze praktisch
proef is een simulatie en test de kennis van de kandidaat met mogelijke en gebeurde feiten aan het
biljart.
Na het slagen in deze beide proeven worden de kandidaten één jaar in stage als Gewestelijk
scheidsrechter ingezet en opgevolgd door hun districtsverantwoordelijke en de leden van de GAC.
Na dat jaar volgt een evaluatie met dan al of niet aanstelling tot GS of indien nodig geacht een verlenging
van stage met één jaar waarna dan weer evaluatie volgt. Voldoet een kandidaat ook na een tweede
evaluatie niet dan kan hij het daaropvolgende jaar terug deelnemen aan de proef en de cyclus opnieuw
doorlopen.

Met Vriendelijke groet

Voorzitter Gewestelijk Arbitrage Comité Beide-Vlaanderen

Dirk Acx.
kbbb.arb.bvl@gmail.com

