
              Arbiter 1 cursus   3 geslaagden    District NWN 
 

     Hans Berkhout,    Irma          Anja Grin,   Wim  
                Ruud  
 
Op 25 november startte in Slootdorp bij B.V. Wieringermeer’85  de 6 avonden cursus onder leiding 
van Anja Grin en Ben Haentjens met 5 personen. Met deze 5 cursisten werd enthousiast aan de deels 
theorie- en praktijk cursus begonnen.  Helaas viel er na 1 avond 1 persoon om privé redenen af.  
 Anja en Ben namen als gedreven docenten de theorie boeken S.A.R. en Reglementen (beschikbaar 
gesteld door District Noord West Nederland) systematisch door. Deel voor deel werd aandacht 
geschonken aan de theorie terwijl na de pauze de praktijk aan de biljarttafel begon.  
De eerste 4 avonden was er veel aandacht voor het Libre, kleine- en grote hoeken en de laatste 2 
avonden voor Driebanden en Libre.  
Het examen werd op 11 januari na het gebruik van een lekker kopje koffie om 11 .00 uur gestart met 
het schriftelijke gedeelte . Van de 40 vragen mocht je er 10 fout hebben. 3 personen waren met 3 -, 
7, en 8 fouten geslaagd , maar helaas was er 1 cursist met 13 fouten hij was gezakt en mocht daarom 
niet meer deelnemen aan het praktijk gedeelte.   Na de  lunch werd om 13.30 uur aan de praktijk 
begonnen.  2 voorspelers Libre en 2 voorspelers Driebanden speelden rustig hun partijen.   
De 3 overgebleven cursisten stonden goed opgesteld hun partij te arbitreren. Beginners foutjes 
werden door de examinator vergeven, dat moeten jullie in de praktijk leren, vertelde examinator  
Hans Berkhout . Ga kijken bij de topklasse Libre en de 1e en 2e klasse Driebanden, dan zie je hoe 
ervaren arbiters staan opgesteld, zoek de snijlijnen op is zijn advies. 
 Om 15.30 uur kwam het verlossende woord en kregen de geslaagden hun fel begeerde diploma’s 
uitgereikt door Hans Berkhout . Hans feliciteerde de 3 geslaagden, Irma Schuurman, Wim de Vries en 
Ruud Oudejans  met het behalen van hun diploma Arbiter 1.  
Voor Wim en Ruud was er een mooie bos bloemen aangeboden door B.V. Sombroek waar zij lid van 
zijn. Voor Irma gaat Theo Sneekes alsnog een bloemetje regelen.  Gefeliciteerd Arbiters 1  !   
Ook Paul Wansink, organisator van de arbitercursussen, kreeg een mooi boeket bloemen van Theo 
Sneekes voor zijn inzet voor het corps en zijn gedane werk voor deze cursus.  
Een speciaal woord van dank spreek ik uit naar het District die het examen heeft mogelijk gemaakt. 
Ook de voorspelers die belangeloos deze 6 avonden de moeite hebben genomen hun vrije tijd 
beschikbaar te stellen met de hoop het arbitercorps uit te breiden, waar wij allen als biljarters profijt 
van hebben. 
 
Als coördinator van de arbitercursus ben je blij weer 3 arbiters 1 erbij te hebben, en 2 geslaagden 
hebben al aangegeven door te willen gaan voor arbiter 2.  Dat zou geweldig zijn! 
Maar wat is het moeizaam om het arbitercorps binnen het District NWN uit te breiden.  
Een groot te kort aan arbiters binnen ons District wordt door vergrijzing gezien als een serieus 
probleem.  In het voorzitters- en secretarisoverleg van 26 februari a.s. wil ik mij hiervoor wederom 
sterk maken,  bestuursleden van de verenigingen hiervoor te enthousiasmeren.  
 
Paul Wansink, secretaris 
Arbitercorps District NWN 


