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Het einde van de coronatijd maakt het biljarten en arbitreren eindelijk weer mogelijk!   

 

Een bijzonder jaar was het afgelopen jaar omdat het biljarten wederom niet was toegestaan 

vanwege die vervelende corona pandemie. Vele finalewedstrijden werden om genoemde 

reden afgelast. De meesten mensen hebben hun vaccinatie gehad en met de boosters er  

overheen zijn we gewapend tegen het virus. Laten we het verleden qua virus nu maar varen   

en ons weer met onze geliefde sport gaan bezighouden. 

 

Gelukkig hebben wij nog een arbitercursus kunnen houden, precies in de tijd dat het net even  

mocht.  10 kandidaten hadden zich hiervoor opgegeven, helaas 2 door ziekte afgevallen. 

Marieke Schigt was weer de docent, met 8 cursisten werd in 6 dagdelen de cursus volbracht. 

Op 20 november werd het examen gehouden bij B.V. Sombroek die hun biljartlokatie  

beschikbaar hadden gesteld. Helaas viel 1 cursist voor theorie af, na de lunch begonnen 7  

cursisten aan het praktijk examen. Om 15.30 uur sprak examinator Ewald Holzhaus het  

verlossende woord uit, allen geslaagd. 7 cursisten slaagden voor Arbiter 1 en 1cursist (Irma)  

voor Arbiter 2. Met een dankwoord van Paul en Ron Schellingerhout aan Marieke en Ewald  

voor hun inzet bij de cursus en het afnemen van het examen en het feliciteren van de  

geslaagden werd het examen om 16.00 uur afgesloten. 

 

Ondanks de 7 geslaagden blijven wij als arbitercorps zoeken naar nieuwe cursisten.         

Hopelijk kunnen we in het najaar weer starten met een nieuwe cursus. Punt voor de ALV.          

Omdat er veel finales werden afgeblazen was het voor Alie Sneekes een moeilijk jaar en een  

hele puzzel om de inhaal-finales toch op het laatste moment rond te krijgen met voldoende  

arbiters. Alie bedankt!  

 

Het NK libre klein extra klasse bij de Liefhebber op 7- en 8 mei is voor het arbitercorps NWN 

uitgelopen op een enorme miscommunicatie bij de KNBB. De KNBB kon niet voor arbiters  

zorgen volgens Piet Verhaar, daar moest het corps NWN voor zorgen. Alie had alle zeilen bijgezet  

om in korte tijd alsnog 8 arbiters te regelen. Wat blijkt, op de uitnodiging KNBB stonden wél 

arbiters door de KNBB vermeld. Frustratie alom, al het werk van onze coördinator Alie was voor 

niets gedaan en de arbiters die uitkeken naar de NK finale waren teleurgesteld. Arie Dick heeft een  

boze brief naar de KNBB gestuurd maar nog geen reactie mogen ontvangen.         

 

Hopelijk is corona nu verleden tijd en kunnen wij ons gaan opmaken voor een fantastisch 

biljartjaar met veel voorwedstrijden en finales en daaruit voortvloeiend een prachtig arbitrage  

jaar met hopelijk een uitbreiding van ons corps met een arbitercursus in het vooruitzicht.  

 

Paul Wansink,  

Secretaris, arbitercorps NWN 


