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Het arbiterscorps van het district Noord -West Nederland zoekt nieuwe arbiters. 
 

Op 2 oktober 2021 start eindelijk weer (na de vervelende corona periode) met een nieuwe cursus 

voor  arbiters. Paul Wansink secretaris van het arbitercorps laat weten dat ook niét leden van de 

KNBB hiervoor mogen inschrijven.  

                    

Een zeer goede ervaring met een, niet lid, arbiter in de vorige cursus heeft er toe geleid dat wij daar 

nu meer bekendheid aan gaan geven. Het arbitreren van biljartwedstrijden is een serieuze zaak die 

aansluit op de wens van veel mensen om dingen in goede banen te leiden. Daarbij komt natuurlijk 

een uitstraling die vaak als prettig wordt ervaren en die gelijk is aan die van veel mensen als 

scheidsrechter in en meer fysiek ingestelde wedstrijd sport. 

 

Door het voeren van gesprekken met actieve- en ex scheidsrechters is gebleken dat een aantal 

scheidsrechters in de veldsporten stoppen vanwege de verruwing of gewoon omdat het te 

inspannend is. Dat is nu juist het mooie van de biljartsport, er vindt geen verruwing plaats en men 

kan tot op hoge leeftijd actief blijven. Zodra de hier genoemde scheidsrechters stoppen dan blijkt 

dat de wekelijks gang naar en de spanning van de wedstrijd toch vaak wordt gemist. Hierin kan de 

biljartsport een invulling aangeven. Het gezelligheidsgehalte in de biljartsport en het mooie 

biljartspel is zeer hoog omdat dit veelal in een rustige ambiance wordt gehouden.  

 

Uitbreiding is noodzakelijk, volgens Paul Wansink, dit wordt afgeleid uit de vele mooie wedstrijden 

en finales dat in ons district is waar te nemen. 

Hoe gaat het verder als een kandidaat zich inschrijft? Iedere deelnemer start met de zes dagdelen 

durende cursus en het examen. Als hij of zij slaagt dan (kunnen) zij worden ingedeeld bij een 

vereniging als ★arbiter. De arbiter betaalt dan 5 euro per jaar aan contributie en is hij vanaf dat 

moment lid van de KNBB. Na een jaar kan hij of zij (indien gewenst) inschrijven voor de cursus   

★★arbiter en met  nog zes vervolg cursus dagdelen bij gebleken geschiktheid.   

 

Wilt u deze uitdaging aangaan kunt u zich opgeven bij: Paul Wansink, secretaris arbitercorps 

District Noord West Nederland. Tel:0227-501297 of per Email: p.wansink@kpnmail.nl 

  

 

Club besturen informeer u bij uw leden en geef deze zo spoedig mogelijk op. 
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