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Cursus Biljartinstructeur B van start
Eindelijk is het dan zover. De cursus Biljartinstructeur B is van start gegaan.
Op zaterdag 8 november zijn de cursisten op 2 locaties (Nijmegen en Nieuwegein)
begonnen onder leiding van Lion de Leeuw en Piet Verschure. In principe wordt de
B-cursus op locatie gegeven. Dat betekent dat wanneer een groep cursisten uit een
gewest of provincie zich aanmeldt, dat dan gekeken wordt naar een locatie in dat
gewest of die provincie om daar de cursus te geven. Het minimum aantal cursisten is
gesteld op 8 deelnemers.
Waar gaat het in principe om in deze cursus. In eerste instantie is de cursus bedoeld
om te leren lesgeven. De didactische principes worden aan de hand van
praktijkvoorbeelden uitgelegd. Er wordt van je verwacht dat je gaat nadenken over
je eigen handelen tijdens het lesgeven. Je stelt jezelf de vragen: Ben ik duidelijk
geweest? Heb ik het probleem goed uitgelegd? Heb ik me aan het niveau van de
leerlingen aangepast? Etc.
Laten we eerst even kijken wat er allemaal aan vooraf ging.
De cursus biljartinstructeur A en B oude stijl moesten gemoderniseerd worden om
aan de normen van NOC/NSF te voldoen. We zijn dan ook druk aan de slag gegaan
om de beide cursussen te herschrijven. Het moest een cursus worden die op 5
niveaus gevolgd kan worden.
Omdat er heel veel door vrijwilligers moest gebeuren, ligt het voor de hand dat daar
veel tijd in ging zitten. Nadat een en ander herschreven was, hebben we een tweetal
pilots gehouden om de cursus te testen. Vervolgens kwamen we snel tot de
conclusie dat de door het NOC/NSF voorgestelde manier van een cursus geven niet
de vorm was die onze biljarters ambiëren.
Het kwam er op neer dat heel veel zelfwerkzaamheid gevraagd werd van de
cursisten. Onze instructeurs in spe zijn meer gebaat bij een cursus waarbij de
cursisten samenkomen en samen met de docent de route te volgen die van te voren
is uitgestippeld. Op deze wijze kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren.
Vervolgens is met het NOC/NSF overeengekomen dat de pilotcursussen
biljartinstructeur A en B herschreven mochten worden met daarin een aantal
onderdelen die voor NOC/NSF van belang zijn.
We zijn weer opnieuw aan de slag gegaan en hebben de instructieboeken van de
beide cursussen A en B van de plank gehaald en alles goed tegen het licht gehouden.

Het hele cursusboek is vernieuwd en gemoderniseerd met nieuwe foto’s en de uitleg
is aangepast aan de maatstaven van deze tijd.
Een cursus is constant in ontwikkeling en er zullen hier en daar nog wel wat
aanpassingen gedaan worden.
Vooralsnog zijn we tevreden met de mooie nieuwe en moderne cursus
biljartinstructeur B.
Inschrijving voor de cursus biljartinstructeur B staat open voor KNBB-leden die een
moyenne spelen vanaf 2.50 en in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag
(VOG). De cursus duurt 4 dagdelen van ± 4 uur en kost € 150,00.
Kijk ook eens op de website www.knbbopleidingen.nl . Hier staat de hele cursus
beschreven en ook hoe je je hiervoor kunt inschrijven.
We zijn zeer benieuwd naar de ervaringen van de cursisten van deze vernieuwde
cursus biljartinstructeur.
De eerste cursussen biljartinstructeur B worden al op zaterdag 6 en 13 december
afgesloten. Er zullen daarna hopelijk nog vele cursussen volgen.
Ook de cursus biljartinstructeur A wordt volledig onder de loep genomen en dit
schiet al aardig op.
De verwachting is dat we hiermee in het voorjaar 2015 van start kunnen gaan.
Deze cursus staat open voor KNBB-leden die een moyenne spelen vanaf 11.00 libre
en/of 7.00 kader 38/2 en in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
De cursus duurt 6 dagen en kost € 300,00.
Kijk ook hier voor inschrijving op de website www.knbbopleidingen.nl.
Namens de Commissie Opleidingen,
Cees Benschop

Beste biljartvrienden,
Bij deze wil ik u en uw dierbaren namens het bestuur van de KNBB Vereniging
Carambole een hele fijne kerst, een goede jaarwisseling en
natuurlijk een geweldige start van 2015 toewensen. Wij wensen u verder veel
gezondheid, geluk en natuurlijk ook veel biljartplezier toe.
Namens de KVC, Jaap Labrujere

