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Inleiding
In Nederland worden onder toezicht van de Nederlandse Bowling Federatie competities
georganiseerd, gebundeld onder de noemer Nationale Leagues. De NBF kan deze competities pas
laten doorgaan, als elke speelronde onder leiding staat van een gekwalificeerde wedstrijdleider. De
NBF is zich er van bewust dat zonder wedstrijdleiders, er geen nationale leagues gespeeld kunnen
worden.
De wedstrijdleider heeft tijdens de wedstrijden de verantwoordelijkheid om, natuurlijk i.s.m. de
spelende teams, de wedstrijddag in goede banen te leiden. Een wedstrijdleider heeft daarvoor kennis
van zaken nodig en moet goed omgaan met verschillende situaties en verschillende mensen. Los van
het feit dat de NBF niet zonder voldoende wedstrijdleiders kan, vindt de NBF het ook belangrijk om
wedstrijdleiders goed voorbereid de baan op te sturen. Die voorbereiding vindt plaats in een opleiding
tot wedstrijdleider.
Er is 4 jaar geleden een opleiding ontwikkeld waar leiderschap en communicatie de rode draad vormt
naast de belangrijkste regels van het sportreglement. Deze wedstrijdleidersopleiding 2.0 is de
afgelopen 4 jaar met succes gegeven en zijn er 50 nieuwe stijl wedstrijdleiders nu actief in Nederland.
We hopen er in geslaagd te zijn een opleiding aan te bieden die qua tijdsinvestering goed te
behappen is, maar waar de NBF de geslaagde cursisten ook met een gerust hart de baan op stuurt.
In deze brochure vind je alle informatie over de opleiding voor het seizoen 2019– 2020.

Opleiding tot wedstrijdleider
Voor wie bestemd?
De opleiding tot wedstrijdleider is bestemd voor alle NBF-leden die graag wedstrijden willen leiden
onder de vlag van de Nederlandse Bowling Federatie en zelf niet in actie komt als speler tijdens de
nationale leagues. Een wedstrijdleider kan wedstrijden in alle nationale leagues leiden, van de
eredivisie tot en met de 2e klasse, maar natuurlijk ook tijdens toernooien of leagues die worden
georganiseerd door de eigen vereniging. Hierbij is de wedstrijdleider bekend met het sportreglement,
kan hij of zij een wedstrijd van begin tot het eind in goede banen leiden en heeft de wedstrijdleider
introductie gehad in leiding geven en communicatie.
Opleidingsprogramma
De opleiding tot wedstrijdleider bestaat uit zeven dagdelen. De opleiding vindt op de volgende data
plaats:
Cursusdag 1
2 dagdelen

Zondag

6 oktober

Veenendaal

10.00 uur – 17.00
uur

Cursusdag 2
2 dagdelen

Zondag

24 november

Veenendaal

10.00 uur – 17.00
uur

Meeloop dag(en)
NTL

Zondag

Dec. / jan. / feb.

n.v.t.

NTL dag

Examen dag
NTL

Zondag

Maart / april

n.v.t.

NTL dag

Contactmomenten met de docenten zijn dikgedrukt.
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Opleidingsplaats(en)
De opleiding zal bij voldoende deelname van minimaal 8 cursisten in ieder geval in Midden Nederland
en in Veenendaal worden gegeven. Bij een opgaaf van minimaal 6 deelnemers uit regio Noord of
regio Zuid zal er op bovengenoemde data ook een opleiding in deze regio’s worden gegeven. Er zal
dan nog bekeken worden in welk bowlingcentrum in deze regio’s de opleiding gehouden kan worden.
Mix opleiding Noord- en Zuid Nederland
Komend seizoen komen we 1 dag naar jou en jullie 1 dag naar ons. De eerste cursusdag is dus in
Veenendaal en de 2e cursusdag bij jou in de buurt. Er zal een centrale plaats gezocht worden in het
Zuiden en het Noorden om deze 2 cursusdag te geven. Dit zal doorgang vinden bij minimaal 6
deelnemers uit jouw regio.
Toelatingseisen
a. Lidmaatschap
U dient lid te zijn van de Nederlandse Bowling Federatie (als verenigingslid of individueel lid)
b. Leeftijd
Er geldt een minimale leeftijdseis van 18 jaar, die u per 1 januari 2020 moet hebben bereikt.
c. Computer
De cursist heeft een computer / laptop waar hij of zij goed mee overweg kan. Dit is zowel
tijdens de opleiding als tijdens het leiden van wedstrijden van belang.
Cursusgeld / aantal deelnemers
Het cursusgeld bedraagt € 175,- inclusief lesmateriaal en eenmalige deelname aan het examen.
Wanneer u de opleiding positief afrond ontvangt u tevens de NBF werkmap voor wedstrijdleiders met
alle bijbehorende attributen. Wanneer de cursist het examen niet haalt en op wil gaan voor een
herkansing, wordt een bedrag van € 35,- in rekening gebracht.
De cursus zal doorgang vinden bij minimaal 8 cursisten en er kunnen maximaal 16 cursisten deel
nemen.
Lunch
Tijdens een cursusdag maken wij gebruik van een lunch. De kosten hiervoor zijn +/- 10 euro, maar
houd er rekening mee dat de lunchkosten bovenop de deelnemersbijdrage in rekening gebracht
worden van de cursist.

Inschrijfprocedure
De inschrijving is bij verschijning van deze brochure geopend en sluit respectievelijk op
maandag1 oktober Inschrijven kan digitaal via de NBF website.
Inschrijvingsprocedure / betalingsvoorwaarden
 U kunt uitsluitend inschrijven door middel van het digitale inschrijfformulier. Deze treft u aan
op http://nbf.bowlen.nl/Voorleden/Opleidingen/Wedstrijdleidersopleidingen.aspx.
 De inschrijfformulieren voor de wedstrijdleidersopleidingen worden op volgorde van
binnenkomst in behandeling genomen zodra men aan de toelatingsvoorwaarden voldoet.
Indien u niet aan de voorwaarden van een opleiding voldoet wordt u daarvan op de hoogte
gesteld. Uw inschrijving wordt dan in portefeuille gehouden (tot sluitingsdatum) totdat u zelf
heeft aangegeven dat uw gegevens in orde zijn, waarna de NBF bekijkt of uw inschrijving
gehonoreerd wordt.
 Wanneer het maximum aantal cursisten voor een bepaalde cursusgroep is bereikt, sluit de
inschrijving voor deze cursus. Wanneer u hebt ingeschreven maar niet meer op de cursus van
uw keuze kan worden geplaatst, zal in overleg worden getracht een passend alternatief te
vinden.
 De organisatie heeft het recht een cursus, waarvoor te weinig aanmeldingen zijn ontvangen,
te annuleren. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna
hun verplichtingen vervallen.
Meer informatie
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Ga naar http://nbf.bowlen.nl/Wedstrijdbowlen/Wedstrijdleiders.aspx voor meer informatie over
wedstrijdleiders, de afspraken en vergoedingen of mail of bel mij.
Ben van Spronsen | NBF
Mail: opleidingen@bowlen.nl
Tel:
06-53711242
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