Nieuwe kaderopleiding voor clubleiders
Zoals 30 oktober jl. op de ALV van het district besproken.
Het opleidingstraject van de NBB voor organisatoren en arbiters gaat veranderen.
We hadden een cursus Clubleider A (CLA), Clubleider B (CLB) en Wedstrijdleider (WL). Terzijde : “De
eerste ,dus CLA, was al vervangen door Basisvaardigheden Clubleiding (BVC)”.
Om een Bridgeclubavond te draaien en leiden heb je kennis nodig van het indelen van paren, gebruik
van schema’s , gebruik van uitrekenprogramma’s (bijv. het NBB-rekenprogramma), gebruik van
bridgemates en aangezien bridge ook spelregels kent is ook vereist kennis van de spelregels.
In de praktijk heb je mensen die zich meer aangetrokken voelen tot de organisatie en andere mensen
die zich meer aangetrokken voelen tot de spelregels. Je hebt op een clubavond wel beide (dus zowel
organisatie als spelregels) nodig.
In CLA en CLB waren beide facetten van organisatie en spelregels verwerkt in de opleidingen en
moesten de deelnemers beide onderdelen leren kennen en werden de deelnemers daarop
geëxamineerd.
In de nieuwe opzet is er een lijn met clubleiders voor organisatie (op diverse niveaus) en andere voor
het spelregelgedeelte (ook weer op diverse niveaus) en het examen is daarop uitgesplitst (dus of
organisatie of spelregelgedeelte).
Bovendien heb je clubs met diverse ambitieniveau. De NBB speelt in de aangeboden opleidingen
daarop in.
Het geheel wordt nu opgesplitst m.b.t. organisatie en arbitrage op het niveau recreatief, competitief
en prestatief.






Recreatief: De leden doen niet of zeer beperkt mee aan districtscompetities en spelen vrijwel
uitsluitend op de club. De club organiseert geen toernooien. De clubavonden bestaan
voornamelijk uit parenwedstrijden in lijnen op basis van matchpunten, met enkele
bijzondere drives ter gelegenheid van feestdagen of jubilea.
Competitief: Sommige leden doen regelmatig mee aan districtsevenementen en toernooien.
De club zal open drives organiseren. Op de clubavonden worden ook andere
wedstrijdvormen gebruikt zoals butler of viertallen.
Prestatief: Clubs met teams of verschillende spelers die uitkomen in de bondscompetities
(Tweede Divisie en hoger) en waarvan spelers deelnemen aan de landelijke
kampioenschappen. De club organiseert landelijke toernooien en doet mee aan bijvoorbeeld
de bekerwedstrijden.

Voor recreatief krijgen we de opleidingen Club Organisatie en Club Arbitrage, die voor competitief
worden met een ‘+’ aangegeven. Dus CO, CA, CO+ en CA+.
De cursus CO is gereed. Zie hieronder de beschrijving van de cursus.
Deze cursus wordt vanaf woensdag 26 januari a.s. in Pijnacker gegeven door docent Evert AngadGaur. Het bestaat uit zes woensdagavonden. En wordt, indien gewenst, afgesloten met een eindtoets
en mogelijke diploma.
De cursus wordt ook via internet gegeven, e-learning. Het is nog niet bekend hoeveel het cursusgeld
bedraagt. Wel is afgesproken in de ALV van het district dat het district 75 procent betaalt en we

verwachten dat de verenigingen het restant voor hun rekening nemen.
Een deel van de cursus zal bestaan uit het werken met het NBB-Rekenprogramma. Dus het is
gewenst dat de deelnemers een laptop tot hun beschikking hebben en die een paar cursusavonden
meenemen.
De opleidingen CO+, CA en CA+ zijn in ontwikkeling.

Voor geïnteresseerden, die geen onderdeel uitmaken van het organiseren van de clubavond of
arbitrages regelen is er informatie beschikbaar, Basiskennis Organisatie (BKO) en Basiskennis
Arbitrage (BKA).

Kadercursus Club Organisatie, CO.


In deze cursus leer je alles wat nodig is om de clubavond van jouw vereniging te organiseren.



De cursus richt zich op de basis, een recreatieve club waarbij uitsluitend parenwedstrijden in
lijnen op basis van matchpunten worden gespeeld.



Andere wedstrijdvormen worden besproken in de cursus CO+.



Onder organiseren verstaan we alles wat gedaan moet worden voordat een avond van start kan
gaan en alles nadat de spellen gespeeld zijn en er een uitslag moet worden gemaakt.



Het deel ertussen, het spelen en behandelen van de daarbij behorende arbitrages, valt onder de
cursus ClubArbiter en ClubArbiter Plus (CA en CA+).

