
Hoge eer voor Kamphorst
Gecertificeerde
trainer voor
Bowlingvereniging
EARMfiV*tP Een hoge eervoor Gus-
taaf Kamphorst. De spelervan Bow-
lingverenigÍng Barneveld, heeft
deelgenomen aan de cursus tot
NBF/ETBF level 2-trainer en slaag-
de daarin.

Het is voor het eerst dat deze oplei-
ding in Nederland werd gegeven en
stond onderleiding van twee docen-
ten. de Fin Juha Maja en de Turk
Onder Gurkan. In Nederland waren
op dat moment nog geen gecertifi-
ceerde trainers voor deze opleiding.
Door nieuwe inzichten, nieuwe ma-
terialen en nieuwe technieken ver-
andert het spel continu en daarmee
ook de benadering van het 'leren
bowlen'. Dat heeft invloed op de
opleidingen, die met de trends en
ontwikkelingen mee moeten gaan.
Daarom heeft de Nederlandse Bow-
ling Federatie (NBF) aansluiting
gevonden bij de European Tenpin
Bowling Federation ÉTBF).

Het werd een lang en zwaar week-
end,dat voor Kamphorst begon op
vrijdagmiddag met de uitreiking
van het ETBF Level 1 diploma. Dit
nadat hij de afgelopen periode had
voldaan aan de eis van minimaal
150 trainingsuren. Dus na het cer-
tificaat kreeg hij ook'het dÍploma.
Vervolgens begon de dag echt met
theorie, waarbij de cursisten veel
informatie kregen te verwerken.

De zaterdag en zondag werden ge-
vuld met heel veel theorie die later
op de baan moest worden toegepast.
Hierbij werd duidelijk dat er veel
thuisstudie nodig moest zijn om de
materie goed onder de knie te krij-
ge4, Op maandag weld e1 ls,:{nor-
gens nog een theoriesessie'gehou-
den en kregen de cursisten te horen
dat's middags het examen zou wor-

den afgenomen. Iedereen kreeg
een onderdeel om les in te geven en
een leerling aangewezen. Het over-
brengen van de les, door middel van
voorbeelden en een korte feedback
geven naar de leerling was waar het
om draaide, Door de stress moest
Kamphorst eeí herkansing doen
omdat zijn les niet goed uitpakte. In
de herkansing ging het goed.

ffi Gustaaf Kàmilhorst geflankeerd door beide docenten onder Gurkan (links) en Juha Maja (rechts).

Samen met de elf overige cursisten
slaagde Gustaaf Kamphorst en hij
is dus nu gecertificeerd ETBF Le-
vel 2 trainer. Om ook het diploma
te bemachtigen dienen er nog twee
cursusdagen geÍolgd te'worden en
moet er 200 uur praktijkervaring
worden opgedaan.
Ook de beide NBF-docenten slaàg-
den voor hun examen.


