Peter Oskam speelt een kleine 20 jaar in de kadercompetitie, is
sinds eind 2016 gediplomeerd KNBB-instructeur A en heeft een
onderwijsachtergrond.
Bij het lessen komt niet alleen het verbeteren van techniek aan
bod. Naast theoretische instructie komen er veel praktische
speladviezen aan bod en daarmee vallen er al snel meerdere
puzzelstukjes in elkaar. Veel aandacht voor tempo bal 2: hoe
“hou je die”, voor “slim spelen”(er is meer dan alleen de focus
op verzamelen), voor verschillende stootbeelden en de spelaanpak. Bij elkaar een garantie voor een gevarieerd lesaanbod.
Uitgangspunt is dat je zelf doorkrijgt waar je aandacht aan moet besteden, je in principe je
eigen leraar wordt en dat de spelverbetering, die je zeker gaat ervaren, je veel meer biljartplezier gaat geven.
In de eerste les wordt samen de beginsituatie vastgesteld en wordt bekeken welke vaardigheden moeten worden geleerd of verbeterd om het beoogde leerdoel te halen.
Klikt het en spreekt het aan dan worden ook leer- en trainingsdoelen duidelijk gemaakt en
regelmatig geëvalueerd. Er is een duidelijke opbouw in lesonderdelen en de vorderingen
kunnen per onderdeel worden bijgehouden. De lesonderdelen zijn allemaal te vinden in het
“Biljart Instructieboek Libre”
Er is een duidelijke missie: u als aankomend of ervaren biljarter te begeleiden in het verbeteren van uw spelniveau, en het verhogen van uw spelplezier in de fascinerende biljartsport.
Daarbij is het een uitdaging om op een zo simpel mogelijk manier zo veel mogelijk controle
te krijgen:
- gebruik alleen (zij) effect als het nodig is (en dat is best weinig)
- hoe vergroot je de trefzekerheid
- hoe blijf je na de carambole dicht bij de laatste bal
- basisprincipe van biljarten bestaat uit maar 3 onderdelen:
- aanspeeldikte op bal 2
- effect op je eigen bal
- tempo
En niet geheel onbelangrijk: tijdens de les worden regelmatig vragen gesteld over wat er op
tafel gebeurt, of misschien nog meer over wat er juist niet gebeurt en wat je wel had bedacht: zodat je er zelf achter komt wat je fout doet en je steeds meer je eigen leraar gaat
worden.
Een andere voorwaarde om beter te worden is het inslijpen van je leerpunten: om echt verbetering te zien moet je er beslist oefentijd insteken.
Peter heeft ervaring met zowel de beginnende als de ervaren biljarter.
De Libre lessen kunnen doorlopen tot en met de Serie Americain en Kader voor de beginnende kaderspeler.
Peter is “pensionado”en heeft zowel overdag als `s avonds tijd om les te geven.
Het lessen kan zowel bij Biljart Academie Oegstgeest; de Biljartvereniging Velsen (Santpoort); op uw locatie alsook bij hem thuis in Hoofddorp.
Hij is bereikbaar op peteroskam@ziggo.nl of 06-41530847.

