
 

Stage KNBB: Video-Editing/Grafisch (m/v) 
 
De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond organiseert jaarlijks meer dan honderd verschillende 
competities en toernooien op alle niveaus, in de spelsoorten: pool, snooker, driebanden en 
carambole. 

Wij zijn voor de afdeling communicatie, voor de doorontwikkeling van de nieuwe KNBB website en 
het YouTube videoplatform, en voor mooie/vernieuwende content op Facebook en Twitter, voor de 
periode september 2017-februari 2018 op zoek naar een Stagiair Video-Editing/Grafisch. 

Werk deels op locatie, deels op met Nederlandse Darts Bond gedeeld kantoor in Nieuwegein. 

 

 

 

Doel van de stage 

• Verder verbeteren van het imago van biljarten of KNBB d.m.v. leuke en vernieuwende 
grafisch & video content. 

• Aanvulling op de bestaande social media communicatie met creatieve bijdragen, om zo de 
populariteit van de sport te vergroten. 

 

Werkzaamheden 

• Video-editor/cameraman voor zelfstandig opnemen materiaal met de camera, en editen 
van dit materiaal. Daarnaast ook editen van bestaand materiaal 

• Maken promo’s binnen de verschillende takken van sport (snooker, carambole en pool) 
uit bestaand en nieuw op te nemen materiaal 

• Ondersteunen productie-/promoteam op evenementen 
• Video-items bedenken (i.s.m. afdeling Communicatie), filmen en produceren voor 

website en social media, o.a. sfeerreportages, interviews met spelers en snel 
gemonteerde feelgood filmpjes 

https://www.knbb.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCxohJnYwIXptbpeBYAI6gIA/videos
https://www.facebook.com/KNBB.Biljartbond/
https://twitter.com/KNBB_biljart


• Maken van mooie fotobewerkingen voor social media 
• Maken promotionele flyers en banners 
• Optioneel/gewenst: Bedenken van, en produceren van, animaties 
• Optioneel/gewenst: Bedenken van, en produceren van, infographics 
• Verdergaan op het pad dat door onze vorige twee video-editor/grafisch stagiairs is 

ingezet, met als doel steeds hoger/mooier niveau van content 

 

Veel vrijheid en mogelijkheden tot publicaties & opbouw mooi portfolio, dus!  

Kortom, eigenlijk op alle vlakken is het doel dat jij als stagiair(e) in staat bent mooie, vernieuwende 
content te produceren die aanspreekt bij een wat jongere doelgroep. Content die helpt onze 
zichtbaarheid te vergroten, die het imago van de biljartsport helpt verbeteren, en die zorgt voor een 
grotere aantrekkelijkheid bij twee van onze belangrijke doelgroepen voor een gezonde toekomst: 
jongeren 15-25 die nu nog niet in clubverband biljarten, en voormalig sporters 35+ die niet meer in 
competitieverband kunnen voetballen, tennissen etc., maar die toch graag competitief blijven.  

Jij kunt hierbij, net als onze vorige stagiairs, voor jezelf een mooi portfolio opbouwen. Immers, alle 
content die jij maakt wordt gepubliceerd op 
onze kanalen en gezien door een groot publiek. 

 

 

 

 

 

 

Profiel  

Wij zoeken een initiatiefrijk en zelfstandig iemand die op verfrissende wijze kan helpen het imago 
van de biljartsport te verbeteren, verfrissen & verjongen. 

Wij vragen hierbij (zoveel mogelijk van) de volgende vaardigheden: 

 Kennis van montageprogramma’s zoals Final Cut Pro of Adobe Premiere 
 Je hebt camera- en montage-ervaring opgedaan in je opleiding 
 Je hebt affiniteit met internet en digitale TV 
 Je bent zelfredzaam, leergierig, creatief en initiatiefrijk 
 Je bent resultaatgericht en weet van aanpakken 
 Je kunt wensen van opdrachtgevers vertalen naar videoproducties 
 Je bent proactief in je communicatie 
 Je kunt goed samenwerken, en kunt je eigen ideeën goed inpassen aan organisatiewensen 
 Beschikking over eigen camera, editingprogramma’s etc. is een pre 
 Kennis van of affiniteit met de (biljart)sport is een pre  
 Studie grafisch/media/communicatie, liefst HBO of MBO, universitair ook mogelijk. Zolang je 

maar hands on bent! 

Een stage met veel vrijheid 
Ruimte voor creativiteit 

Filmpjes voor een groot publiek! 



 

 

 

Werktijden & stagevergoeding 

Voorkeur voor de stageperiode is september 2017 t/m februari 2018. Bij voorkeur op maandag en 
woensdag aanwezig op kantoor in Nieuwegein, Archimedesbaan 7, en daarnaast op onregelmatige 
tijden (soms ook weekends) aanwezig bij evenementen.  

Het betreft een fulltime stage. Aanpassingen aan tijden en uren zijn mogelijk, alles in overleg met de 
stagiair(e). Begeleiding door, en afstemming met, Rolf Slotboom van communicatie. Stagevergoeding 
bedraagt €150 per maand. 

 

Sollicitatie en CV 

Stuur je sollicitatie/CV/motivatie, graag met zo veel mogelijk (al dan niet gepubliceerd) grafisch of 
videowerk, uiterlijk woensdag 28 juni 2017 naar: rslotboom@knbb.nl. Gesprekken zullen 
plaatsvinden tussen 3 en 9 juli 2017. 

 

mailto:rslotboom@knbb.nl

