UITNODIGING STUDIEDAG
De VVON nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van een studiedag.
Het bijwonen van deze dag levert 4 licentiepunten op voor het verlengen
van uw licentie.
De studiedag vindt plaats op MAANDAG 6 NOVEMBER 2017 bij b.v.o. De
Graafschap, Stadion ‘De Vijverberg’, Lijsterbeslaan 101A, 7004 GN
Doetinchem, met medewerking van de 1e selectie van De Graafschap en
onder leiding van Henk de Jong (Hoofdtrainer De Graafschap).
Programma:
09.00 - 09.45 uur:

Inloop stadion ‘De Vijverberg’, ontvangst met koffie/thee +
aanmelden/inschrijven deelnemers op de 1e etage

09.45 uur:

Opening door Wim Benders, districtscoördinator van het district Oost, en
Henk de Jong, hoofdtrainer van b.v.o. De Graafschap

10.00 - 11.00 uur:

Presentatie ‘Keepersplan’ door Edwin Susebeek (keeperstrainer De
Graafschap)
Edwin Susebeek presenteert zijn keepersplan. Hij laat zien hoe hij binnen de
b.v.o.
De Graafschap werkt. Aan de hand van verschillende bouwstenen wordt
een pupil in de jeugdopleiding opgeleid om uiteindelijk het 1e elftal
(betaald voetbal) te halen

11.00 - 11.15 uur:

Pauze

11.15 - 12.15 uur:

Presentatie ‘Speelwijzeontwikkeling De Graafschap’ door Sandor van der
Heide.
Sandor van der Heide presenteert de ontwikkeling van de speelwijze van het
1e elftal. De voorbereiding en het door ontwikkelen van de gekozen
speelwijze gedurende het seizoen en tegen verschillende formaties.

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 13.45 uur

Uitleg demonstratietraining door Henk de Jong (trainer-coach De
Graafschap)

14.00 - 15.15 uur:

Demonstratietraining door Henk de Jong (trainer-coach De Graafschap)
Doelstelling: het verbeteren van de samenwerking tussen de verdediging en
het middenveld in de teamfunctie aanvallen op eigen helft/middenlijn om zo
een overtalsituatie situatie of vrije man te creëren

15.30 - 16.00 uur

Evaluatie training/vragen stellen deelnemers n.a.v. de veldtraining

16.00 uur:

Afsluiting + uitreiken certificaten

Voor het behalen van de licentiepunten is het noodzakelijk het gehele programma bij te wonen.
Uitreiking certificaten alleen aan het einde van de bijeenkomst. Niet afgehaalde certificaten
worden vernietigd.
Kosten:
Leden VVON:
Niet-leden:

€ 30,00 (incl. consumpties + lunch)) – inloggen als lid op website noodzakelijk
€ 70,00 (incl. consumpties + lunch) – opgave alleen via www.vvon.nl

Inschrijven:
Inschrijven voor deze studiedag is mogelijk voor leden en niet-leden via www.vvon.nl. Betaling kan
alleen maar plaatsvinden via IDEAL.
VVON-leden die gebruik willen maken van de speciale ledenprijs dienen eerst in te loggen. Hebt u
nog geen persoonlijk account aangemaakt of hebt u problemen met inloggen, stuur dan een e-mail
met uw naam en adres naar info@vvon.nl.
Niet-leden kunnen zich direct aanmelden via de website van de VVON.
De inschrijving sluit wanneer het maximale aantal deelnemers van 300 is bereikt en u bent pas
ingeschreven wanneer u hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail heeft ontvangen.
Annuleren inschrijving: Indien u na uw inschrijving/betaling wenst te annuleren, dan dient u dit te
doen door een e-mail te sturen aan info@vvon.nl. Bij annulering vóór 30 oktober a.s. ontvangt u het
door u betaalde bedrag retour. Bij annulering op 30 oktober a.s. of daarna bestaat geen recht op
restitutie.

