Studiedag
De VVON nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van een studiedag. Het bijwonen van
deze studiedag levert 4 licentiepunten op voor het verlengen van uw licentie.
De studiedag vindt plaats op WOENSDAG 24 OKTOBER 2018 bij de b.v.o. PEC Zwolle,
‘MAC3PARK’ stadion, Stadionplein 1, 8025 CP Zwolle, met medewerking van de 1e selectie
van de b.v.o. PEC Zwolle, onder leiding van John van ‘t Schip (Hoofdtrainer b.v.o. PEC
Zwolle) en zijn assistenten.

Programma:
08.45 - 09.30 uur:

Inloop ‘MAC3PARK’ stadion PEC Zwolle, aanmelden/inschrijven
deelnemers bij binnenkomst in het Event Center

09.30 - 09.40 uur:

Opening door Jaco Botter en Wim Benders,
districtscoördinatoren districten Noord en Oost van de VVON

09.40 - 10.15 uur:

Presentatie door Gerard Nijkamp, technisch directeur PEC
Zwolle

10.15 - 10.30 uur:

Uitleg speelwijze PEC Zwolle + uitleg demonstratietraining door
John van ‘t Schip

10.35 - 11.45 uur

Demonstratietraining met de A-selectie van b.v.o. PEC Zwolle door
John van ‘t Schip en zijn assistenten in het ‘MAC3PARK’ stadion
Inhoud demonstratietraining:
• warming-up door fysiektrainer Jan Borghuis
• grote rondo/positiespel waarbij zogenaamde ‘box’ zal worden
gecreëerd
• trainingsvorm waarbij aandacht zal worden besteed aan
sjablonen/aanvalspatronen
• partijvorm 11 : 11

12.00 - 12.15 uur:

Nabespreking/evaluatie demonstratietraining + vragen stellen
deelnemers

12.30 - 13. 25 uur

Lunch

13.30 - 16.15 uur:

Middagprogramma, bestaande uit:
• 4 werkvormen van Multi-skills
• demonstratietraining m.m.v. van de jeugdselectie middenbouw
• werkwijze m.b.v. videoanalyse

16.15 - 16.30 uur:

Nabespreking/evaluatie middagprogramma + vragen stellen
deelnemers

16.30 uur:

Afsluiting studiedag + uitreiking 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: € 43,00 (incl. 3 consumpties + lunch) → eerst inloggen als lid op website
Niet-leden:
€ 83,00 (incl. 3 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. Heeft u problemen met inloggen, of
vragen over het activeren van uw persoonlijk ‘Mijn VVON’ account, 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 400 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 17 oktober a.s.
ontvangt u het door u betaalde bedrag retour. Bij annulering op 17 oktober a.s. of daarna
bestaat geen recht op restitutie.
Parkeren: U kunt gratis gebruik maken van de parkeerplaats naast het stadion. Na afloop
ontvangt u een kaartje om de parkeerplaats te verlaten.

