UITNODIGING BIJSCHOLING
De VVON nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van een bijscholing. Het
bijwonen van deze bijscholing levert 2 licentiepunten op voor het verlengen van uw
licentie.
De bijscholing vindt plaats op MAANDAG 15 APRIL 2019 bij r.k.a.v. Volendam,
Julianaweg 3A, Sportpad 4, 1131 CX Volendam, met medewerking van de 1e
selectie van r.k.a.v. Volendam, onder leiding van Sander Middelbeek (Hoofdtrainer
r.k.a.v. Volendam), Jaap Schilder (HJO) en Michael van Zijtveld (jeugdtrainer AZ
U15.

Programma:
17.45 - 18.30 uur: Ontvangst deelnemers in de kantine van r.k.a.v. Volendam
+ aanmelden/inschrijven deelnemers
18.30 - 18.35 uur: Opening door Johan Kraaikamp, districtscoördinator van het
district West 1
18.35 - 19.20 uur: 1) Presentatie door Jaap Schilder over “De Jeugdopleiding bij
r.k.a.v. Volendam”
2) Uitleg velddemo door Sander Middelbeek (hoofdtrainer r.k.a.v.
Volendam)
19.30 - 20.40 uur: Demonstratietraining door Sander Middelbeek (Hoofdtrainer
r.k.a.v. Volendam) met als thema:
“Het verbeteren van de omschakeling van verdedigen
naar aanvallen met als doel om zo snel mogelijk tot
scoren te komen”.
Startend vanuit de opbouw van het NTCT, met de bedoeling
om één van de twee centrale verdedigers in te laten dribbelen
in het middenveld óf een middenvelder aan te spelen, om
daarna in het middenveld de bal te veroveren en aansluitend
via diepte loopacties van hoofdrolspelers 7, 8, 9, 10 en 11
z.s.m. tot scoren te komen

20.45 - 21.00 uur

Evaluatie demonstratietraining door Sander Middelbeek + vragen
stellen deelnemers
21.00 - 22.00 uur: Presentatie door Michael van Zijtveld (jeugdtrainer AZ U15)) met
als thema: “De manier van spelen forceert de individuele
ontwikkeling”.
Het kijken naar creatieve spelers is een lust voor het oog. Zij
maken het spel spannend, verrassend en kunnen met individuele
kwaliteiten het verschil maken. Creatieve spelers spreken tot de
verbeelding. Zij worden het vaakst genoemd en geroemd. Zij
doen dingen die vooraf niet uitgelegd zijn door de trainer. De
looplijnen en het tactiekbord bieden geen uitkomst meer.
De identiteit van de club en de spelers zie je terug op het
trainingsveld. Elke oefenvorm die je doet heeft consequenties
voor de individuele ontwikkeling van elke speler. Het individu
ontwikkelt zich door middel van de stijl van de club en het team.
Het moment dat je dit beseft ga je sessies heel anders indelen.
De efficiëntie van de jeugdopleiding wordt bepaald door het
dagelijkse werk op het veld: de geur van het gras, de ballen en
de doelen. Alles draait om het veld en de liefde voor het spel. Die
pure voetbalcultuur moet centraal staan.
22.00 uur:

Afsluiting door Johan Kraaikamp + 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: € 18,00 (incl. consumpties) → inloggen als lid op website noodzakelijk
Niet-leden:
€ 48,00 (incl. consumpties) → opgave alleen via www.vvon.nl
Inschrijven:
Inschrijven voor deze bijscholing 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 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 8 april a.s. ontvangt u het door u betaalde bedrag retour. Bij annulering op
8 april a.s. of daarna bestaat geen recht op restitutie.

