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 WOENSDAG 17 APRIL 2019 bij v.v. Goes, Sportpark
“Het Schenge”, Geldeloozepad 5, 4463 AJ Goes, met medewerking van de 1e
selectie van v.v. Goes, onder leiding van Rogier Veenstra (Hoofdtrainer v.v.
Goes) en Bas van Baar (jeugdtrainer NEC).

Programma:
18.15 - 19.00 uur: Ontvangst deelnemers in de kantine van sportpark “Het
Schenge” + aanmelden/inschrijven deelnemers
19.00 - 19.05 uur: Opening door Tom Heijkoop, districtscoördinator van het
district Zuid 1
19.05 - 19.25 uur: Uitleg velddemo door Rogier Veenstra (hoofdtrainer v.v. Goes)
19.30 - 20.40 uur: Demonstratietraining door Rogier Veenstra (Hoofdtrainer v.v.
Goes) met als thema: : “Omschakelvormen”.
Hierbij staan bij de omschakeling naar verdedigen de
volgende aspecten centraal:
 5 sec. regel
 achterwaarts druk geven
 snel in verdedigende formatie terugkeren
Bij de omschakeling naar aanvallen zijn dat de volgende
aspecten:
 voorwaarts tempo maken
 overtal situatie creëren door overlap
 lokdribbel
 diepgang zonder bal
20.45 - 21.00 uur

Evaluatie demonstratietraining door Rogier Veenstra + vragen
stellen deelnemers

21.00 - 22.00 uur: Presentatie door Bas van Baar (jeugdtrainer NEC) met als
thema: “Deliberate Play”.
Deliberate Play wordt de laatste jaren steeds bekender. Het gaat
hierbij eigenlijk om een trainingsmethode die je bij alle leeftijden
in kunt zetten, om je spelers en je team te verbeteren. Er horen
oefenvormen bij waarin spelers de vrijheid krijgen om zelf keuzes
te maken. Als trainer probeer je je spelers in situaties te brengen
die ze zelf moeten oplossen. Je hebt hierbij zelf van tevoren
nagedacht over de doelstelling van je training en de vorm waarin
je die doelstelling giet. Binnen je oefenvorm gaan de spelers
vervolgens zelfstandig aan de slag om het spel te winnen.
Voordelen zijn o.a. meer plezier bij de spelers, het ontwikkelen
van hun inzicht en een verhoogde inzet op je training. In zijn
presentatie neemt Bas van Baar, jeugdtrainer bij NEC Nijmegen,
je mee langs de theorie achter deze methode, en hoe je dit kunt
vertalen naar jouw praktijk!
22.00 uur:

Afsluiting door Tom Heijkoop + 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: € 21,00 (incl. consumpties) → inloggen als lid op website noodzakelijk
Niet-leden:
€ 51,00 (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 van 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 10 april a.s. ontvangt u het door u betaalde bedrag retour. Bij annulering op
10 april a.s. of daarna bestaat geen recht op restitutie.

