VVON-congres
‘Ontwikkeling speelwijze Nederlands Elftal’
De VVON nodigt jullie van harte uit tot het bijwonen van dit unieke VVON-congres.
Het bijwonen van dit congres levert 4 licentiepunten op voor het verlengen van uw
licentie.
Het congres vindt plaats op DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019 in het NBC
Congrescentrum te Nieuwegein (Blokhoeve 1, 3438 LC), met medewerking van
Dwight Lodeweges, Kees van Wonderen, Patrick Lodewijks en Steijn Spreij.

Programma
09.45 - 10.30 uur: Inloop NBC Congrescentrum, aanmelden/inschrijven deelnemers
en ontvangst met koffie/thee/water.

10.30 - 10.40 uur: Opening VVON-congres in de Grand Hall van het NBC
Congrescentrum door Jan de Gier (secretaris VVON).

10.40 - 12.00 uur

Presentatie van Patrick Lodewijks (keeperstrainer Ned. Elftal).
De presentatie van Patrick zal uit 3 onderdelen bestaan.
1) Uitleg over de ontwikkeling van de nationale jeugdkeepers van
de vertegenwoordigende elftallen O14 t/m Jong Oranje.
Het samenstellen van een profiel van de keeper van het
Nederlands Elftal wat vereenvoudigd wordt tot een profiel
O14 met het bijbehorende handelingsoverzicht
2) Werkwijze Nederlands Elftal: voorbereiding wedstrijden trainingen - wedstrijd – nabespreking.
3) Ontwikkeling spelhervattingen bij het Nederlands Elftal.
Dit alles zal ondersteund worden met videobeelden. Na afloop
van de presentatie worden de deelnemers in de gelegenheid
gesteld vragen te stellen.

12.00 - 13.00 uur

Lunch

13.00 - 14.30 uur

Presentatie van Steijn Spreij (Performance Analist Ned. Elftal).
Hij zal gaan spreken over het gebruik van video- en data analyse
t.b.v. scouting, training- en wedstrijdanalyse. De volgende
onderwerpen komen o.a. aan de orde:
1/ Wat is de rol van een Performance Analist?
2/ Hoe wordt video- en data analyse gebruikt in de top?
3/ Hoe kun je video- en data-analyse toepassen in jouw eigen
praktijk omgeving?
4/ Wat zijn de huidige ontwikkelingen/wat brengt de toekomst?
Na afloop van de presentatie worden de deelnemers in de
gelegenheid gesteld vragen te stellen.

14.30 - 14.50 uur

Korte pauze (koffie/thee/water/fris)

14.50 - 16.05 uur: Presentatie van Dwight Lodeweges en Kees van Wonderen
(Assistent-trainers van het Ned. Elftal).
Dwight en Kees zullen uitgebreid ingaan op de ontwikkeling van
de speelwijze van het Nederlands Elftal. Hoe en langs welke weg
(lees wedstrijden) is men tot de huidige speelwijze gekomen.
Zij zullen aan de hand van de gespeelde oefenwedstrijden
(Engeland, Portugal, Slowakije, Italië en Peru), en latere
officiële wedstrijden, middels videobeelden laten zien hoe de
speelwijze zich heeft ontwikkeld tot de huidige speelwijze.
Na afloop van de presentatie worden de deelnemers in de
gelegenheid gesteld vragen te stellen
16.05 – 16.10 uur Afsluiting door Jan de Gier
16.10 – 17.10 uur

Gezellig napraten met een borrel en een hapje.

Voor het behalen van de licentiepunten is het noodzakelijk het gehele
programma bij te wonen. Uitreiking certificaten alleen aan het einde van het
congres. Niet afgehaalde certificaten worden vernietigd.
Vooraf per e-mail vragen insturen
De sprekers nodigen u graag uit vooraf schriftelijk vragen in te dienen. Deze vragen
zullen dan aan het einde van elke presentatie plenair worden beantwoord. Graag uw
vragen per e-mail sturen naar: secretaris@vvon.nl

LET OP: Tot en met 27 augustus a.s. is het alleen mogelijk
voor VVON-leden om zich in te schrijven voor dit congres.
Inloggen als lid is vereist.
Inschrijven:
Inschrijven voor dit VVON-congres is, tot en met 27 augustus a.s., alleen mogelijk
voor VVON-leden via www.vvon.nl, Betaling kan alleen maar plaatsvinden via IDEAL.
VVON-leden dienen eerst in te loggen alvorens in te schrijven. Hebt u nog geen
persoonlijk account aangemaakt of hebt u problemen met inloggen, stuur dan een email met uw naam en adres naar info@vvon.nl.
Wanneer er na 27 augustus a.s. nog plaatsen beschikbaar zijn, dan krijgen ook
niet-leden de mogelijkheid om in te schrijven.
Kosten:
Leden VVON: € 55,00 (incl. cons./lunch) → inloggen als lid op website noodzakelijk
Niet-leden: € 99,00 (incl. cons./lunch) → opgave alleen via www.vvon.nl
U bent pas ingeschreven wanneer u hiervan een schriftelijke bevestiging per e-mail
heeft ontvangen.
Wilt u dit unieke VVON-congres niet missen en bent u nog geen lid, word dan
nu lid via https://www.vvon.nl/lid-worden/ en profiteer direct van de speciale
ledenkorting van € 44,00.
Parkeren
Deelnemers kunnen gratis parkeren op de grote parkeerplaats bij het NBC
Congrescentrum.
Openbaar Vervoer
Met tram 60 en 61 bent u vanaf Utrecht Centraal binnen 15 minuten bij het NBC
Congrescentrum (uitstappen halte Zuilenstein).
Bezoekersinformatie NBC Congrescentrum
https://www.nbccongrescentrum.nl/bezoekers-informatie/
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 18 september a.s. ontvangt u het door u betaalde bedrag retour. Bij annulering
op 18 september a.s. of daarna bestaat geen recht op restitutie.

