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Beste bestuurder,
De 2e helft van het seizoen is ingegaan. Een aantal van u is mogelijk vanmorgen de gladde weg op gegaan
om uw trainers, coaches en jeugd te ondersteunen bij het NOJK. In 2017 stelt de Nevobo de begeleiding van
dit kader centraal middels het Veilig Sportklimaat traject Coach de Coach. Dit verenigingstraject leidt binnen
een vereniging twee á drie trainerscoaches op. Een trainerscoach begeleidt trainers en coaches om hun
vaardigheden op pedagogisch vlak verder te ontwikkelen. Trainerscoaches geven begeleiding langs het veld
zodat een trainer of coach direct met de tips aan de slag kan.
Trainerscoaches in spe leren welke observatietechnieken er zijn, hoe
zij hun waarnemingen moeten analyseren en om op een
constructieve manier feedback te geven. Dit traject is komend jaar
gesubsidieerd! Voor meer informatie; zie de website www.volleybalwest.nl of neem contact op met Ine Klosters via info@volleybalwest.nl of via telefoon: 06 2644 2844
Trainen en coachen van Pubers & Trainen en Coachen van 6 tot 12 jarigen:
Op korte termijn starten er weer 2 trajecten voor uw trainers. Bij dit traject wordt ingezoomd op de doelgroep.
Daarnaast krijgt uw trainer hier 10 licentiepunten voor!!!! Bij beide trajecten is het nog mogelijk in te schrijven

Beginnerscursussen voor de TC
Als TC lid bent u ooit begonnen aan een belangrijke taak
binnen de vereniging. Maar wat wordt er nu precies van
u verwacht? Wat kan u doen om uw trainers goed te
ondersteunen. Hoe selecteert u de juiste trainer voor het
juiste team?
En hoe gaat u om
met teamindelingen?
Speciaal voor de TC
wordt er op
verschillende
locaties een cursus
georganiseerd.
(Ook is er nog een beperkt budget voor de trainers
beginnerscursussen in de zaal en op het zand)

Quote beginnerscursus Sovoco: Ik heb veel positieve
verhalen gehoord over het meteen toepassen van de
oefeningen. Dit is voor iedere jeugdtrainer aan te raden!

www.volleybal-west.nl

In oktober en November heeft er een sessie clinics
plaatsgevonden. Mogelijk hebben uw trainers deze
gemist. De samenvattingen staan op youtube, wilt u
deze delen met uw trainers?

Hiernaast zullen er nog meer VT2 en VT3
opleidingen starten. We zoeken nog naar
gastverenigingen. Is dat wat voor u? Neem dan
contact op! (Ook als u uw trainers wilt opgeven voor
de VT2 of VT3)

info@volleybal-west.nl

