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Beste bestuurder, 

Elke trainer of coach heeft recht op begeleiding! Dat is het thema waar het NOC*NSF komende seizoenen op 

inzet. Daarom gaat deze nieuwsbrief vooral over uw trainers en coaches, hoe u als bestuurder kan meehelpen 

bij de ondersteunen van uw trainers! 

Coach de Coach! Uw trainers en coaches zijn uw belangrijkste 

vermogen, dat u er zuinig op bent is dus logisch! Een van de meest 

afgenomen opleidingen op dit moment is het Coach de Coach 

traject. Hierbij worden mensen opgeleid om de trainers en coaches 

te begeleiden op 

didactisch gebied. Het is 

een gesubsidieerd 

traject wat veel 

meerwaarde biedt en 

steeds enorm 

gewaardeerd wordt 

door de deelnemers.   

  

Wat is er verder te doen? 
De beginnerscursussen voor de Technische commissie, voor de 

seniorentrainer en over het trainen en coachen zijn nog 

beschikbaar! Spelregels: 

Officieel zijn dit 

beginnerscursussen, echter de  

bijeenkomsten worden  

ingericht op het niveau van de  

deelnemers. Er is voor 200  

Nevobo leden in regio west een  

subsidie van 50 euro  

beschikbaar. Bij een inhouse  

cursus waarbij meer dan 13  

deelnemers meedoen is de  

cursus gratis! 

Voor meer informatie zie de website 

www.volleybal-west.nl of neem contact op 

met Ine Klosters via info@volleybal-west.nl 

of bel: 06 2644 2844 

De verenigingstrajecten zijn al door veel verenigingen 

gevolgd. Wat rest zijn kleine verenigingen die vermoedden dat 

ze hier te klein voor zijn. Daarom gaan we sportief coachen en 

lang leve de sportouder ook voor buurverenigingen inzetten. Is 

dit ook iets voor u? Wij denken graag mee! Ook als u deze 

trajecten wel bij uw eigen vereniging wilt inzetten! 
 

 

  

Actie: 10 volleybalbroekjes voor het 

team van de trainer met de leukste 

oefening!  

Heeft u een trainer met originele 

oefeningen? En kan zijn of haar team 

nieuwe broekjes gebruiken? Volleybal 

west geeft 10 rode Champion broekjes 

weg (maat L) aan de trainer  

met de beste / leukste /  

grappigste oefening.  

Neem een oefening met  

je eigen team op film op, beschrijf hierbij 

wat je doel is van de oefening en waarom 

je juist deze oefening wilt delen. Stuur dit 

filmpje op naar info@volleybal-west.nl. 

De winnaar krijgt 10 broekjes voor zijn of 

haar team. De filmpjes worden eigendom van 

volleybal-west en zullen op social media worden 

gedeeld met andere trainers 

In 2017 zullen er weer diverse 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) 

 
In oktober en november hebben er 

techniek clinics met Matt van Wezel 

plaatsgevonden. Mogelijk hebben uw 

trainers deze gemist. De samenvattingen 

staan op youtube, wilt u deze delen met 

uw trainers? 
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