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VT3, VT2 en Beginnerscursussen voor de trainer 

Naast de bijscholingen en clinics zijn er nog tal van mogelijkheden voor de reguliere volleybaltrainers 

opleidingen. De VT3 voor de ervaren trainer, de VT2 voor de ambitieuze maar nog niet heel ervaren 

trainer en de beginnerscursus voor trainers die nog niet klaar zijn voor een VT2 diploma, maar wel  

willen weten hoe ze een training verzorgen? Deze laatste is heel 2016 nog gesubsidieerd  

 

                                                            

 

Oktober 2016 

Beste technische commissie leden, 

Deze keer een speciale nieuwsbrief voor de Technische commissie. Veel tc-leden werken hard en naar eer 

en geweten, maar weten tegelijkertijd ook niet precies wat deze rol makkelijker zou maken. In deze 

nieuwsbrief een mooie (gesubsidieerde) beginnerscursus voor u als TC, informatie over licentiepunten en 

de normale trainersopleidingen.  Voor meer informatie; zie de website www.volleybal-west.nl of neem 

contact op met Ine Klosters via info@volleybal-west.nl of via telefoon: 06 2644 2844 

 

 

 

Beginnerscursus 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 die teamindelingen…..  

wat kan je daar mee doen? Speciaal voor de TC wordt er op  

verschillende locaties een beginnerscursus georganiseerd. 

                                                      

Licentiepunten! Technische clinics of bijscholingen gericht op doelgroepen  

Trainers met een VT2 of VT3 licentie hebben moeten 20 licentiepunten per 4 jaar halen om deze 

licentie te verlengen. Trainers kunnen licentiepunten halen door bijscholingen of bijvoorbeeld 

clincis. Op dit moment tourt Matt van Wezel rond met een prachtige serie technische clinics (zie 

hier een impressie van de eerste clinic). Daarnaast is het trainen en coachen van pubers of 6 tot 12 

jarigen in 2016 nog grotendeels gesubsidieerd!  
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