
 
            Boskant, maart 2019 

Beste jeugdtrainers en –leiders van v.v. Boskant, 

Om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen in jullie rol als trainer en/of coach wil de technische 

commissie van v.v. Boskant volgend seizoen een interne opleiding verzorgen. De doelen die we 
daarmee willen bereiken zijn: 

1. Onze trainers handvatten aanreiken voor het plannen, uitzetten en begeleiden van een 

training, zodat zij met meer plezier en zelfvertrouwen trainingen gaan verzorgen. 

 

2. Onze trainers en coaches leren hoe jeugdspelers op een positieve manier gecoacht kunnen 

worden, zowel tijdens wedstrijden als tijdens trainingen. 

 

3. Verhogen van de kwaliteit van de trainingen. Door onze trainers op te leiden gaat het 

trainingsniveau omhoog en ontwikkelen spelers zich sneller. 

 

4. Meer plezier bij onze jeugdspelers omdat zij betere trainingen aangeboden krijgen. 

 

Hoe we de interne opleiding precies gaan vormgeven gaan we in de komende periode uitwerken, 

maar ligt in grote lijnen vast. De uitwerking op hoofdlijnen zit als bijlage bij deze brief en geeft 

jullie een goed beeld van welke onderwerpen we aan bod willen laten komen. Ook maakt het 

duidelijk dat we de tijdsinvestering beperkt willen houden tot maximaal 4 avonden, verspreid 

over het seizoen en telkens tot uiterlijk 22.00 uur. We vragen van de deelnemers dus wel een 

tijdsinvestering, maar deze is te overzien en overlapt bovendien veelal met de momenten waarop 

je team toch al moet trainen. 

 

De interne opleiding zal (mede) verzorgd worden door Boskant-lid Peter van der Heijden, die 

ruime ervaring heeft als trainer/coach en ook als begeleider van trainers. Zowel Peter als de 

technische commissie zijn enthousiast en bereid tijd en energie in dit project te steken. Uiteraard 

is het wel een belangrijke voorwaarde dat er ook onder ons jeugdkader voldoende animo is voor 

dit initiatief. Via deze brief willen wij onze plannen dan ook alvast aankondigen. Tijdens het nog 

te plannen jeugdkaderoverleg aan het einde van dit seizoen willen we e.e.a. verder toelichten en 

zullen we ook bij jullie gaan informeren wie er allemaal willen deelnemen. 

 

Wij hopen op veel enthousiasme en veel deelnemers. 

Wordt vervolgd tijdens het jeugdkaderoverleg! 

 

Sportieve groeten, 

 

Technische Commissie Jeugd 
Maarten van der Linden, Mark van der Heijden, Ties Brans en Rudy Neggers  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Bijlage: concept opzet interne opleiding trainers en coaches v.v. Boskant 

 
Uitgangspunten: 

 Minimale tijdsinvestering voor ons jeugdkader 

 Leerzaam, maar zeker ook leuk 

 Begeleiding door Peter van der Heijden, technische commissie jeugd en selectiespelers 

 Interactief: meer dan luisteren en toekijken. 

 Mix van theorie en praktijk 

 Opdrachten met persoonlijke feedback 

 Leuke beloning voor alle deelnemers 

 
Indeling opleiding: 

 
 


