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Maastricht United en Maastricht Sport on tour

COACHAVOND
‘WINNAARS VAN MORGEN’
maandag 17 oktober 2016
Stadion De Geusselt

Voor alle (jeugd)trainers van MU-clubs
en voetbalclubs uit de regio

INLEIDING
Maastricht United (samenwerking tussen 21 amateurverenigingen, Maastricht Sport en
MVV Maastricht) werkt in het kader van ‘samen een klasse beter’ aan een programma
voor jeugdvoetballers en (jeugd)trainers. Doel van de samenwerking is het regionale
voetbalklimaat te verbeteren. Dit gebeurt door jonge spelers samen te laten trainen en
voetballen en door (jeugd)trainers kennis te laten maken met nieuwe inzichten in het
trainersvak. Speciaal voor trainers en jeugdkader worden thema-avonden én (korte)
trainingcursussen aangeboden.

THEMA SEIZOEN 2016-2017: WINNAARS VAN MORGEN
De KNVB heeft onlangs het rapport ‘Winnaars van morgen’ gepresenteerd. In dit rapport
worden 11 aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van het jeugdvoetbal te verbeteren. De
eerste aanbeveling gaat uit van handhaving van onze eigen voetbalcultuur maar met extra
aandacht op het creëren van een winnaarmentaliteit. De vraag is hoe vertaal je dit uitgangspunt naar de jeugd van amateurverenigingen en betaald voetbal organisaties. Wat betekent
dat voor de trainingen, hoe stel je je als trainer op en wat betekent extra druk voor jonge
spelers op hun spelvreugde van het voetbal. Wanneer gaat druk over in spanning?
Een andere aanbeveling is dat trainers elkaar moeten aanvullen. Dat wil zeggen verschillende competenties moeten hebben. Dus trainers moeten verschillende opleidingen hebben
genoten en beschikken over andere kennis en ervaring.
Maastricht United on tour gaat het thema winnaarmentaliteit in het seizoen 2016-2017
uitwerken in:
a) 3 Thema avonden
b) Praktijk Cursussen: met het accent op willen winnen
c) Meulensteen trainingsmethodiek (Moves&Skills)
De thema-avonden (zie a) zullen georganiseerd worden op 17 oktober as., 23 januari 2017
en 10 april 2017. De cursussen bestaan uit korte praktijk trainingen en worden gegeven door
ervaren trainers. De datum van de praktijk cursus (zie b) zal waarschijnlijk in het najaar of
in januari 2017 starten. In november wordt gestart met de cursus Meulensteen trainings
methodiek beter bekend als de moves&skills training (zie c). Door aandacht te besteden
aan kennisverbreding bij jeugdtrainers moet de kwaliteit van het jeugdvoetbal verbeterd
worden. Maastricht Sport ondersteunt deze cursussen ook in financiële zin. Op de thema-
avond van 17 oktober krijgt u meer informatie over het totale programma.
Naast thema-avonden en cursusaanbod richt Maastricht United zich ook op jeugdige talenten.
Voor de talenten uit de regio worden centrale trainingen en wedstrijden georganiseerd.
Het is waarschijnlijk dat het bijwonen van de themavond 2 licentiepunten oplevert.
De KNVB bericht hierover vóór 14 oktober.

PROGRAMMA VAN DE AVOND maandag 17 oktober
18.45 uur

Inloop

19.00 uur

Ontvangst door Paul Penders, sportcoach
Maastricht en Algemeen Directeur MVV Maastricht

19.10 uur	‘Willen winnen, hoe doe je dat?’
Boudewijn Zenden, bespreekt hoe je de mindset van
voetballers kunt beïnvloeden. Zijn er cultuurverschillen tussen landen?
En hoe beïnvloeden Europese toptrainers hun spelers?
19.45 uur

Praktijk training
Op het veld van het Geusseltstadion wordt een demonstratie training
verzorgd door Andre Koolhof en Anton Vriesde.
Willen winnen is een ding maar hoe vertaal je dat in je oefenstof?
Hoe kun je als trainer spelers prikkelen om te willen winnen?
Welke instrumenten kun je gebruiken?

20.45 uur	Discussie, vragen aan panel
Sander Kleijkers zal de discussie leiden tussen Anton Vriesde,
Andre Koolhof en Boudewijn Zenden.
Aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen.
21.30 uur	Afsluiting
Paul Penders geeft een korte toelichting op het programma van
Maastricht United on Tour voor de komende maanden.

Ervaringsdeskundigen
Boudewijn Zenden heeft in diverse Europese landen gespeeld en kan de verschillen in
‘willen winnen’ aangeven. Ook heeft hij getraind onder toptrainers en kan hij de verschillen
in benadering en stimuleren van spelers aangeven.
Andre Koolhof is een ervaren KNVB bondscoach die met Oranje vrouwen O19 Europees
Kampioen werd (2014). Anton Vriesde is oud prof bij ADO Den Haag en MVV en al enkele
jaren (jeugd)trainer waaronder bij de jeugd van MVV.
Sander Kleijkers is bekend van radio en TV. Hij is presentator van sportprogramma’s bij
L1 en is een ervaren interviewer en discussieleider.

Organisatie
Maastricht Sport, MVV Maastricht en Maastricht United

Doelgroep
Jeugdtrainers en seniorentrainers

Locatie
MVV Geusseltstadion

AANMELDEN
Via www.mvv.nl/fanzone/aanmelden-coachavond-mu

Binnen CoachAvond werken wij samen met de volgende partners:

