Het Jeugdvoetballeerproces
binnen

“ Hoe leren kinderen
voetballen ?”

“ Wat is het verschil
tussen een jongen of een
meisje binnen het
voetballen ? ”

SVME

“ Wat mag je verwachten
van een kind van 7 jaar
binnen het voetballen ? ”

“ Kan een kind van 4 jaar
leren voetballen ? ”

“ Wat is een veilige leeromgeving
voor een kind ?”

Datum: Zaterdag 12 december 2015
Voor jeugdcoaches, spelers/sters en ouders van
onze jongste leden (4 t/m 10 jaar)

Locatie: SVME- Accommodatie

werkg

Inleiding
Voetballen is een sport die ontzettend leuk is om te spelen en om naar te kijken.
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen t/m 18 jaar in verschillende jeugdelftallen zich
proberen te ontwikkelen.
Het is ook een gegeven dat voetballen een hele moeilijke sport is en daarom
moeten we het juist heel eenvoudig maken voor jonge kinderen.
Veel vrijwilligers zijn voor SVME heel enthousiast bezig om de kinderen met
plezier beter te leren voetballen.
Het is namelijk de kunst om ieder kind op zijn niveau beter te maken in de
voetbalhandelingen, maar ook te helpen in hun ontwikkeling als kind.
Juist deze ontwikkelingen zijn heel erg verschillend per leeftijdscategorie en dat is
een zeer belangrijk onderdeel van het leren van voetballen.

Doelen van deze ochtend:








Bewustwording van het voetballeerproces
Respect voor de vrijwilligers van SVME
Duidelijkheid geven over het leren van voetballen voor een kind
Beter leren observeren en dan beïnvloeden
De rol van de Coach helder krijgen
Samen herkennen wat talent is
Antwoorden krijgen op de vraag “ Wat is een veilige leeromgeving”?

Wie organiseert deze ochtend ?
André Koolhof
Teun van der Weerden
Tom Joordens
Dennis Damen

We gaan theorie en praktijk aan elkaar koppelen en maken gebruik van
jeugdspelers van SVME en een aantal coaches om de doelen helder te krijgen.

Het programma
09:30 uur

Ontvangst met koffie en vlaai

10:00 uur

Opening en inleiding jeugdvoetballeerproces

10.30 uur

Observeren praktijk

11:00 uur

Pauze

11:15 uur

Wat hebben we gezien ?

11:45 uur

Vragenronde

12.00 uur

Einde van de ochtend

Aanmelden
Deelnemers kunnen zich tot uiterlijk 10 december 2015 aanmelden via de mail
bij Tom Joordens joordensduyx@ziggo.nl

Vragen?
Neem gerust contact op met Tom Joordens

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten op deze ochtend op 12 december 2015

Met vriendelijke groet,
o
o
o
o

André Koolhof
Tom Joordens
Teun van der Weerden
Dennis Damen

