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Trainersworkshop VVZA 
 
Beste trainers en leiders van VVZA, 
 
Graag wil ik jullie uitnodigen voor de eerste VVZA trainersworkshop van dit seizoen. 
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 17 november om 19:30 uur op het complex van VVZA. 
 
Sinds mijn aantreden begin dit seizoen ben ik hard bezig om het niveau in de jeugdopleiding van 
onze mooie club omhoog te brengen. 
Dit wil ik onder andere gaan doen door trainers intensiever te begeleiden bij het voorbereiden en 
geven van hun trainingen.  
Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat zeker de niet-selectietrainers vaak niet de begeleiding krijgen 
die zij vragen en verdienen.  
Daarom heb ik besloten dat er een aantal keer per seizoen een avond zal worden georganiseerd 
voor zowel de selectietrainers als niet-selectietrainers, met als doel het geven van een kwalitatief 
goede en leuke training. 
 
Voor deze keer heb ik Dennis Been van de Voetbalschool Amersfoort benaderd om de workshop in 
samenwerking met mij te gaan geven. 
Wij gaan jullie deze avond een theorie en praktijkgedeelte aanbieden waarin wij jullie handvaten 
meegeven om een kwalitatief leuke maar vooral ook goede training te geven aan jullie team. 
Wij proberen zowel de selectie als de niet-selectietrainer op hun eigen niveau te laten nadenken 
over bepaalde essentiële keuzes binnen het organiseren en geven van een training. 
 
Het programma voor de avond op 17 november ziet er als volgt uit: 
 
Om 19:30 uur inloop van de trainers en ontvangst met een bak koffie. 

 Kennismaking  
 Leeftijdseigen kenmerken 
 Praktijk voorbeeldtraining 
 Terugblik training 
 Theorie training geven 

Rond 22:00 uur Afsluiting. 
 
Benodigdheden: 
Pen/papier + Voetbalkleding en schoenen 
 
Lijkt jullie dit leuk en leerzaam, geef je dan op via het onderstaande emailadres: 
jeugdopleidingen@vvza.nl 
 
Ik hoop op een leuke en leerzame avond voor alle trainers van onze mooie club! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Steven van Zanten 
(Hoofd opleidingen VVZA) 


