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Wij zijn Spelenderwijs Verbeteren. Een bedrijf dat in 2015 is gestart
met het doel om trainers handvatten te bieden voor het geven van
leuke en effectieve trainingen. Dit doen we nog steeds met veel
plezier! Inmiddels hebben we grote stappen gemaakt en is onze
applicatie onderdeel van de trainerscursussen van het KNKV.
Wij werken vanuit de visie Teaching Games For Understanding.
Een visie die erop is gericht het spel te begrijpen om het te
spelen. We plaatsen de spelers in betekenisvolle situaties, zodat
zij gaan doen wat wij willen, zonder dat we zeggen wat de spelers
moeten doen. Kortom: laat de spelers ervaren en stel vragen!

TRAINERSBOEK
In dit trainersboek willen wij korfbaltrainers en ouders inspireren
en ondersteunen in het maken van trainingen, het coachen van
wedstrijden en het vertalen van wedstrijdsituaties naar
trainingssituaties. Je vindt in dit trainersboek handige formulieren
die je kunt invullen tijdens het coachen van de wedstrijd en het
voorbereiden van de training! Ook zijn er handige formulieren te
vinden waarmee je de ontwikkeling van jouw spelers bijhoudt!
We geven in het boek aan wat de visie Teaching Games For
Understanding concreet inhoudt voor de trainingen aan jouw
ploeg. We helpen je de training stapsgewijs voor te bereiden,
zodat de trainingen niet alleen voor de spelers, maar ook voor jou
als trainer leuk zijn en blijven!
We wensen je heel veel plezier met het geven van trainingen en
het coachen van jouw spelers!
Sportieve groeten,
Tim van den Berg en Mark Morelissen
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WAT BESPREEK JE MET JE SPELERS? WELKE AFSPRAKEN MAAK JE?

ONTWIKKELDOELEN N.A.V. WEDSTRIJD
WELKE ONTWIKKELDOELEN NEEM JE MEE NAAR DE TRAINING? VUL DIT
DIRECT NA DE WEDSTRIJD IN. JE WEET NU NOG GOED WAT IS GEBEURD!
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SPELERSONTWIKKELING
Uiteraard vind je het als trainer belangrijk dat de spelers plezier
hebben in het korfbal, maar wanneer hebben spelers eigenlijk
plezier in het spelen van korfbal? Is het belangrijkste dat spelers
het gezellig vinden, of wordt er toch ook een grote waarde
gehangen aan het winnen van wedstrijden? Hoe jij er als coach ook
instaat, voor spelers is korfbal het allerleukst als het lukt! Hoe
gaaf is het dan dat jij de spelers kunt helpen bij het inzichtelijk
maken van hun ontwikkeling! Dat is waar wij jou bij willen
ondersteunen door middel de volgende formulieren in dit
trainersboekje

INHOUD
Spelersprofiel
In het spelersprofiel is plaats voor de naam van de speler, de
leeftijd en het team waarin de speler vorig seizoen heeft gespeeld.
leeftijd? Iedere leeftijd heeft een bepaalde norm die aangeeft wat
een speler ongeveer zou moeten kunnen. Check bij jouw
vereniging of er een document bestaat waarin dit per leeftijd staat
uitgewerkt!
Team vorig seizoen? Door terug te kijken naar het team waar de
spelers vandaan komen, weet je welke weerstand de speler in dit
team heeft gehad op trainingen en in wedstrijden.

Dit moet je weten over mij
Wat vind jij, als trainer, belangrijk om te weten over de speler? Of
zijn er juist dingen die de speler tegen jou als trainer wil zeggen?
Heeft de speler bijvoorbeeld moeite met concentreren tijdens
trainingen om een bepaalde reden, gebruikt hij medicijnen of zijn
er andere dingen die handig zijn te weten over de speler? Je kunt
ze hier invullen! Mochten er tijdens het seizoen dingen naar voren
komen, kun je ze natuurlijk altijd nog invullen.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak kan jij, samen met de speler, gaan bekijken
wat het ontwikkeldoel van de speler is, hoe je aan dit
ontwikkeldoel kan gaan werken en op welke manier dit meetbaar
is! In dit trainersboekje is er ruimte om per speler twee
ontwikkeldoelen uit te werken.
Doel: beschrijf hier het ontwikkeldoel van de speler.
Plan: beschrijf hier op welke manier je aan het ontwikkeldoel gaat
werken. Gebruik je hiervoor de training, de wedstrijd of beelden
van de wedstrijd of juist een mix van deze drie elementen?
Misschien zijn er nog wel meer manieren om aan dit ontwikkeldoel
te werken!
Aan de slag: het plan is gemaakt! Het is nu tijd om op te schrijven
waar de speler in de komende periode concreet aan de slag gaat.
Welke afspraken maak je met de speler over zijn ontwikkeldoel?
Evaluatie : per doel zijn er twee vaste evaluatiemomenten
gepland: in de loop van het seizoen en aan het einde van het
seizoen. Uiteraard ben je als trainer vrij om meer
evaluatiemomenten in te plannen met de trainer of ze op een
ander moment te doen. In de evaluatie blik je met de speler terug
en vooruit; hoe ging het in de afgelopen periode met het
ontwikkeldoel en wat spreken we af voor de toekomst?
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PLAN VAN AANPAK
DOEL WAT IS HET ONTWIKKELDOEL?

PLAN HOE GAAN WE HIERAAN WERKEN?
TRAINING:
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AAN DE SLAG
WAT GA JE IN DE AANKOMENDE PERIODE
CONCREET DOEN?
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WANNEER WORDT ER GEËVALUEERD?

EVALUATIEMOMENT 1 HOE IS HET IN DE AFGELOPEN PERIODE GEGAAN?

WAAR LIGT DE UITDAGING VOOR DE AANKOMENDE PERIODE?

EVALUATIEMOMENT 2 HOE IS HET IN DE AFGELOPEN PERIODE GEGAAN?

WAAR LIGT DE UITDAGING VOOR DE TOEKOMST?
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