WVF zoekt enthousiaste coördinatoren trainingen VTON
WVF is een sterk groeiende, gezellige voetbalvereniging in de wijk
Westenholte, waar zowel op prestatief, als ook op recreatief gebied volop
aanbod wordt geboden, voor elk wat wils. Ook op het gebied van trainingen
heeft WVF veel te bieden. Afgelopen seizoen is bij WVF begonnen met het
werken met een nieuwe trainingsmethode: VTON. VTON staat voor een
trainingssystematiek ontwikkeld door Richard Elsinga en Erik de Jonge. In
samenwerking met de KNVB en Coerver is gewerkt aan een programma dat in
staat is trainingen te bieden aan de hand van voetbaldoelstellingen, toegespitst
op de leeftijdscategorie waartoe de spelers behoren. Dit alles wordt
aangeboden in een speciale VTON-app, waarover de trainer de beschikking
krijgt en waarin elke twee weken trainingen worden toegevoegd.
WVF gaat het komend seizoen bij het implementeren van de methode in eerste
instantie de focus leggen op de E- en de F-jeugd. Alle trainers in deze
categorieën worden voorzien van de app en van materialen die het mogelijk
maken met VTON te kunnen werken. Om ook op het veld optimale begeleiding
te kunnen bieden zoekt WVF:
COÖRDINATOREN TRAININGEN VTON
Als coördinator trainingen VTON begeleidt je de trainers van de E- en de Fjeugd in de uitvoering van de trainingen in de praktijk. Je bent beschikbaar om
vragen te beantwoorden, je geeft uitleg, coacht en geeft feedback op wat er in
de praktijk gebeurt. Hierdoor brengen we het niveau van de trainingen verder
omhoog en zorgen we ervoor dat VTON niet alleen in theorie maar ook in de
praktijk meerwaarde biedt voor trainers en spelers.
Voorwaarden:
• Je volgt een interne scholing VTON, verzorgd door medewerkers van
SportService Zwolle
• Je hebt in de basis verstand van voetbal en je hebt enige trainerservaring in
de praktijk
• Je bent beschikbaar op de dinsdag-, de woensdag- of de donderdagmiddag
tussen 16:00 en 18:00 uur (woensdag vanaf 15:00 uur)
• Je vindt het leuk trainers te coachen, uitleg te geven en/of met elkaar in
verbinding te brengen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjan Jansen
(jeugdvoorzitter) via jeugdvoorzitter@wvf.nl of via 0641190026

