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THEMATRAINING
Wat bieden we aan binnen de thematrainingen?
Ook hier koppelen we de opleiding van de spelers en de
opleiding/begeleiding van de eigen clubtrainers.
We geven de clubtrainers extra handvaten mee om zelf met een
bepaalde thema aan de slag te gaan binnen hun eigen trainingen
binnen jouw club.
Inhoud pakket:
Trainerskorps vanuit Pro Volley, aangevuld met een actieve
deelname van eigen clubtrainers.
Duur: 3.30u
45min. voorbereiding met clubtrainers
1.45u thematraining
1u naverwerking met clubtrainers
We bieden verschillende thema's aan binnen de categorie U11
en U13, maar uiteraard kunnen we ook een thema samenstellen
op maat van de noden van jouw club/trainers.
Welke ondersteuning bieden we aan de trainers?
We overlopen de technische aandachtspunten van dit thema. Je
ontvangt ook de sportieve lijn van het thema.
Tijdens het trainingsmomenten proberen we samen naar
technische problemen te kijken bij spelen en een oplossing te
zoeken om de spelers bij te sturen.
We leren om te differentiëren: hoe kan je een oefening
makkelijker maken? Hoe kan je een oefening moeilijker maken?
We verwerken oefeningen op een creatieve manier. Hoe kan je
binnen hetzelfde thema op een andere manier verder werken
de volgende trainingen?
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Je ontvangt de uitgeschreven versie van de training die wordt gegeven. Daarbij krijg je ook nog 3 extra trainingen om
rond dit thema verder te werken tijdens je eigen clubtrainingen.
Kostprijs:
€ 200 tot 24 spelers
€ 250 tot 36 spelers
Het is uiteraard ook mogelijk om met meerdere clubs samen een thematraining in te boeken.
Wens je meer info?

Via bovenstaande QR-code kan je de volledige infobrochure en het aanvraagformulier terugvinden.
Wens je de nieuwsbrief voor clubs & trainers niet langer te ontvangen?
Stuur een mailtje naar info@pro-volley.be om je uit te schrijven.

