Verenigingsdraaiboek
bijeenkomst

Rinus, jouw assistent-trainer

Hulpmiddel om tot een leuke, informatieve
en leerzame bijeenkomst te komen
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Verenigingsdraaiboek bijeenkomst ‘Rinus, jouw assistent-trainer’
1. Doelgroepen
Om een brede groep jeugdkaderleden binnen de vereniging kennis te laten maken met Rinus,
denken wij dat het goed is onderstaande doelgroepen uit te nodigen voor de bijeenkomst:
• (Startend) Kader (vooral trainers) van pupillen- en/of juniorenteams van de vereniging
• Hoofd Jeugd Opleiding / technisch jeugdcoördinator
• Technische commissie
• Bestuurslid voetbalzaken
De contactpersoon van de vereniging nodigt het kader tijdig uit. Om inzicht te krijgen in de
aantallen is het aan te bevelen dat men zich aanmeldt. Op basis van de aantallen kan de ruimte
ingericht worden en kan de KNVB-projectmedewerker zorgen voor een juist aantal observatie- en
invulformulieren.
2. Algemeen
Uiteraard streven we (vereniging en KNVB) naar een goed georganiseerde bijeenkomst. De
volgende randvoorwaarden zijn daarbij van belang:
•
Oefengroep
• Om de praktijk tijdens de bijeenkomst in te kunnen vullen kan de vereniging
kiezen voor een JO10-, JO11- of JO12-team vanuit de vereniging
•
Trainer
• De trainer van de oefengroep verzorgt de training op basis van een complete
training uit Rinus (www.knvb.nl/assist-trainers/rinus).
o Het idee hierbij is een zo reëel mogelijke situatie te creëren waarbij de
trainer op zijn eigen manier de training uit Rinus laat zien. De eindpartij
laten we in de praktijk niet zien omdat 45 minuten (3 onderdelen van de
volledige training) volgens ons voldoende is. Natuurlijk kan, als de trainer
daar prijs op stelt, over de training overleg plaatsvinden met de KNVBprojectmedewerker.

•
•
•

Tijdens de praktijk gaat het zeker niet om het handelen van de trainer te
bespreken met de overige kaderleden, maar wel over een aantal facetten
die voor elke trainer van belang zijn: voetbalplezier, doelstelling, keuze
training, organisatie, coaching en de rol die Rinus zou kunnen spelen. Er
wordt door de KNVB-projectmedewerker een voor iedereen veilige sfeer
gecreëerd.
Trainingsveld/-ruimte zoals die normaal ook door de oefengroep gebruikt wordt
• Beschikbaar vanaf 18:00 uur (training uitzetten) tot 20.00 uur (einde partij)
Veldverlichting
• Moet, indien noodzakelijk, gebruikt kunnen worden
Kantine of andere geschikte ruimte voor de programmaonderdelen die binnen zijn
• De ruimte moet ruim genoeg zijn om alle deelnemers plaats te laten nemen aan
een tafeltje. Dit i.v.m. het gebruik van een eigen laptop of tablet
• Beschikbaar van 18:00 tot 21:30 uur
• In de ruimte zijn de volgende randvoorwaarden noodzakelijk:
o Scherm
o Beamer
o Verlengsnoer
o Geluidboxen die aangesloten kunnen worden op een laptop
o Flipover + stiften
o Stoelen (en bij voorkeur ook tafels) voor 15-40 deelnemers (afhankelijk
van het aantal deelnemers vanuit de vereniging)
o Wifiverbinding
o Koffie/thee bij inloop en tijdens de pauze. Kosten hiervan zijn voor
rekening van de vereniging
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Kleedkamer
• Voor de oefengroep is er een kleedkamer beschikbaar
Trainingsmateriaal (afhankelijk van de training die gegeven gaat worden)
• Doeltjes (5 bij 2 en/of 3 bij 1)
• Ballen
• Pionnen/dopjes
• Hesjes (bij voorkeur 2 kleuren)

3. Tijdsplanning
Totale bijeenkomst:
• 17:45 uur
• 18:00 uur
• 18:00 uur
• 18:15 uur
• 18:30 uur
• 19:00 uur
• 19:45 uur
• 20:00 uur
• 20:15 uur
• 20:30 uur
• 20:50 uur
• 21:00 uur

Accommodatie open
KNVB-medewerker aanwezig
Inrichten van de ruimte samen met vrijwilligers van de vereniging
Ontvangst deelnemers / Trainer zet training alvast uit op het veld
Opening/inleiding
Praktijk
Pauze
Nabespreking praktijk
Overige mogelijkheden van Rinus bespreken
Door ontwikkelen van de jeugdopleiding?
Ondersteuningsmogelijkheden van de KNVB
Afsluiting

Tijdschema oefengroep en trainer team
• 18.00 uur
Trainer zet training alvast uit en sluit aan bij bijeenkomst om 18:30 uur
• 18.45 uur
Oefengroep wordt opgevangen en begeleid door teamleider
• 19:00 uur
Start training
• 19:45 uur
Einde training, mogelijkheid om nog een afsluitend partijtje te
spelen o.l.v. trainer of teamleider
• 20:00 uur
Oefengroep kan douchen en huiswaarts gaan / Trainer sluit aan bij
de bijeenkomst
4. Deelnemers
• De aangegeven doelgroepen worden door de vereniging uitgenodigd voor de bijeenkomst
• Alle deelnemers wordt gevraagd hun laptop, tablet of mobiele telefoon mee te nemen
• Deelnemers die hun telefoon meenemen wordt gevraagd de app “Rinus” via de AppStore of Google Play te downloaden en te installeren. Dit is gratis!
• Het idee is samen en onder leiding van de KNVB-projectmedewerker tijdens de inleiding
Rinus te verkennen en vooraf al te kunnen gaan kijken naar de training die tijdens de
praktijk gegeven gaat worden
• Omdat er tijdens en na de praktijk ook gewerkt gaat worden met een observatie- en
notitieformulier moeten alle deelnemers ook schrijfgerei meenemen
• De Wifi-code van de vereniging moet bekend zijn en die avond met alle aanwezigen
gedeeld kunnen worden
5. Acties voor de vereniging
• Doelgroepen bepalen en uitnodigen voor de bijeenkomst
• Keuze maken voor de oefengroep (JO10, JO11 of JO12)
• Overleg met de trainer van de oefengroep
• Telefoonnummer van KNVB-projectmedewerker aan trainer geven
• Verdere voorwaarden invullen/organiseren
Minimaal een week voorafgaand aan de afgesproken datum zal de KNVB-projectmedewerker
telefonisch contact opnemen met de contactpersoon van de vereniging om e.e.a. af te stemmen.
Voorbeelden: aantal deelnemers, oefengroep, gekozen training uit Rinus, randvoorwaarden,
bijzonderheden enz.
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