CURSUS JEUGDTRAINER.
De peiling heeft zoveel hele en halve kandidaten opgeleverd dat we spijkers met
koppen kunnen gaan slaan. Onder voorbehoud van het bereiken van de vereiste
minimum aantallen gaat het volgende gebeuren:
Er start een groep in Helmond, bij de vereniging Stiphout. Op een aantal
dinsdagavonden, gecombineerd met een aantal zaterdagen.
Er start ook een groep in Oudenbosch bij de vereniging Vice-Versa ’51. Hier gaat
het om woensdagavonden, in combinatie met zaterdagen.
Beide opleidingen beginnen eind mei (na de ALV), zodat voor de zomerstop meer
dan de helft van de cursus achter de rug is. De exacte data volgen zo spoedig
mogelijk.
De cursus leidt op tot de ‘oude’ bevoegdheid, als zelfstandig jeugdtrainer. Dat is juist
iets meer dan het nieuwe niveau 2, waar sprake is van assistent-trainer.
We maken gebruik van demogelijkheid om al elementen van de nieuwe aanpak toe
te passen. Concreet gaat het om:
o Zelfstandig bestuderen van een deel van het informatiemateriaal.
o Praktijkopdrachten uitvoeren bij de eigen vereniging (of een andere gastvrije
club) onder leiding van een bevoegde trainer.
o De manier van examendoen moet gelijk blijven aan de oude situatie.
o Het gevolg is dat er minder contactbijeenkomsten nodig zijn, omdat een deel
van het leertraject anders wordt ingevuld.
o Het exacte aantal benodigde bijeenkomsten is pas binnenkort bekend, omdat
het programma natuurlijk ‘even’ opnieuw moet worden ingevuld.
Beide cursussen staan onder leiding van Adri Dam, die zich voor een aantal
onderdelen laat bijstaan door gastdocenten.
Binnen 1 of 2 weken is alle verdere informatie bekend via de website van de NTTB
en van ZuidWest en via e-mail berichten naar de verenigingen.
Ga alvast binnen je vereniging eens serieus rondzien of er mogelijk kandidaten zijn.
Nu is er een goede kans dat het door kan gaan, wachten op de nieuwe opzet duurt
nog even.
Met name een oproep naar de verenigingen in West Brabant en Zeeland. Voor deze
regio zitten we wat interesse betreft maar net in de buurt van het minimum aantal. Er
zijn dus echt nog wat kandidaten bij nodig.
Kijk eind volgende week op de website en let op de e-mail. Ga binnen je vereniging
alvast aan het ‘warm maken’.
Vooraf meer informatie nodig?
Er staat over de cursus volgens de oude opzet meer op de site van de NTTB onder
breedtesport / opleidingen.

Je mag ondergetekende ook mailen.
Adri Dam adritonnydam@zonnet.nl

