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Regionale Bondstraining en Afdelingstraining
De afdeling midden verzorgt in het najaars seizoen 2020 en voorjaars seizoen 2021
weer 2 trainings groepen.
De Regionale Bondstraining (RBT) is bedoeld voor welpen en pupillen.
De Afdelingstraining (AT) is het vervolg op de RBT en deze groep zal bestaan uit de sterkere
speler(sters) uit onze afdeling en tot en met 3e jaars junioren.
Het doel van deze trainingen is het niveau in de afdeling op een hoog peil te brengen/houden.
Coördinator RBT en AT (voorzitter jeugdcommissie afdeling midden):
Taken:
• Aanstellen van de trainers
• Regelen van de accommodatie
• Regelmatig evaluatie overleg met de trainers over de gehele RBT en AT
• Regelmatig de trainingen bezoeken
• Aanspreekpunt voor alles wat niet inhoudelijk met de training te maken heeft
Trainers RBT en AT:
Eisen:
• Hoofdtrainer(ster) minimaal een licentie TT3 (gewenst TT4)
• Trainer(ster) minimaal licentie TT3
• Assistent-trainer(ster) minimaal in opleiding met de intentie om TT3 te gaan doen
Taken:
• Voorbereiden van de trainingen
• Techniek coördinatie, fysieke en mentale aspecten moeten regelmatig aan de orde komen
• Regelmatig evaluatie overleg met de coördinator over de gehele RBT en AT
• Regelmatig evaluatie met de deelnemers(sters)
• De deelnemers(sters) volgen in hun ontwikkeling
• Overleg met de clubtrainers(sters)
• Uitnodigen van nieuwe deelnemers(sters) clubtrainers worden hierbij ook op de hoogte
gesteld
• Aan het eind van het seizoen een complete evaluatie met de deelnemers(sters)
• Taakverdeling van de trainers in overleg met de coördinator
• Begeleiding bij de jeugdcup is gewenst

Deelnemers(sters) / ouders:
Verwachtingen en verplichtingen:
• Minimaal 2x per week trainen buiten de RBT/AT
• Op tijd aanwezig te zijn bij de training
• Een goede inzet en gemotiveerd om te trainen
• Afmelden bij afwezigheid
• Opkomst plicht van minimaal 75% (uitzonderingen na overleg met trainers en
coördinator)
• Deelname aan afdelingskampioenschappen, ranglijsttoernooien NK en NJM
• Betaling van de vastgestelde eigenbijdrage per halfjaar
(Voor 2019/2020 is dit € 50,00 per half jaar)
Selectieprocedure:
• Alle welpen pupillen en kadetten met een A-licentie
• Via de selectie scoutingdag
• Op voordracht van de clubtrainer volgt een testtraining waarna de afdelingstrainers en de
coördinator een keuze maken waarbij de belangen van de speler(ster) en de groep worden
meegenomen
• De deelnemers(sters) dienen in de afdeling midden te wonen en/of bij een vereniging van
de afdeling competitie te spelen (uitzonderingen worden beoordeeld door de coördinator)
De afdeling heeft als hoofdtrainster Yana Timina aangesteld en zij zal worden bijgestaan door
Jochem de Hoop en Willem Bakers (trainer in opleiding)
Coördinator voor de trainingen is Flip Valero.
De trainingslocatie is de zaal van TTV Hilversum
Vaartweg 52, 1217 SV Hilversum
Trainingstijden:
RBT+ 10.00 uur tot 13.00
RBT 10:30 uur tot 13:00 uur
AT 13:30 uur tot 16:30 uur
Voor het seizoen najaar 2020 zijn de volgende data vastgesteld:
27 September
4 Oktober
1 November
8 November
We zijn nog extra data aan het plannen voor deze periode.
Zodra deze definitief zijn word dit bekend gemaakt.

Deelnemers RBT
Kevin Ahlers
Hanno Kroone
Perle Maters
Vincent Hoogland
Janneke Standaar
Marlieke de Gier
Waling van Dongen
Bram Houtveen
Sam Groenewoud
Thijs Donkervoort
Tygo Nobel

Shot
Hoogland
DTK
Hilversum
Shot
Shot
Woerden
Over’t Net
SVO
Woerden
Woerden

Deelnemers AT
Pieter Bakers
Denis Dimitrov
Jurre de Bree
Anouk van der Boom
Teun Salentijn
Kasper Marinus
Koen Labrie
Daan Bakker
Joshua Sweerts
Poyraz Birbil

VTV
SVE
TTVN
Hoogland
Bijmaat
ZTTV
VTV
Zeta
VTV
SVE

RBT+
RBT+

Voor verdere vragen of informatie over de trainingen kunt u contact opnemen met:
Flip Valero
Coördinator Afdelingstraining
Prof. Drionlaan 26 3741 XE Baarn
06-51564739
flip.valero@nttb-midden.nl

