
Samenwerking 

Flash Veendam 

en 

Winkler Prins



Voorlichtingsavond

 Bestemd voor geïnteresseerden

 Ouders van de kinderen die op de Winkler Prins gaan trainen



Hoe is de 

samenwerking 

tot stand 

gekomen?



 Contact onderling tussen leiding en praten over wensen van club en 

school

 Programma ontwikkelen waarbij de WP een aanvullende functie heeft op 

de vereniging.

 Integratie van trainingsuren van Flash en WP

Samenwerking



Sportprogramma WP



Overzicht

Speerpunten Flash

 Extra trainingsuren voor kinderen 
ongeacht niveau

 Jong starten met extra 
trainingsuren, overgang naar 1e en 
2e leerjaar kleiner 

 Continuïteit; 

 ook in 3e en 4e leerjaar extra uren 

 Kinderen enthousiasmeren voor 
volleybal

 Ook niet volleyballers/andere 
clubs kunnen meedoen 

Speerpunten Winkler Prins

 Kwantiteit staat voorop 
(breedtesport)

 Minimaal  12 kinderen per 
trainingsgroep tot max 15

 1e en 2e leerjaar

 Groep 7 en 8 om alvast kennis te 
maken met de Winkler Prins; 
grotere aantrekkingskracht

 Aanbieden beachvolleybal

 Integratie van de MAS-stage



Wat betekent dit voor de 

volleyballers/sters

en ouders/verzorgers

 Er wordt 3x per week getraind (bij deelname), minimaal 1x op de WP. De 

trainingen zijn geïntegreerd. 

 De 4 sporten zullen 2 keer per jaar een CLUSK (coördinatie, lenigheid, 

uithoudingsvermogen, snelheid en kracht) training organiseren 

 Er wordt hulp geboden indien de deelnemer moeite krijgt met schoolwerk 

vanuit school.

 Er wordt deelgenomen aan schooltoernooien; Olympic Moves 1e/2e klas 

en  Nederlands Kampioenschap Schoolvolleybal



Contact
Hoe verloopt het contact tussen de WP/Flash en de ouders/speelsters.

 Er zal een appgroep aangemaakt worden per trainingsgroep

Bij de groep 7/8 zal dit ouders betreffen

Bij de  1e en 2e klas zal dit de kinderen zelf betreffen

 Beide groepen zijn voor afmeldingen van de kinderen bij bijv ziekte/blessure of om 

een bijzonderheid te melden (individueel een bericht sturen kan ook indien gewenst).

 Er zal een mailinglijst opgesteld worden waar de trainer van school, sportcoördinator 

WP en TC voorzitter in vermeld zijn. Belangrijke zaken zullen via de mail 

gecommuniceerd worden.



Evaluatie

Deelnemers

 2x per jaar zal er een evaluatie zijn 

met de deelnemers

 Evaluatieformulier voor ouders

 Gesprek deelnemer met vooraf 

gezette vragen

Flash en Winkler Prins
Schooljaar 2018 -2019 zal geëvalueerd worden op:

 Genoemde aantallen leerlingen die deelnemen

 Samenwerking tussen betrokken verenigingen en WP

 Realiseren van de publicitaire waarde

 Gewenste communicatie met de trainers

 Verwachtingen bij de deelnemende leerlingen

 Clusk programma

 Ervaringen coördinator die maatwerk kan leveren. 
Voorbeeld: het oplossen van knelpunten in het 
lesrooster van de leerlingen en de gekozen 
trainingsmomenten



Overige zaken

 Stichting Leergeld /  jeugdsportfonds Nederland



Hoe verder….

 Er zal vanavond geïnventariseerd worden welke kinderen zich nu willen 
aanmelden voor de trainingen (en een brief naar de niet-aanwezigen).

 (er zal door sommigen nog 2x pw gebeached worden en de training is mogelijk 
daardoor lastig in te plannen).

 Na deze presentatie zal er een kleine rondleiding zijn waar de kinderen 
trainen/naar binnen kunnen etc.

 In de 3e week van september wordt er gestart met de trainingen voor de 
kinderen. Dit is vanaf 17 september. In de vakanties zijn er GEEN trainingen. 
(herfst/kerst/voorjaar/mei)

 Vanaf mei zal er beachvolleybal aangeboden worden ipv de zaaltraining. 
Informatie hierover volgt gedurende het schooljaar.



Vragen

?



Flash… hoe verder

 Technische Commissie is van mening dat er nu wijzigingen kunnen plaatsvinden in de 
opzet van trainingen bij de C-jeugd en mini leden en in onderling contact tussen trainers

 Eenheid bij trainers

 Technieken en speelwijze

 Vaker overleg momenten

 Betrokkenheid van ouders verhogen

 Inzetten als assistent-trainers / assistent-coach

 Vergroten van trainerscorps door interne opleiding voor betrokken ouders of eigen 
(oudere) jeugdleden of seniorenleden



Mini-trainingen

 Inzet op bewegen 

 Verbeteren van kracht, coördinatie, lenigheid, snelheid, balvaardigheid

 2x 1,5 uur training per week

 45 min bewegingsvormen

 45 min volleybal technische aspecten

 1 hoofdtrainer met assistenten (ouders of eigen (jonge) jeugdleden)



C - jeugd

 Minimaal 1 training gezamenlijk met alle C-jeugd

 1 hoofdtrainer en assistent-trainers (ouders of (oudere) jeugdleden)

 Tweede training is teamtraining waarbij de lijn van trainen gelijk blijft

 Technisch

 Speelwijze

 Derde training is WP training en is een volwaardige Flashtraining 



Einde presentatie

Vragen?


