
Verslag Vervolgbijeenkomst 2 Back to Basics 
 
datum:  13 juni 2016 
aanwezig: Kim Vos, Jan de Boer, Jan Bakker en Wim van der Poel (verslag) 
afwezig: Alex Bouwmeester 
 
We volgen bij deze bespreking de (wat al te lange) agenda: 

 
1. mededelingen  
2. vaststellen agenda  
3. concept verslag; evt. correcties hierop  
4. pupillen – inventarisatie aanvullingen wenselijke resultaten  
5. pupillen – getallen  
6. pupillen – conclusies (wat is er nodig en tekort)  
7. pupillen – feedback vanuit direct betrokkenen  
8. junioren D – huidige situatie  
9. junioren D – wenselijk situatie  
10. rondvraag  

 
ad2: Vaststellen agenda: 
De agenda mag de volgende keer iets compacter 
 
ad3: Concept verslag, reacties 
- er zijn 7 i.p.v. 8 trainers voor de pupillen, 3 daarvan zijn assistent trainer 
- er zijn nu 5 trainingsgroepen bij de pupillen 
 
ad4: Pupillen: aanvulling 
- bij de pupillen wordt bewust gekozen voor het niet vormen van een talentengroep 
- bij Mini en C pupillen heeft de spelvorm de voorkeur tijdens trainingen 
- bij de pupillen A + B is sprake van meer prestatiegerichtheid 
- het betrekken van ouders bij de trainingen levert goede resultaten op 
- ook trainers verlaten na afloop van de trainingen snel, napraten met ouders gebeurt niet veel. 
 
ad5: Pupillen, getallen 
- de door Wim aangeleverde getallen komen niet overeen met die van Kim. 
actie: Wim maakt een nieuw overzicht aan de hand van het bestand van Kim. 
 
ad 6: Pupillen, wat is er nodig, wat is er tekort, conclusies 
- het door Jan de Boer aangeleverde materiaal (de Hoedt inzake meer looptrainingen voor kinderen) is 
bediscussieerd; dit maakt duidelijk dat er voldoende looptrainingen in het trainingsprogramma zijn 
opgenomen. De conclusie is dat het idee van de Hoedt derhalve niet van toepassing is.. 
- de spelvorm blijft een goede keuze voor de trainingen van Mini’s en C pupillen 
- als limiet van het totaal aantal pupillen stellen wij op 105; dit komt overeen met het aantal 
beschikbare trainers (7), waarbij de groepsgrootte op max 15 pupillen wordt geraamd. 
- het is opvallend dat de goede ideeën welke zijn beschreven in het geaccordeerde Jeugdplan (2013 
Ad Breedijk) niet lijken te worden gebruikt/uitgevoerd. Dit laatste geldt met name voor de daarin 
genoemde functie van trainingscoördinator voor de jeugd. 
actie: dit Jeugdplan zal tijdens de komende bijeenkomst door ons worden besproken 
 
ad7: Feedback van direct betrokkenen 
- de eerstvolgende bijeenkomst hopen wij te kunnen spreken met stakeholders als trainers - , de 
jeugdcommissie en/of de ouders begeleiders over ons product. 
actie: Wim maakt een ‘’afrondend verhaal ‘’ wat als PRAATpapier wordt gebruikt ter 
informatie/voorbereiding van het beoogde gesprek. 
actie: Kim nodigt de beoogde trainers en jeugdcommissie en geïnteresseerde ouders hiervoor uit; om 
dit gesprek mogelijk te maken wordt de vergadering vervroegd naar 19:15 uur. 
 



ad8: junioren D: huidige situatie 
- de huidige hoeveelheid D junioren wordt nog geïnventariseerd 
- in de praktijk zijn D junioren niet de makkelijkste groep om training aan te geven 
- er zijn nu 3 trainingsgroepen, waarvan een groep voor talenten. Deze talenten krijgen extra 
technische – of looptraining(en) 
 - trainers; D1: 1 trainer + 1 assistent trainer 
     D2: 1 trainer 
- trainers zijn beperkt in hun technische kennis en mogelijkheden en doen ter vergroting hiervan mee 
aan de training ‘’Train de Trainer’’ 
- omvang groepen: > 15 
- competitie: 2 teams Meiden D (ieder 6 meisjes) 
 
ad9: junioren D; wenselijke situatie: 
- specialisatie vanaf junioren D zou o.i. een verantwoorde keuze zijn; dit laatste is alleen mogelijk bij 
de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde trainers 
actie: Jan de Boer informeert Kim over de mogelijke beschikbaarheid van ALO studenten voor het 
participeren bij trainingen voor de D junioren 
- maximale groepsgrootte: 15 
- alle D junioren doen mee aan KNAU competitiewedstrijden 
 
Overig: 
Kim dient gezien de haar beperkte toebedeelde tijd keuzes te maken. 
Het zoeken van trainers en het voorbereiden van wedstrijden kost nu (te) veel tijd; ook kan zij hierdoor 
nauwelijks aandacht geven aan het onderdeel PUBLICITEIT. 
actie: - bij de organisatie van wedstrijden hoopt Wim als wedstrijdsecretaris haar in de toekomst hierbij 
te kunnen ondersteunen. Voor het ondersteunen bij het onderwerp Publiciteit: Jan de Boer zoekt 
contact met Esther om de mogelijkheden hierbij na te gaan. 
 
Volgende bijeenkomst: 
11 juli 19:15 – 21:15 
 
Agendapunten: 
- bespreking a.d.v. PRAATpapier PUPILLEN met trainers, jeugdcommissie en/of ouders. 
- Jeugdplan 2013 
- aanvullingen op JUNIOREN D 


