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FRANS HOEK COACHING ORGANISEERT DE EERSTE OOIT:  

BASIS EN VERVOLG  BIJSCHOLING 
SPELHERVATTINGEN  

DOELSTELLING: 
Algemeen: meer inzicht in spelhervattingen om daarmee beter te kunnen aanvallen, 
verdedigen en omschakelen. (Gericht op jeugd vanaf onder 16 jaar t/m senioren zowel 
mannen als vrouwenvoetbal) 
Specifieke doelstelling: ontwikkelen van alle spelhervattingen om te leren op basis van 
welke uitgangspunten keuzes gemaakt kunnen worden. De deelnemer komt tot het 
formuleren van een eigen visie ten aanzien van de verschillende spelhervattingen en 
taken die bij zijn team horen. 
 
 
INHOUD 
In de bijscholing wordt gebruik gemaakt van de ontwikkelingen in het nationale en 
internationale voetbal.  
 
In deze bijscholing zal zowel aanvallen, verdedigen en de omschakeling aan de orde 
komen van alle spelhervattingen: aftrap, inworp, doeltrap, corner, vrije trap, penalty en de 
scheidsrechtersbal. 
Daarbij is het interessant om te kijken naar de kansen en bedreigingen die ontstaan bij 
de verschillende spelhervattingen. Hoe dat te herkennen? Vervolgens hoe daar een 
oplossing voor te bedenken en hoe dat om te zetten in een meeting en vervolgens hoe 
kan dat in  de training geoefend worden? Welke trainingsvormen lenen zich daar het 
beste voor?  
 
LICENTIE PUNTEN 
Naast het feit dat u natuurlijk op de hoogte wilt blijven van de meest recente 
ontwikkelingen met betrekking tot de spelhervattingen, is ook het discussiëren met 
collega-trainers en het uitwisselen van ervaringen zeer waardevol.  
Bijscholing is ook van belang in het kader van het verlengen van uw licentie. Om voor 
licentieverlenging in aanmerking te komen, moet u kunnen aantonen dat u over 
voldoende licentiepunten beschikt.  
Wie aan de gestelde eisen voldoet, ontvangt het certificaat "Basis en vervolg bijscholings 
spelhervattingen". Dit certificaat geeft recht op 12 studiepunten die gebruikt kunnen 
worden voor verlenging van de trainerslicentie. Er worden geen deelcertificaten verstrekt 
als minder dan de 4 bijeenkomsten zijn bijgewoond.  
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DOELGROEP 
Belangstellende bij voorkeur: (gediplomeerde) Trainer Coaches - UEFA C (TC3), UEFA 
B (TC2), UEFA A (TC1) en/of UEFA Pro (CBV)  en/of Keepercoach diploma’s of 
certificaten. Maar ook specialisten binnen clubs: video analisten, fysieke trainers, etc. 
 
DATA en WAAR: 
DATA: 4 september, 30 september, 14 oktober en 18 november. 
Van 10.00 tot 16.00 uur + voor alle deelnemers 1 groepsbijeenkomst in overleg te 
bepalen. 
WAAR:  Diverse plaatsen in het land en mede afhankelijk waar de deelnemers vandaan 
komen. 
 
DOCENTEN: 
FRANS HOEK 
  
KEES KALK:  
Specialist in het vrouwen voetbal 
 
.  
KOSTEN: 
De kosten voor deze basis en vervolg bijscholing: € 990,00  waarbij is inbegrepen,de 
bijscholing,  lunch (pakketten) thee/koffie, en het certificaat. 
 
INSCHRIJVEN: 
Middels het  bijgaande inschrijf formulier 
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INSCHRIJFFORMULIER  
BASIS EN VERVOLG BIJSCHOLING SPELHERVATTINGEN  
Graag direct mailen naar: 
 
franshoekcoaching33@gmail.com 
 
ACHTERNAAM: 
VOORNAAM: 
 
ADRES: 
POSTCODE EN WOONPLAATS: 
LAND: 
 
GEBOORTEDATUM: 
 
BURGELIJKE STAND: 
 
EMAIL ADRES: 
(MOBIEL) TELEFOON NUMMER:  
 
CLUB: 
HUIDIGE: 
VORIGE: 
 
IN BEZIT HEBBENDE DIPLOMA’S: 
 
INSCHRIJVING IS COMPLEET ALS VÓÓR 25 JULI: 
HET INSCHRIJFFORMULIER VOLLEDIG INGEVULD TERUG GEMAILD IS EN HET 
TOTALE BEDRAG VAN EURO 990,00 IS OVERGEMAAKT NAAR: 
 
FRANS HOEK SPORTS 
DE COMPAGNIE 33D 
1689 AG ZWAAG 
 
RABO BANK: 
NL34RABO0307 7326 22 
 
OVV BASIS EN VERVOLG BIJSCHOLING SPELHERVATTINGEN 


