Oproep jongste jeugd, jeugd en senioren (breedte)

SV KAMPONG ZOEKT …..
Voor het seizoen 2016-2017 zijn we nog op zoek naar enthousiaste trainers zodat alle Kampong
breedte teams, van jongste jeugd tot junioren en senioren, training kunnen krijgen.
Lijkt het je leuk om:
•
•
•
•
•

met een groep enthousiaste spelers te werken
een uurtje per week, of misschien wel vaker, training te geven (vóór of na je eigen training)
jouw hockeykennis aan anderen door te geven
trainingservaring op te doen en te leren hoe je hockeyvaardigheden kunt aanleren of
verbeteren
een zakcentje te verdienen

Neem dan contact op met een van onze Technisch Coördinatoren:
•
•
•

Jongste jeugd: TCjj.hockey@kampong.nl
Jeugd: TCjeugd.hockey@kampong.nl
Senioren: TCsenioren.hockey@kampong.nl

Diverse mogelijkheden
Speel je in de D- (2e jaars), C-, B- of A jeugd, in een senioren team of bent u een enthousiaste ouder
met hockey achtergrond, dan zijn er diverse mogelijkheden;
F1, F2, E6-tallen en E8-tallen
Train (en coach) een jongste jeugd team en help ze met hun eerste stappen in hun
hockeyontwikkeling op weg naar het grote veld. De E6-tallen trainen op dinsdagmiddag, de F-jes en
E8-tallen op woensdagmiddag. De trainingen zijn voor je uitgewerkt en op het veld wordt je
ondersteund door de Trainingscoördinator of Veldcoördinator.
11-tallen
Speel je in een jeugdteam (B of A) of een seniorenteam? Heb je ervaring met training geven, of
misschien een trainersdiploma? Breng structuur aan in het spel, train technische vaardigheden,
stimuleer spelvreugde.
Keepers
Ben je keeper (B, A of senioren) of heb je in het verleden gekeept? Kom dan op woensdag
keeperstraining geven bij de Kampong Goalie Academie en leer de deelnemers de fijne kneepjes van
het keepersvak.

Adoptieteam
Als team kun je een jeugd- of seniorenteam zonder vaste trainer ‘adopteren’. Ofwel, jullie zijn als
team verantwoordelijk voor de trainingen van dit team. Indien wenselijk kunnen de trainingen van
jullie team worden afgestemd op de trainingen van het adoptieteam.
Stage
Ben je voor het studiejaar 2016-2017 op zoek naar een stageplek in een sportieve en uitdagende
omgeving en heb je hockeyervaring? Dan is Kampong misschien iets voor jou!
SV Kampong is een door Calibris gecertificeerd ‘leerbedrijf’. Tijdens je stage word je begeleid door
hockey professionals. Je bent dus in goede handen!
Instuif
Wil je wel graag training geven maar niet per se aan één specifiek team dan kunnen we je goed
gebruiken tijdens de instuif trainingen op vrijdag middag voor de Jongste Jeugd en D/C jeugd.

Begeleid door professionals
Alle trainers en coaches op Kampong worden begeleid door Professionals. De Technische Staf
Kampong (afgekort TSK); zij helpen je op weg met het trainingsprogramma, het voorbereiden van je
training, het geven van de juiste tips en bieden mogelijkheden je verder te ontwikkelen.

