"Zaterdag is de mooiste dag van de week"

ALGEMEEN
Op zaterdag 11 januari 2014 organiseert de KNVB een
unieke 'Match of the Day'. Het is een interactieve
middag waarin we een wedstrijddag vanuit verschillend
perspectief gaan beleven.
'Match of the Day' is een event waarbij verschillende
doelgroepen bij elkaar komen om, door middel van
verschillende werkvormen, meer begrip voor elkaar te
creëren.

INSCHRIJVEN

Locatie workshop 1 t/m 3: Trainingscentrum

Locatie workshop 4 t/m 6: Businesscentrum

Geïnteresseerden kunnen zich uitsluitend via de inschrijfsite
van de KNVB inschrijven. Voor dit event is een maximaal
aantal plekken van 275 beschikbaar (vol = vol). Inschrijven
kan tot maximaal 6 januari 2014.

Workshop 1 (allen)

Workshop 4 (keuze)

‘Over de middenlijn’

‘De ideale wedstrijddag’

Afke van de Wouw & Evert-Jan Top

Ciska Fessl & Michael van Zijtveld

Ga naar: inschrijven.knvb.nl (zonder www. ervoor) en kies
vervolgens voor:

De workshop houdt de deelnemers een spiegel voor,
schudt ze wakker en creëert onderling begrip.
Maar vooral inspireert de workshop tot positieve
verandering, beginnend bij jezelf.
We laten je stilstaan bij de gevolgen van verbaal en fysiek
geweld op de velden. Ook vertellen we je graag meer over
een effectieve aanpak om de sfeer binnen jouw
voetbalvereniging te verbeteren. Dit doen we door samen
over de 'middenlijn' te gaan.

Iedereen beleeft eenzelfde wedstrijddag weer anders. We
willen graag van alle doelgroepen weten hoe hun ideale
wedstrijddag eruit ziet.
Op foamboard wordt tijdens de workshop live een getekend
verslag gemaakt van de ideale wedstrijddag, want "A picture
says more than a thousand words'.

District:
Type:
Categorie:
Subcategorie:

KNVB district West I
Evenementen
Verenigingen
Symposium

Het kaartje van District West I verschijnt. Selecteer
vervolgens het vlaggetje van het beoogde Symposium in
Zeist (‘Match of the Day’) en kies voor ‘Aanmelden’ of klik
HIER
Daarna verschijnt er een nieuw scherm met meer informatie
over de betreffende themabijeenkomst. Om in te schrijven
kies je onderaan voor 'Aanmelden'. Vul in de volgende
schermen alle gegevens in.

Het district West I organiseert dit event op:
KNVB Sportcentrum

Je kunt je aanmelden met je relatienummer. Ben je lid van
een voetbalvereniging, dan kan je de code op je spelerspas
vinden. Weet je je relatienummer niet, dan kan je ook
zonder relatienummer inschrijven.

Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist

DRESSCODE
Deelnemers worden zoveel mogelijk verwacht in eigen
verenigingskleding.

commissie- en bestuursleden van voetbalverenigingen
komen bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan en
inspiratie op te doen voor op de club.

Voor meer informatie over dit evenement kun je contact
opnemen met KNVB District West l via west1@knvb.nl
of 020-4879130.

Jorrit Smit
Wanneer iemand zegt: "je moet je concentreren", dan zou
diegene eigenlijk moeten zeggen op welke manier hij/zij zich
moet concentreren. Belangrijk om de focus te hebben op de
taken en handelingen in en rond het veld. Toch liggen de
afleiders altijd op de loer...
De deelnemers krijgen inzicht aan de hand van
praktijkcasussen hoe om te gaan met afleidingen op een
wedstrijddag.

‘Aanspreken op gedrag’
Jan van Erp
De cultuur van een vereniging wordt bepaald door de
waarden en normen, die te zien zijn in gedrag.
Gedragsregels hebben pas waarde als ze concreet zijn,
zodat iedereen erop aangesproken kan worden. Hoe ga je
met elkaar in gesprek over gedrag?
In deze workshop worden de deelnemers uitgedaagd om
winst te boeken met feedback. Welk gedrag van een
scheidsrechter, trainer/coach, speler of bestuurslid wil jij
graag zien op de wedstrijddag?
Workshop 6 (keuze)
‘Mijn waarheid’
Dave Dekker & Marco Ritmeester

‘Liefdevol ontploffen’
PROGRAMMA

Pia Naber

13:00 Inloop met koffie/thee (Trainingscentrum)
13:15 Warming up
13:45 Wedstrijdbespreking
14:30 Eerste helft: workshop 1 of keuzeworkshop

CONTACT

‘Afleidingen op een wedstrijddag’

Workshop 3 (keuze)

VOOR WIE?
Spelers, (assistent)scheidsrechters, coaches/trainers,

Workshop 2 (keuze)

Workshop 5 (keuze)

15:15 Rust
15:30 Tweede helft: keuzeworkshop of workshop 1
16:15 Verlenging / nabespreking
17:00 Derde helft met muziek

Voetbal blijkt steeds weer een onuitputtelijke bron voor het
rijkst mogelijk palet aan emoties. Deze emoties zijn te zien
bij spelers, maar vindt men ook terug bij bestuurders,
trainers/coaches en begeleiders. Al de emotioneel
betrokken partijen hebben ook ervaring met het effect van
emoties op het prestatieniveau en op het resultaat van de
wedstrijd(dag).
Hoe kun je (als commissie- of bestuurslid, coach,
scheidsrechter, speler) het beste omgaan met emoties?

Deelnemers weten na afloop dat niets de
waarheid hoeft te zijn en dat er dus vele
invalshoeken zijn om tot (gezamenlijk) succes te
komen. Mensen worden vaak geremd door hun eigen
opvatting, de verworven kennis en opgedane ervaringen.
In deze workshop worden de deelnemers meegenomen in
een bredere visie op de wedstrijddag.

