Inspiratie voor Prestatie 2013
Op zaterdag 31 augustus 2013 in Sporthal de Stoep in Sliedrecht en zondag 8
september 2013 in Sporthal de Bengele in Nederweert, organiseren de Nederlandse
volleybalbond Regio Zuid en de Regio Werkgroep arbitrage Zuid het RegioTOP Event:

Inspiratie voor prestatie
Het Regio Symposium is de bron van inspiratie en innovatie voor de scheidsrechter, trainer /
coach en bestuurders van verenigingen die zichzelf verder willen ontwikkelen. Het biedt een
doelgericht en hoogwaardig dagprogramma waarin de coaching van sporters en vrijwilligers
centraal staat.
Het symposium geeft, onder leiding van Arno van Solkema/Allard Jongsma (dagvoorzitters)
inspiratoren en workshopleiders, de ruimte om hun visie en ideeën met betrekking tot het
leiden van wedstrijden, geven van trainingen om spelers te verbeteren, coachen van wedstrijden
en verenigingsbestuurders de kans om kennis te maken met ‘Sportief Besturen’.
Theorie en praktijk wisselen elkaar af en er is ruime mate gelegenheid tot discussie.
De beide dagvoorzitters Beide personen zijn bekende en markante boegbeelden in de
Nederlandse volleybalwereld. Daarnaast zullen zij tijdens de plenaire opening van 10 uur tot half
11 de discussie tussen scheidsrechters, trainers en verenigingsbestuurders leiden met
betrekking tot sportiviteit en de verschillende rollen die zich voordoen tijdens een wedstrijd. Met
de diverse invalshoeken van deze 3 groepen streven we ernaar om elkaar meer inzicht te
verschaffen in de rol van een ander.

Inspiratoren
Na het plenaire gedeelte zijn er in de ochtend een zestal inspiratiesessies te volgen. Onder
leiding van Cor van Gompel, Gertjan de Haan, Bob van Oosterhout, Guido Görtzen, Jordy
Kamphuis en Allard Jongsma / Arno van Solkema zal in een aantal onderwerpen verdiept
worden en zullen de deelnemers tal van nuttige handreikingen ontvangen. Een ieder is vrij om
voor 1 van deze inspiratiesessies in te schrijven. De sessies worden gegeven van half elf tot
kwart voor twaalf.

Workshops
Na een korte lunch van half 1 tot kwart over 1 volgen in het middagprogramma verschillende
Workshops. Workshopleiders als Arno van Solkema en Allard Jongsma gaan in op de praktijk
van teamcompositie als vervolg op de ochtendsessie. Daarnaast zal Ruben Nijhuis een
praktijkworkshop geven van Smashbal! Deze nieuwe volleybalvorm die is ontwikkeld door de
Nederlandse volleybalbond om meer jongens (jeugd) aan het volleyballen te krijgen. Deze
workshops vinden plaats van kwart over 1 tot kwart voor 4. Uiteraard ben u ook vrij om 1 van
de workshops gericht op scheidsrechters en/of bestuurders te volgen.
Voor het volgen van deze Workshops krijgt u in totaal 2 licentiepunten.

Oefenwedstrijd
Na afloop van de Workshops volgt een gezamenlijke evaluatie en hebben we twee Nederlandse
en twee Belgische topteams bereidt gevonden om ons Symposium af te sluiten:
31 augustus 2013: Eurosped / TVT – Hermes Volley Oostende (nummers 3 en 4)
8 september 2013: Landstede Volleybal – Knack Roeselare (nummers 1 uit beide competities)
Dit onder leiding van de beste DJ van Nederland: Wim van Mourik – een feest is gegarandeerd!

Inspiratie voor Prestatie 2013
Kortom, hét RegioTOPevent waar je bij moét zijn!
Inhoudelijk programma
10.0010.30
10.3011.45

Plenair en interactief gedeelde
Inspiratiesessies
1. Sponsoring in uw micro-omgeving / Hoe werf ik sponsors en hebben zowel de
vereniging als sponsor hier toegevoegde waarde aan. Triple Double / Bob van
Oosterhout
2. Wat komt er bij kijken om topvolleyballer te worden en wat zijn de
voordelen in het maatschappelijk leven. Guido Görtzen, winnaar Olympisch
Goud 1996 en Coach CEO’s
3. Hoe word ik internationaal topscheidsrechter en wat komt daarbij kijken?
De inzichten en ervaringen van Cor van Gompel, Internationaal Scheidsrechter.
4. Ik

ben

ambitieus

en

wil

(inter)nationaalscheidsrechter

worden.

De

Masterclass Arbitrage Regio Zuid is dan de place to be for you! Gertjan de Haan,
Nationaal scheidrechter, opleider en expert.
5. Maatschappelijk verantwoord volleyballen? Kan dat? Hoe bed ik ons in in de
maatschappij. Eurosped, het voorbeeld hiervan.
6. Teamcompositie: Welke plek geef ik de langste speler? Waarom wordt de kleinste
speler (bijna) altijd spelverdeler? Of niet? Wat zijn de diepere drijfveren achter deze
keuzes en leveren zij wel het meeste op? Allard Jongsma & Arno van Solkema
(tijdens het middagprogramma vertalen zij de theorie in de praktijk).
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Afsluiting plenair en kort interactief gedeelde
Kort interactief met alle deelnemers, Dank aan Workshopleiders en Inspiratoren,
Sluiting door dagvoorzitter, Uitnodiging tot het volgen van de wedstrijd;

Samenvattend:
1 dag vol inspiratie en kennisoverdracht door sprekers van nationale en regionale allure. Gratis
koffie en thee bij ontvangst/gratis lunch en gratis toegang als deelnemer aan het symposium
voor de topwedstrijd als afsluiting van het Symposium. Deelnemen?
https://fd7.formdesk.com/Nevobo/Zuid_Aanmelding_Symposium2013
Bovenstaand krijgt u aangeboden voor slechts € 10,-!

