Beste trainer, bestuurder,
In het kader van het jeugdbadminton + project van Badminton Vlaanderen organiseert de Gitse
Badmintonclub een bijscholing:

TRAINERS EN SPORTOUDERS
HOE SAMEN TALENT ONTWIKKELEN EN SPELPLEZIER VERGROTEN?
Ouders, kinderen en trainers zitten vaak niet op dezelfde golflengte wat verwachtingen betreft. De
ambities van de ouders overstijgen al eens deze van hun kinderen, ze worden vaak te weinig gestuurd
om te kunnen omgaan met een niet selectie of 'degradatie' van hun kind hetgeen kan leiden tot een
punt waarop kinderen meer uit plicht aan sport doen dan voor het plezier met een mogelijke dropout tot gevolg.
Trainers van jeugdsportclubs kunnen ouders helpen inzien wat hun motivatie is en hoe deze de
prestaties en het spelplezier van hun kind beïnvloedt. En vooral hoe ze ook langs het sportveld hun
ouderrol kunnen opnemen, door het verstevigen van hun competenties als coach en supporter.
Tijdens deze 2u durende infosessie schotelt Joris Lambrechts u zijn visie voor over hoe trainers
en ouders de verwachtingen t.o.v. de talentvolle speler op elkaar kunnen afstemmen.
- Wat bij niet selectie?
- Ontwikkelingspatroon van vriendjes is verschillend / vermijden drop out
- Hoe spelers en ouders opvangen?
Wanneer:
Waar:
Lesgever:

dinsdag 3 juni 2014 (20 tot 22u)
Zaal De Hembyze, Stationsstraat 4, 8830 Gits (achterkant Sporthal Gits)
Joris Lambrechts, regent LO en master Educatieve Studies.

Actief
als
onderzoeksmedewerker
bij
het
kenniscentrum
Hoger
Instituut
Gezinswetenschappen, docent LO aan de KHLim en jeugdcoördinator bij STVV
Inschrijven: graag ingevuld Excel formulier mailen naar erika@maessport.be en dit voor 20 mei

Kostprijs

10€ per deelnemer – overschrijven op rekening van de GITSE BC
BE63 1030 3105 3408 (BIC: NICA BE BB) met vermelding ‘naam en bijscholing
2014’
Een deelname attest per deelnemer wordt voorzien.
Mogelijkheid tot aankopen van de brochure ‘Ouders & clubs: één doel’
Een organisatie van de Gitse BC met de steun van:

