KNHS Regio Noord-Brabant
Trainersplatform bijeenkomst voor dressuur,
eventing en spring instructeurs op 9 september 2019
Beste trainers/instructeurs,
Na een zeer succesvolle reeks bijeenkomsten van het Brabants Trainersplatform, met als begeleider
Francesco Wessels van NOC*NSF, hebben we nu duidelijkheid over de verdere voortgang. Op advies
van Francesco hebben we afspraken gemaakt met Jeroen Ouendag, die evenals Francesco docent is
aan de belangrijkste opleiding van NOC*NSF, de opleiding tot Mastercoach. Wij hebben inmiddels
gesprekken met Jeroen gehad en zijn enthousiast over zijn aanpak. Jeroen heeft een succesvol
intervisie traject opgezet voor de Nederlands topcoaches. Van zijn ervaringen gaan wij graag gebruik
maken. Graag willen wij jullie informeren over het programma voor de komende najaar- en
winterperiode.
De eerstvolgende bijeenkomst van het Trainersplatform is gepland op 9 SEPTEMBER VANAF 19.30
UUR BIJ ACADEMY BARTELS IN HOOGE MIERDE. Bij die gelegenheid zal Jeroen Ouendag uitleggen
hoe het intervisie project verder zal worden georganiseerd. In de komende periode worden enkele
intervisie coaches door Jeroen opgeleid, die ieder een groepje trainers gaan begeleiden. Deze
groepjes worden op 9 september geformeerd. In principe zullen ze bestaan uit 6-8 personen. Wij
zullen een globale indeling maken, waarna er op 9 september nog gekeken wordt naar jullie voorkeur
en mogelijkheden op basis waarvan eventueel nog gewisseld kan worden. De groepjes gaan per jaar
ongeveer 3 keer per elkaar komen. Naast de intervisie coaches zal Jeroen deze bijeenkomsten in de
opstart periode begeleiden.

Deze uitnodiging geldt voor de vaste deelnemers en het Trainersplatform. Maar trainers/instructeurs
van niveau 4 en 5, die echte interesse hebben om verder te groeien en bereid zijn om enkele keren
per jaar bij elkaar te komen, kunnen zich eveneens aanmelden. Door het begeleidingsteam wordt
dan gekeken hoeveel (en welke) nieuwe trainers kunnen worden toegelaten. Vol is vol. Het
begeleidingsteam bestaat uit Jacques van der Harst, Marion Schreuder, Tineke Bartels, Karin Retera
en Mans Buurman. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij energie en tijd willen investeren en
minimaal 75% van de bijeenkomsten volgen. Er zijn vooralsnog geen kosten verbonden aan het
volgen van dit opleidingsprogramma, dankzij de financiële ondersteuning van de KNHS regio Brabant,
Academy Bartels en Stichting Sport en Recreatie.
Aanmeldingen voor 9 september door de bestaande deelnemers en alleen voor de nieuwe
deelnemers met korte sportieve CV graag naar Gert-Jan de Reus van de KNHS Regio Noord Brabant.
Gaarne response voor10 augustus. Vol is vol. Email: gjdereus@outlook.com
Met sportieve groeten, Namens de begeleidingscommissie,
Jacques van der Harst, Voorzitter KNHS Regio Noord-Brabant

