YONEX BELGIAN INTERNATIONAL
COACH CLINIC
Spreker :

Heinz Kelzenberg (Duitsland)
47 jaar
DBV A-trainer (DBV – Deutscher Badminton Verband)
“Maker” succesclub TV Refrath
Professioneel badmintontrainer (Bij DBV Talent Team en TV Refrath)
Jarenlang actief als spreker op bijscholingen, opleidingen, clinics,…

Wanneer :

Zaterdag 5 september 2009

Waar :

Sporthal De Nekker – Nekkerspoel Borcht 19 - 2800 Mechelen

Programma :

09.00u

Ontvangst

09.30u – 11.30u

Sessie 1 : Voorstelling model TV Refrath

11.30u – einde

Mogelijkheid tot bijwonen rest van
kwartfinales Yonex Belgian International

14.30u – 16.30u

Sessie 2 : Praktische ideeën voor training
met jeugdspelers

16.30u – einde

Mogelijkheid tot bijwonen halve finales Yonex
Belgian International

VBL-leden :

€ 30

Niet VBL-leden :

€ 50

Jeugdbadminton+ :

€ 15 voor de 1ste jeugdtrainer, € 0 vanaf de 2de
jeugdtrainer van een club die deelneemt aan
Jeugdbadminton+ 2009

Deelname prijs :

Betalingswijze :

Bedrag storten op 402-7113911-25 met vermelding “clinic YBI + naam
deelnemer(s)”

Hoe inschrijven :

Vul het juiste inschrijvingsformulier (zie bijlage) in en verzend naar Gert
Piqueur via gert@badmintonliga.be
Uiterste inschrijvingsdatum : 25 augustus 2009
De inschrijving is volledig als zowel het inschrijvingsformulier als de
betaling ontvangen zijn.

Verantwoordelijke :

Jo Van Damme – jo@badmintonliga.be – 0478/20.56.68

ter plaatse

Inhoud sessies :
Sessie 1 : Voorstelling model TV Refrath
TV Refrath geldt als één van de meest succesvolle clubs in regio Nord-Rhein-Westphalen en zelfs van
Duitsland. In 19 jaar tijd evolueerde de club van een beginnersclub naar een club met een 1ste team
dat speelt in de 1ste Bundesliga. Het model, de structuur en werking, van de club geldt al enkele jaren
als de maatstaf voor de jeugdclubs in Duitsland, en zeker hun manier van werken met de
jeugdspelers en het vinden van jonge talenten kan als een schoolvoorbeeld dienen. Als hoofd van de
jeugdafdeling is Heinz Kelzenberg de ideale persoon om het succesmodel van de club uit de doeken
te komen doen. Voor onze clubs is dit een perfecte mogelijkheid om de eigen structuur te meten met
deze van het voorbeeld, en het zal zeker veel ideeën opleveren ter verbetering van de clubwerking.
Neem alvast een kijkje op de clubwebsite van TV-Refrath : www.tvr-badminton.de

Sessie 2 : Op het terrein…werken met kinderen en youngsters
De 2de sessie is een praktijksessie waarin de spreker verschillende ideeën en tools zal tonen – op het
terrein - om te trainen met kinderen en “youngsters”. Hij zal ook de tijd nemen om in te gaan op
vragen van de deelnemers. Er zal de mogelijkheid geboden worden om zaken uit te proberen op het
terrein, maar het is zeker ook mogelijk om de sessie te volgen zonder zelf actief deel te nemen.

Maaltijden :
In de Badminton Bar zullen gedurende de ganse dag verschillende gerechten beschikbaar zijn tegen
zeer democratische prijzen.

