Staż Trenerski w Holandii

Chcąc podzielić się z Tobą moim doświadczeniem, które zbudowane jest na podwalinach holenderskiego systemu
szkolenia pragnę zaprosić Cię na staż do Holandii, który umożliwi poznanie najlepszych akademii piłkarskich w tym
kraju. Dowiesz się jak organizowane są tutaj zajęcia, ilu trenerów pracuje z jednym rocznikiem, jak oni pracują,
poznasz cele treningowe w danych kategoriach wiekowych, będziesz miał okazje porozmawiać z trenerami akademii,
poznasz ich systemy szkolenia. Ważnym aspektem stażu będzie możliwość oglądania treningów akademii oraz
pierwszych drużyn seniorskich. Wszystko to pod przewodnictwem trenera Remco Ten Hoopen'a, który jest
odpowiedzialny za analizę przeciwników NEC Nijmegen.

Jednym z punktów programu będzie spotkanie z człowiekiem odpowiedzialnym za analizę video NEC Nijmegen oraz
drużyny przeciwników. Poznasz metody jakimi posługują się podczas analizy w tym klubie, jakim programem operują,
jak jest dostosowane miejsce dla zawodników by przekazać im cenne informacje na temat nadchodzącego meczu,
czego oni dowiadują się od swojego sztabu itd.
Pierwszą odwiedzimy akademię NEC Nijmegen, która jest jedną z siedmiu najlepszych w Holandii. Akademia ta nie
ma zbyt dużego budżetu i nie może pozwolić sobie na dobry i efektywny scouting i selekcję, dlatego przywiązuje dużą
wagę do jakości szkolenia zawodników. Szkolenie to odbywa się pod okiem świetnie wykwalifikowanych trenerów oraz
dzięki dobrze ułożonemu systemowi w poszczególnych rocznikach. Na miejscu będziesz miał okazję poznać
charakterystykę tej struktury.

Następnym elementem stażu będzie odwiedzenie akademii PSV Eindhoven, która jest jedną z największych
w Holandii. Zobaczysz ośrodek treningowy, strukturę klubu, która w dużej mierze
opiera się na dobrym scoutingu i selekcji. Tutaj również jak w poprzednim przypadku będziesz miał okazję
obserwować treningi grup młodzieżowych, zapoznać się bliska systemowi szkolenia jakim pracuje się w tym klubie.

Przedostatnią akademią, w której będziemy gościć będzie Akademia FC Twente. W tym przypadku zwiedzimy cała
akademię, porozmawiamy z trenerami, oraz poznamy lepiej sposób ich pracy.
Pojedziemy również do jednej z najlepszych akademii świata, która wychowała bardzo wielu światowej klasy piłkarzy
grających w najlepszych klubach oraz reprezentantów Holandii. Ajax Amsterdam to miejsce gdzie zobaczysz
przyszłe gwiazdy światowego futbolu. W tym miejscu będziesz miał okazję poznać akademię, przyjrzeć się bliżej
obiektom oraz obejrzeć treningi.
Ogromną atrakcją programu będzie również możliwość obejrzenia meczu Eredivisie!

Czas trwania stażu: 08.04.2013 do 15.04.2013 r.
Ramowy program stażu:










Poniedziałek: 21.30 Wylot z Warszawy (Modlin) do Holandii,
Wtorek: rano wykład o holenderskiej wizji po południu uczestnictwo w treningu grup młodzieżowych,
Środa: rano trening seniorów, po południu trening grupy młodzieżowej, wieczorem 1,5 godzinne szkolenie
Czwartek: rano i po południu uczestnictwo w treningu grupy młodzieżowej
Piątek: rano szkolenie z wykładowcą KNVB, po południu treningi grupy młodzieżowej,
Sobota: w ciągu dnia oglądanie meczów grup młodzieżowych, wieczorem udział meczu holenderskiej
Eredivise
Niedziela: w ciągu dnia oglądanie meczów grup młodzieżowych,
Poniedziałek: Podsumowanie Stażu z Remco Ten Hoopenem.
19:35 Wylot do Warszawy/Modlin

Konwersacje i szkolenia będą tłumaczone na język polski.

Cena za udział w stażu:
Zgłoszenia i przelew do 15.02.2013 - 3000 zł
Zgłoszenia i przelew po 15.02.2013 - 3400 zł
Ilość miejsc ograniczona.
Cena zawiera:






Przelot samolotem w obu kierunkach
Transport busem na terenie Holandii
Zakwaterowanie w Ośrodku wypoczynkowym, śniadania
Ceny biletów wstępu zgodnie z programem wyjazdu
2 szkolenia z licencjonowanymi wykładowcami KNVB

Warunkiem uczestnictwa jest poprawne wypełnienie formularza
zgłoszeniowego:

oraz dokonanie wpłaty
Krzysztof Nowakowski Football Center Sp. z o.o.
ul. Mangalia 4/114
02 - 758 Warszawa
numer konta 72 2490 0005 0000 4520 5210 6347
Organizator: Krzysztof Nowakowski Football Center Spółka z o.o.
kom. +48 608 409 025 lub +48 788 300 900 | e-mail: zgłoszenia@knfc.pl

