
Geslaagde opleidingsavond voor trainers bij v.v. 

Dilettant  

WhatsApp 

Dinsdag 2 maart organiseerde de Technische Jeugdcommissie van vv. Dilettant in samenwerking met 

de KNVB een online  “Avondje Rinus”, de trainers-tool van de KNVB. De avond stond onder leiding 

van Michel Boere die op dit moment de opleiding Hoofd Jeugd Opleiding C bij de KNVB volgt en een 

instructeur van de KNVB. 

 

Maar liefst 22 trainers en betrokkenen, inclusief onze stagiaires hadden zich aangemeld.  Na een 

introductie van Michel over de inhoud van de avond en de missie en visie van ons nieuwe 

jeugdbeleidsplan, werden alle opties van Rinus besproken en werd er aan de hand van een voorbeeld 

een complete training doorgenomen. Ook was er veel ruimte voor specifieke tips en konden 

beginnende trainers goed op weg geholpen worden.  

 

 

 

 

Met een paar klikken je eigen team beheren en koppelen aan Voetbal.nl, zodat je de trainingen goed 

kunt afstemmen op de wedstrijden. Ook erg handige tips om de juiste filters te gebruiken voor het 

type training, aantal spelers óf de te kiezen voetbal doelstelling. Erg veel inspiratie voor trainers 

(ervaren of beginnend) om hier mee aan de slag te gaan 

 

 

 

 

 



Hierna werd de groep opgedeeld in 4 kleinere werkgroepen en hierin kwam de praktische uitwerking 

aan bod. De opdracht was om een complete training op te zetten binnen de Rinus app.  De 

bevindingen werden daarna weer centraal met elkaar doorgenomen. 

 

 

 

 

 

 

In een normale situatie had er een praktijktraining plaats gevonden, echter in verband met de corona 

pandemie verliep de hele avond natuurlijk digitaal. Dit werd door de KNVB opgelost met een 

praktijkvideo van een training waar de deelnemers op konden reageren,  wat gaat er goed, wat kan 

er beter en hoe doen wij het ? 

De Rinus app wordt al gebruikt bij de trainingen maar door middel van deze cursus is er een verdere 

verdieping gegeven aan het gebruik.  Mooie ontwikkelingen dus bij vv Dilettant op de  trainers beter 

maken, zodat de jeugd met nóg meer plezier opgeleid wordt. Kortom een dubbel geslaagd Avondje 

Rinus!   

 

Michel en zijn team (Raymond, Roi en Peter) bijzonder bedankt voor de organisatie van deze avond 

als onderdeel van het nieuwe jeugdbeleidsplan in ontwikkeling.  En natuurlijk ook alle trainers en 

stagiairs enorm bedankt voor de aanwezigheid op deze avond en vooral dank voor de input. Ondanks 

dat we het niet in de kantine konden organiseren, en de 3e helft wellicht werd gemist,  was het toch 

een leerzame en inspirerende avond. 

 

Sebastiaan van der Wal 

Jeugdvoorzitter vv Dilettant 

 


