
 

 
 

 

Zaterdag 1 juni 2019 * IAG Sportevent * ’s-Hertogenbosch 

Introductie 

Licentie/verlengingspunten 
Verschillende sportbonden die 
met het KSS licentie systeem 
werken zoals bijvoorbeeld de 
KNGU,  kennen licentiepunten 
toe voor het volgen van      
scholingen op dit congres.  
 
De KNGU kent 1 punt per    
scholing van een uur toe.  
 
Deelnemers ontvangen per    
gevolgd programmaonderdeel 
een certificaat. 
 
 

Algemeen 
Het coachcongres tijdens het 
IAG is in samenwerking met de 
KNGU en staat geheel in het   
teken van sporten, trainen en  
coachen. Tijdens het congres 
kun je kiezen uit meer dan 20 
lezingen en (bij)scholingen     
bedoeld voor trainers en coaches 
van recreatief tot en met het 
hoogste  wedstrijdsport niveau.  
In dit programmaboekje vind je 
informatie over de verschillende 
opties, aanmelding en kosten.  
 
Het congres biedt je de kans om 
je  kennis te vergroten en       
ervaringen uit te wisselen met 
collega coaches over              
bijvoorbeeld technische zaken, 
mentale aspecten of medische 
kwesties. 
 
Het Coach Congres is bovendien 
een uitstekende omgeving om 
andere ambitieuze mensen uit 
de sport te leren kennen. 

Gastdocenten 
De lezingen en (bij)scholingen 
worden verzorgd door professio-
nele collega’s met passie voor 
hun vak. Iedere docent heeft zo 
zijn eigen specifieke vakkennis 
en wil die graag met jou delen.  
 
Uitwisselen met andere trainers 
inspireert en helpt jou en je 
sporters weer een stap vooruit. 
We nodigen je van harte uit om 
te leren van deze deskundigen in 
en zelf ook jouw kennis te delen 
met hen.  
 
Programma 1 juni: 
09.00 - 09.30 uur   Ontvangst 
09.30 - 10.30 uur   Ronde 1 
10.30 - 11.30 uur   Ronde 2 
11.30 - 12.30 uur   Ronde 3 
12.30 - 13.30 uur   Lunch 
13.30 - 14.30 uur   Ronde 4 
14.30 - 15.30 uur   Ronde 5 
15.30 - 16.30 uur   Ronde 6  
 
Let op! 
Sommige workshops duren twee 
uur of drie uur en tellen dan 
voor het volgen van twee of drie 
workshops. 
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Workshops ronde 1 09.30 – 10.30 uur 

 
Workshops ronde 1 
 
• Omgaan met angst  
• Motorisch trainen en 

leren- Turnen (3 uur) 
• Turnen 
• Motorisch leren  
 Trampolinespringen  
 (3 uur) 
 
 

     
 
 

Methodisch trainen en leren - 

Bjorn Kieft,   docent turnen 

dames top– en wedstrijd-

sport   

In deze workshop komen veel 

methodische oefensituaties op 

meerdere toestellen aan bod en 

hoor je meer over het werken 

volgens de Hudl techniek Deze 

workshop duurt drie blokken. 

Turnsters zijn welkom om hun 

trainer te vergezellen, de kosten 

komen dan op € 10,- per gym-

nast 

Turnen—Nico Zijp, docent 

Topsport turnen dames 

In deze workshop kun je samen 

met twee sporters komen 

trainen in de turnhal en de 

heren en damescoach vragen 

stellen over problemen waar je 

tegenaan loopt tijdens je turn-

training. Deze workshop duurt 

twee blokken zodat je lekker 

veel vragen kunt stellen. Het 

niveau van je sporters maakt 

niet uit. 

Omgaan met angst— Edith 
Borghans  
 
 
 
Angst voor een element of faal-
angst tijdens wedstrijd of be-
langrijke demonstratie? 
Wat is angst en hoe is dit te her-
kennen? Gevoelens en gedach-
ten van angst belemmeren het 
handelen van de gymnast. Door 
middel van cognitief-
gedragstherapeutische tech-
nieken de belemmerende gevoe-
lens en gedachten uitdagen tot 
bevorderende gevoelens en ge-
dachten.  
 
Een onmisbare workshop voor 
coaches van angstige gymnas-
ten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijscholing trampolinesprin-
gen (niveau 3) - Docent  
Lennard Villafuerte 
 
Tijdens de bijscholing trampoli-
nespringen niveau 3 gaan we in 
op de basismethodieken van het 
trampolinespringen. 
 
1. Motorisch leren in de praktijk 
op de trampoline  
2. Bespreken en behandelen van 
diverse onderwerpen en vragen 
van trainers. 
 
Deze workshop duurt drie blok-
ken.  
 
Springers zijn welkom om hun 
trainer te vergezellen, de kosten 
komen dan op € 10,- per gym-
nast 
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Workshops ronde 2 10.30 – 11.30 uur 

 
Workshops ronde 2 
 
• Werken met 

vanggordels 

• Motivatie  

• Turnen 
 

•  
 

 
 
 
 

Motivatie —Edith Borghans  
 
 
Ongemotiveerdheid bestaat dit? 
Wat zijn concepten van motiva-
tie? Hoe kun je deze concepten 
verkennen en ambivalentie ont-
dekken bij de sporter? Hoe kun 
je verandertaal uitlokken en de-
ze versterken om tot gedrags-
verandering te komen door mid-
del van motiverende gespreks-
voering en oplossingsgerichte 
gespreksvoering. 
 
Een praktische handreiking voor 
coaches. 

Turnen—Nico Zijp, docent 

Topsport turnen dames 

In deze workshop kun je samen 

met twee sporters komen 

trainen in de turnhal en de 

heren en damescoach vragen 

stellen over problemen waar je 

tegenaan loopt tijdens je turn-

training. Deze workshop duurt 

twee blokken zodat je lekker 

veel vragen kunt stellen. Het 

niveau van je sporters maakt 

niet uit. 

 

 

 

 

Voeding en herstel voor 

(topsport)gymnasten—

Sharon Elshof, voed-

ingsdeskundige en ex-

topsporter  

Ben jij als coach, ouder of gym-

nast ook zo benieuwd naar hoe 

de juiste voiding sportieve 

prestaties optimaal kunnen 

ondersteunen? Kom dan naar de 

workshop ‘voeding en herstel 

voor (topsport)gymnasten. Krijg 

praktische tips, maar stel ook 

gerust je eigen vragen. 
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Workshops ronde 3 11.30-12.30 uur 

Workshops ronde 3 
 
• Groepsdynamiek 
• Turnen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Groepsdynamiek—Edith 
Borghans  
 
Wat speelt er allemaal binnen 
een groep en wat vraagt het 
(bege-)leiden van een groep? 
Meer inzicht in groepsdynamica; 
ontwikkelingsfasen van een 
groep, verschillende vormen van 
leiderschap, communicatie op 
verschillende niveaus. 
 
In deze workshop leer je als 
coach hoe je de groep op een 
prettige manier kunt begeleiden. 
De sfeer in de groep kan alles-
bepalend zijn voor de resultaten! 
 

Turnen—Nico Zijp, docent 
Topsport turnen dames 
 
In deze workshop kun je samen 
met twee sporters komen trai-
nen in de turnhal en de heren en 
damescoach vragen stellen over 
problemen waar je tegenaan 
loopt tijdens je turntraining. De-
ze workshop duurt twee blokken 
zodat je lekker veel vragen kunt 
stellen. Het niveau van je spor-
ters maakt niet uit. 

Vanuit het oog van de jury - 

Pien Vorstenbosch  

Waar let de jury nu precies op 

tijdens een turnoefening?        

De eisen van het NTS worden 

uitgebreid in deze workshop be-

sproken. Denk hierbij aan het 

artistieke en het technische ge-

deelte, maar ook aan de 

moeilijkheidsgraad. Alle punten 

die tijdens een wedstrijd bel-

angrijk zijn komen aan bod. 
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Workshops ronde 4 13.30-14.30uur 

Workshops ronde 4 
 
• Vraag gestuurd  
 training geven  
 (3 uur) 
• Schroeven  
 Trampolinespringen 
 ( 3 uur) 
• Choreografie 
 
 
 
 

 
 

Vraag gestuurd trainen—

docent Bjorn Kieft 

Wat wordt er behandeld, 

1. Wat onthouden mensen, hoe 

leren we. 

2. De sporter meer onderdeel 

maken van zijn/haar leerproces. 

3. Hoe zorg ik voor het gewen-

ste leer resultaat door middel 

van vragen stellen. 

Deze workshop duurt drie 

blokken.  

Het is mogelijk om sporters mee 

te nemen.   

 

 

 

Bijscholing trampolinespring-

en thema schroeven  

(niveau 4)- Docent Lennard 

Villafuerte 

Tijdens de workshop thema 

schroeven behandelen we di-

verse schroeftechnieken en 

geven we praktische voor-

beelden om sporters door middel 

van bepaalde bewegingsvormen 

makkelijker te laten schroeven. 

Dit is bepalend voor het later 

kunnen leren van complexe, 

meervoudige schroef- en 

saltobewegingen.  

Uitleg schroeftechnieken 

Praktisch voorbeelden en 

leervormen schroeven 

Deze workshop duurt drie 

blokken.  

Springers zijn welkom om hun 

trainer te vergezellen, de kosten 

komen dan op € 10,- per gym-

nast 

Choreografie - Acro Roos & 
Linsey  
 
Actieve lenigheid als voorwaarde 
voor gymnastische sprongen. Di-
verse gymnastische sprongen 
komen in deze workshop aan 
bod. Er wordt gewerkt met voor-
beeldturners. Deze workshop is 
ook interessant als je niet uit de  
Acrobatische gymnastiek komt! 
 
Daarnaast is er aandacht voor 
de juiste opbouw van een oefe-
ning, waar let de jury op bij de 
artistieke beoordeling.  
 
Gymnasten zijn welkom om hun 
trainer te vergezellen, de kosten 
komen dan op € 10,- per gym-
nast 
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Workshops ronde 5 14.30-15.30uur 

Workshops ronde 5 
 
• Acrobatiek op de  

vloer 
• Core training als   

basis voor stabiliteit 
 
 
 
 

 
 
 
 

Acrobatiek op vloer - Orlando 

Gotschin is als trainer van de 

topsportgroep Flik-Flak all-

round maar heeft vooral veel 

kennis van acrobatiek door 

zijn jarenlange ervaring als 

topsporter trampoline.  

In deze workshop komen onder 
andere de achterwaartse series 
aan bod zoals een arabier- flik-
flak, salto en schroefsalto. 
 

Gymnasten zijn welkom om hun 
trainer te vergezellen, de kosten 
komen dan op € 10,- per gym-
nast 

Core training als basis voor 
stabiliteit– Dianne van 
Berkom, fitness instructeur 
 
Een sterke core is belangrijk om 
bij acro en turnen een goede ba-
lans te kunnen hebben. Maar 
hoe werk je nu aan sterke buik– 
en rugspieren? Voorkom blessu-
res door tijdens de warming up 
en cooling down aandacht te be-
steden aan het trainen van de 
‘kern-spieren’. Dianne geeft we-
kelijks meerdere core-trainingen 
en heeft een dochter die aan 
topsport doet dus ze weet als 
geen ander waar ze het over 
heeft!  
 
Gymnasten zijn welkom om hun 
trainer te vergezellen, de kosten 
komen dan op € 10,- per gym-
nast  
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Workshops ronde 6 15.30-16.30uur 

Workshops ronde 6 
 
 
• Wedstrijdbladen 

maken (zondag) 
• Bootcamp (zondag) 
• Werken met 

vanggordels 
 
 
 

 
 
 
 

Bootcamp als warming up—

Dianne van Berkom, fitness 

instructeur 

Let op! Deze workshop is op 

zondag 2 juni 

Altijd weer dezelfde warming up 

en baal je daar als trainer van? 

De gymnasten misschien nog 

wel meer! Tijd voor verandering. 

Maak gebruik van materialen en/

of de buitenlucht en krijg en-

thousiaste gymnasten. 

In deze workshop krijg je volop 

ideeën voor het vormgeven en 

begeleiden van een bootcamp. 

Gymnasten zijn welkom om hun 
trainer te vergezellen, de kosten 
komen dan op € 10,- per gym-
nast 
 
 

Wedstrijdbladen maken—
Cindy Welten-de Mare 
 
Let op! Deze workshop is op 
zondag 2 juni 
 
Wat is het toch altijd een 
gepuzzel om de wedstrijdbladen 
goed in te vullen voor het nieu-
we seizoen. Internationaal ju-
rylid Cindy Welten-de Mare zal 
jullie meenemen in de do’s en 
don’ts.  
 
Een echte aanrader voor coach-
es die nog weinig ervaring heb-
ben met het maken van bladen, 
of voor coaches die van DE 
niveau naar ABC niveau gaan. 
 
 
 
 
 

Werken met vanggordels - 

Orlando Gotschin is als trai-

ner van de topsportgroep Flik

-Flak allround maar heeft 

vooral veel kennis van acro-

batiek door zijn jarenlange 

ervaring als topsporter tram-

poline.  

In de turn– en acrosport is het 

werken met vanggordels vaak 

de oplossing om op een veilige 

manier nieuwe elementen aan te 

leren. In deze workshops krijg je 

allemaal handige tips voor het 

werken met vanggordels. 

Gymnasten zijn welkom om hun 
trainer te vergezellen, de kosten 
komen dan op € 10,- per gym-
nast 
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Informatie en voorwaarden 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact en informatie: 
IAG Sportevent 
Marathonloop 7 
5235 AA   
’s-Hertogenbosch 
 
info@iagsportevent.nl 
www.iagsportevent.nl 

 
 
 
Aanmelden 
Interesse? Coaches, trainers en 
bestuurders en anderen kunnen 
zich aanmelden voor het Coach 
Congres.  
Inschrijven kan tot uiterlijk      
25 mei 2019 via  
www.iagsportevent.nl  
 
Na het downloaden van het  
inschrijfformulier kun je dit 
mailen naar  
info@iagsportevent.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kosten voor deelname 
1 workshop  van 1 uur €18,50 
3 workshops van 1 uur €47,50,- 
6 workshops van 1 uur €77,50,- 
 
Lunch mits bij deelname aan 
minimaal 1 workshop  €7,50 
 
Stempelkaart voor het foodcourt 
incl. toegang avondvoorstelling 
€15,- 
 
Losse overnachting inclusief 
ontbijt op IAG sportevent €17,50  
 
zie website  
 

www.iagsportevent.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag tot ziens op 

het Coach Congres! 

 

 


