
 
 
 

 
 
 
 

                            TEMAT WARSZTATÓW 

 

 
           ZASADY    

                    HOLENDERSKIEJ TAKTYKI  

 
 

Wiemy że najlepiej pracuję się w niewielkim gronie 
osób dlatego też naszym celem jest, aby w każdej sesji 
warsztatowej uczestniczyło nie więcej niż 48 trenerów. 

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają komplet 
materiałów dydaktycznych. 

 
 

 
 
 



 
 

 
SYLWETKI  PROWADZĄCYCH  WARSZTATY 

 

 
 

HARRY JANSEN i THEO DERKS 
 
Absolwenci Wyższych Uczelni 
Długoletni pracownicy w Holenderskiej Szkole Trenerów KNVB. 
Jako wykładowcy uczestniczyli na całym świecie w wielu 
szkoleniach i warsztatach kierowanych do trenerów piłki no żnej.   
Mi ędzy innymi: 
1996 instruktorzy na kursie ‘’Coach the Coach’’ w Południowej      
          Afryce, 
1998 wykładowcy KNVB dla Noth Bangkok League, Tajlandia 
1999 wykładowcy na kursie trenerskim UEFA-A dla      Greckiej       
           Federacji Piłkarskiej, Kalamata- Grecja, 
1999 wykładowcy na kursie trenerskim UEFA-C, Singapur 
2000 wykładowcy na międzynarodowej konferencji w Zeist,                                                                   
         Holandia  
2000 wykładowcy na kursie trenerskim UEFA-C, Południowa  
          Korea  
2003 wykładowcy na kursie trenerskim UEFA-A, Kostaryka 
2004-2006 wykładowcy z Szkole Trenerów Zambii i Kenii 
2009 Harry Jansen był wykładowcą na konferencji szkoleniowej    
        organizowanej przez PZPN, Warszawa  



 
 

PROGRAM WARSZTATÓW 
 

Każdy z trzech dni podzielony jest na 4 sesje, 2 z nich odbywają się 
na sali konferencyjnej pozostałe 2 na boisku z czynnym udziałem 
uczestników warsztatów jak również grupy młodzieżowej. 
 
 
Zagadnienia omawiane w trakcie trwania warsztatów 

o Jak obserwować mecz jako trener?  
o Jak analizować mecz? 
o W jaki sposób rozwiązywać zaistniałe w drużynie problemy? 

- dlaczego drużyna nie strzela bramek? 
- dlaczego przeciwnik strzela nam tak dużo bramek? 
 - dlaczego tracimy tak szybko piłkę?  

o Zasady organizacji każdej z formacji po stracie piłki. 
o Zasady organizacji każdej formacji po odzyskaniu piłki. 
o Współpraca między poszczególnymi formacjami. 
o Zadania każdej formacji gdy drużyna gra systemem  

1-4-4-2 
1-3-4-3 
1-4-5-1 

o Jak powinien wyglądać program szkoleniowy w okresach 
-przygotowawczym 
-przejściowym 
-startowym 

 
  



 
Adresaci warsztatów 

 
Warsztaty skierowane są do  trenerów piłki nożnej którzy pracują z 
grupami juniorów oraz grupami seniorów. Uczestnictwo w 
warsztatach pozwoli Nam poznać taktykę, schematy zachowań  
stosowanych przez drużyny  holenderskie. 

 
TERMINY WARSZTATÓW 

 
GDAŃSK 23-25 maj 2010 

Zgłoszenia tylko do 15 maja 
 

BĘDZIN  27-29 maj 2010 
Zgłoszenia tylko do 19 maja 

 
WARSZAWA 31 maj – 02 czerwiec 2010 

Zgłoszenia tylko do 22 maja 
 

Proponujemy państwu własną, autorska ofertę szkoleń i warsztatów. Mamy 

nadzieję że w miarę upływu czasu w pełni będzie odzwierciedlała Państwa 

oczekiwania i odpowiadała na potrzeby rynku. Z góry dziękujemy za wszelkie 

sugestie, które pomogą nam w skonstruowaniu optymalnej oferty szkoleniowej. 

Naszym celem jest by wszystkie warsztaty miały wysoki poziom merytoryczny, 

odbywały się w miłej atmosferze i dogodnym miejscu oraz miały przystępną 

cenę. Dołożymy wszelkich starań, aby byli państwo w pełni zadowoleni z 

uczestnictwa w naszych spotkaniach oraz aby stały się one miejscem wymiany 

wiedzy i doświadczeń trenerskich.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


