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Dilja Holewijn 

Trener HC Den Bosch MC1 (U14w) oraz asystent trenera MD1 (U12w) and MB1 (U16w)  

Dilja powiedziała nam, że zadaniem trenera jest w pierwszej fazie cięcie marzeń graczy na mniejsze 
kawałki, aby później złożyć z nich całość. Głównymi punktami jej prezentacji były: 

• planowanie sezonu z tematami i 

• jak radzić sobie z zabawą, osiągnięciami i autorefleksją 

Dodatkowo mogliśmy obejrzeć część praktycznej sesji z MC1  

Autorefleksja gracza 
Zaczynając od U13, stawiamy nacisk na to aby zawodnicy mieli świadomość tego co robią, czyli ,,świadomość 
treningu. Zawodnik powinien zadawać sobie pytanie ,,jakie są moje ambicje?“ W U15 / 16 ta część staje się 
bardzo ważna. Jak to robimy? 

Po każdej grze każda dziewczyna otrzymuje kwestionariusz opinii i musiała odpowiedzieć w ciągu 24 godzin (4-5 
pytań) - jak się czułam, jak grałam, czy byłam zadowolona z gry… 

2-3 razy w roku prowadzimy indywidualny trening z zawodnikami (przynajmniej 1x na hali, 1x na boisku) – dokąd 
zmierzasz? Co chcę teraz osiągnąć i jakie są moje cele w kolejnym sezonie? 

W międzyczasie mamy niewiele rozmów na boisku („w naturalnym środowisku”) - najważniejsza jest interakcja ze 
sobą - niektóre dziewczyny nie są przyzwyczajone do mówienia o sobie i mówienia innym, jak się czują. 

Jak mówi Dilja: 

,,Trening z MC to wiele wyjaśnień - dlaczego, dlaczego, dlaczego… Często chcą po prostu usłyszeć, co zrobiłem 
dobrze, jakie są moje mocne strony. Ale często też staramy się im powiedzieć, że są tutaj, aby się dobrze bawić - 
nie chodzi tylko o osiągnięcia. Nie zawsze chodzi o więcej, więcej, więcej,… bo wtedy zabawa znika. Staramy się 
pozwolić im oddychać…“ 

Planowanie treningu  
U12 trenuje 2x/tydzień, U14 3x/tydzień,  U16 3x/tydzień + 1x extra. Trening umiejętności sportowych (praca nóg) 
odbywa się raz w tygodniu - z podziałem na dwie grupy zawsze w środę (45 min) –  

Przeznaczamy 4 tygodnie treningu na określony temat - zawsze podzielone na posiadanie piłki i nie posiadanie 
piłki. Zawsze mamy cel zespołowy - co do systemu, jaką taktykę chcemy grać, gdzie chcemy prowadzić  piłkę, 
jakie umiejętności techniczne są ważne,… 

Wtorek przeznaczamy na trening techniki, w środę jest dużo więcej sytuacji w grze (1: 1 lub 2: 2), ale nadal 
koncentruje się na temacie technicznym tygodnia. Następnie mamy 3x 7 minut gry. 

 


