
 
 
We zijn blij je als lid binnen onze vereniging kennis te kunnen laten  maken met volleybal en 
de mensen die dat mogelijk maken.   
 
Met die mensen bedoelen we het grote aantal vrijwilligers dat er voor zorgt dat de vereniging draait 
zoals dat nu gebeurt.  
Zowel de voorzitter, de penningmeester, de secretaris, de technische commissie, jeugdcommissie en 
trainers. Maar ook de scheidsrechtervertegenwoordiger samen met de scheidsrechters die soms 
grote afstanden afleggen om wedstrijden te fluiten. 
Zeer blij zijn we natuurlijk ook met de ouders en andere enthousiastelingen die bij de jeugd zorgen 
voor het coachen en fluiten van de jeugdwedstrijden.  
 
De vereniging draait dus letterlijk op vrijwilligers. Vandaar dat er al snel een beroep wordt gedaan op 
de leden om ook een steentje bij te dragen.  
Dat maakt dat we samen streven naar een goed draaiende vereniging, die ondanks onze beste 
bedoelingen, geen professionele organisatie is.  
 
Dat we geen professionele organisatie zijn en ook omdat volleybal een teamsport is, zorgt ervoor dat 
er soms wel eens situaties kunnen ontstaan die in eerste instantie niet voor iedereen volledig aan de 
wensen of het verwachtingspatroon kunnen voldoen.  
Natuurlijk willen wij graag streven naar een situatie die voor iedereen zo aangenaam mogelijk is, 
staan wij in alle redelijkheid open voor suggesties, maar kunnen wij niets garanderen.  
Een andere situatie dan in eerste instantie werd verwacht kan ook een uitdaging zijn en verrassend 
uitpakken. 
 
Om misverstanden te voorkomen hebben wij richtlijnen opgesteld voor de jeugd:  
 
* Sociaal wisselen is uitgangspunt.  
 Dus iedereen krijgt ongeveer evenveel speeltijd. Het spelen van volleybal leer je vooral door het veel 
te doen.  
 
 Het kan daardoor zijn dat er bij een spannende wedstrijd niet het sterkste team in het veld staat en 
dat daardoor punten verloren worden die door een mogelijk andere opstelling wel zouden zijn 
binnengehaald.  
Dat kan wat spanning met zich meebrengen, maar dat is ook goed.  
Door een situatie mee te maken waarin het wat moeilijker wordt, leert zo iedereen daarmee om te 
gaan, waarbij zomaar een persoonlijke overwinning kan ontstaan.  
Daarmee wordt de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd.  
 
 
 
 



* Ontwikkeling talent is belangrijk. 
De ontwikkeling wordt zo veel mogelijk gestimuleerd door spelers in een hoger team dan hun eigen 
team in te laten vallen. Zo heeft het aankomend talent door het meedoen met vaak iets oudere 
spelers de kans om zich extra te ontwikkelen. 
 
* Jeugdcommissie verzorgd de teamindeling  
Hierbij wordt met behulp van input van trainers en coaches een samenstelling gemaakt.  
De uitgangspunten zijn hierbij: 
- om teams samen te stellen met het liefst 8 , maximaal 9 spelers/speelsters (bij de ABC jeugd) 
- een zo breed mogelijke indeling van teams te hebben, dus teams op zowel A, B, C als CMV niveau.     
   Dit maakt het mogelijk om iedereen op de juiste leeftijdscategorie te kunnen laten spelen.  
   Ook kunnen we daardoor spelers/speelsters die in de loop van het seizoen lid worden en plek  
   bieden in een team van de eigen leeftijdscategorie. 
- in de jeugd is het vaak niet mogelijk om teams opeenvolgende jaren bij elkaar te houden. 
  De grote doorstroming in de leeftijdscategorieën zorgt er bij de jeugd voor dat teams na een jaar  
  worden opgesplitst. Spelers die voor het eerste jaar  in een leeftijdsgroep (A, B of C) zitten, blijven  
  over het algemeen het tweede jaar daar ook.  
  Spelers die 2 jaar in een groepniveau (AB of C) hebben gezeten, stromen door naar de volgende  
  groep. 
  Soms maken enkelen vervroegd de overstap naar een hogere leeftijdsgroep of van de jeugd naar de  
  senioren. Dat is niet een regel, maar een uitzondering. 
 
Wij proberen de spelers/speelsters voor wie wij besloten hebben dat zij toe zijn aan het overstappen 
naar de senioren vooraf persoonlijk in te lichten. 
 
* Voorkeur 1 , maximaal 2 coaches per team.  
Zo blijft het regelen centraal en wordt voorkomen dat er tijdens verschillende wedstrijden mogelijk 
tegenstrijdige aanwijzingen worden gegeven. 
 
* Elk jeugdteam heeft takenschema. 
Om iedereen te kunnen laten meehelpen met het goed verlopen van de wedstrijden, zal er een 
schema worden opgesteld met de speeldagen.  
Bij die speeldagen zullen de te verdelen taken worden aangegeven. 
De coach kan aan het begin van de speelperiode de taken gelijkmatig (laten) verdelen over de ouders 
van de teamleden.  
Het is aan de ouders om onderling te ruilen met andere ouders als de taak op die dag ongelegen is. 
In dat schema wordt aangegeven : 
- wie de coach zal zijn.  
- bij thuiswedstrijden : wie er zal fluiten en wie er zal tellen en  
- bij uitwedstrijden wie er zal rijden. 
 
Het afgelopen jaar is daar door verschillende teams gebruik gemaakt van Google Docs.  
Een dergelijk document is door iedereen die daarvoor een link heeft te benaderen.  
Op die manier kan er op elk moment gekeken worden wie er die dag verantwoordelijk is voor een 
bepaalde taak.  
Als er een wedstrijd wordt verschoven van datum of tijd, kan dat bijgewerkt worden in het 
document. Het is dan ook verstandig dat -als er gebruik wordt gemaakt van Google Docs- er geregeld 
wordt gecheckt of er een wijziging heeft plaats gevonden.  
Er kan hiervan een voorbeelddocument worden aangeleverd, waarna het team zelf de indeling kan 
maken. Het team wordt zelf eigenaar van het document en kan het gebruiken of niet. 
Het document zal wel worden aangeleverd, maar niet worden onderhouden door de 
jeugdcommissie. 



* Communicatie trainers en coaches.  
We zullen de trainers informeren wie de coach van het jeugdteam is dat zij training geven.  
Zo kan de trainer doorgeven waarop is getraind en waar op gelet kan worden in de wedstrijd om het 
geoefende in praktijk te brengen.  
Omgekeerd kan de coach dan ook de trainer informeren wat er in de wedstrijd mogelijk nog niet 
helemaal goed ging, zodat daar ook op getraind kan worden. 
(Het is ook mogelijk om dit bij te houden in hetzelfde Google Docs documentje) 
 
* Coach beslist het wisselbeleid  
Het wisselbeleid heeft wel de grondslag van het het eerder genoemde sociale wisselen, maar 
uiteindelijk beslist de coach. 
Mochten er daar vragen over ontstaan, bespreek dit dan even na de wedstrijd. Een gesprek tijdens 
de wedstrijd heeft weinig zin. 
 
* Verschil van mening? Neem contact op met de Jeugdcommissie! 
Als iemand na een gesprek met de coach nog ontevreden mocht zijn, neem dan contact op met 
iemand van de jeugdcommissie. Wij willen graag weten als er iets bij iemand dwars zit en zijn vaak 
ook in de zaal aanwezig op thuisspeeldagen. 
Ook kunnen wij proberen als neutraal persoon op te treden om zo met alle betrokkenen een gesprek 
te voeren. 
 
* Half Way gesprek 
In de loop van het jaar zal de jeugdcommissie een gesprek voeren met het team.  
Dit zal dan alleen met de speelsters/spelers van het team zijn (dus zonder ouders , zonder trainers). 
 
* Mening gewaardeerd via enquête 
 Via een enquête tegen het einde van het speelseizoen proberen wij inzicht te krijgen in de meningen 
en tips van de spelers/speelsters. 
 
 
 


