Opzet jeugdcompetitie

Regio Oost

Zonder ouders geen sport
De liefde voor sport krijgen kinderen meestal van hun ouders mee. Ze gaan mee naar het sportveld of zwembad en spelenderwijs pakken ze de sport op. Het is dan ook niet verwonderlijk dat kinderen vaak dezelfde sport kiezen als hun ouders.
Wat de reden ook is, uw kind heeft ervoor gekozen om te gaan volleyballen. Samen met zijn/haar team worden competitiewed
strijden gespeeld. Gevolg is dat u als ouder gevraagd wordt om te rijden, te coachen of bijvoorbeeld te fluiten. In deze brochure
wordt uitleg gegeven over de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) en de wijze waarop de jeugdcompetitie is vormgegeven. Ook
zullen veelgestelde vragen beantwoord worden. Het doel van deze brochure is om ouders inzicht te geven in de wijze waarop de
competitie is georganiseerd, welke gedachte daarachter zit en welke logische gevolgen daaruit voortkomen.
We wensen uw kind, maar ook uzelf als ouder, een plezierige en sportieve competitie toe!

www.volleybal.nl

Toelichting structuur Nevobo
De Nevobo is dé overkoepelende organisatie voor volleyballers, beach- en zitvolleyballers. Ruim 80 medewerkers en vele vrijwilligers zetten zich in voor een kwalitatief goed volleybalaanbod en de ondersteuning van 1.200 verenigingen en 125.000 leden.
Tot de kerntaken van de Nevobo behoren het organiseren van competities en toernooien, het ondersteunen van verenigingen en
leden en het samenstellen, begeleiden en afvaardigen van de nationale teams.
De werkorganisatie kent 4 regiokantoren en een hoofdkantoor dat gevestigd is in het Huis van de Sport te Nieuwegein. Vanuit
het hoofdkantoor worden de nationale competities en toernooien georganiseerd en wordt de ondersteuning van de nationale
teams verzorgd. Ook zijn diverse staffuncties, zoals de Ledenadministratie, de afdeling Financiën en de afdeling Marketing &
Communicatie hier gevestigd.
De 4 regiokantoren bevinden zich in Heerenveen, Deventer, Eindhoven en Amsterdam. Vanuit deze kantoren worden de regionale
(jeugd)competities en toernooien georganiseerd, evenals de ondersteuning aan verenigingen en leden.
De vereniging waarbij uw zoon/dochter speelt valt onder de regio Oost. Deze regio kent ruim 8.000 volleyballers van 12 tot 18
jaar. Samen met zo’n 75 vrijwilligers en alle enthousiaste verenigingsmensen doen de medewerkers op het regiokantoor hun
uiterste best om een zo goed mogelijk jeugdcompetitie te organiseren, waarbij ruimte is voor zowel plezier als prestatie.

Toelichting structuur jeugdcompetitie
Samen met de verenigingen uit de regio heeft de Nevobo een structuur ontwikkeld voor de jeugdcompetitie. Deze structuur
kent de volgende uitgangspunten:
1.
Kwaliteit van het speelniveau – de teams moeten zoveel mogelijk gelijkwaardig zijn in niveau
2.
Aantal wedstrijden – ieder team dient minimaal 10 wedstrijden te spelen in een half seizoen (1e seizoenshelft loopt
van september tot en met december, de 2e seizoenshelft van januari tot en met mei)
3.
Reisafstand – de reisafstand dient zo klein mogelijk gehouden te worden. Daarbij geldt: hoe lager de speelklasse, hoe
belangrijker de (beperkte) reisafstand wordt.
Op basis van deze uitgangspunten is een competitie ontwikkeld volgens onderstaand piramidemodel.
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Toelichting op het model
De jeugdcompetitie bestaat uit 2 seizoenshelften, de periode september-december en de periode januari-mei. In de eerste
periode is er nog geen Topklasse. Tussen beide perioden vindt in alle klassen promotie/degradatie plaats. Voor de Topklasse
betekent dit dat de 3 beste teams uit de beide Hoofdklassen worden ingedeeld in de Topklasse. Deze teams kunnen uit de hele
regio komen. De kampioen van de Topklasse plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap, ook wel Final Four genaamd
(vroeger heette dit de Nationale Gesloten Clubkampioenschappen, NGJK).
De keuze voor dit piramidemodel brengt een aantal logische consequenties met zich mee.
Smalle top, brede onderkant
Doel van de piramideopzet is om de jeugd zoveel mogelijk op het eigen niveau te laten spelen. Dus prestatiejeugd tegen prestatiejeugd en breedtejeugd tegen breedtejeugd. Het spreekt voor zich dat de beste jeugdteams in de hoogste klassen van de
piramide dienen te spelen.
Kwalificatietoernooien
Aan de bovenkant van de piramide is plaats voor een beperkt aantal teams. Om te kunnen vaststellen welke teams voldoende
niveau hebben om in de Hoofdklasse en 1e Klasse te kunnen spelen, worden kwalificatietoernooien gespeeld. De teams die het
beste presteren op deze toernooien plaatsen zich voor de betreffende klasse. De kwalificatietoernooien vinden plaats in juni.
Voor de 2e en 3e klasse is geen kwalificatie nodig. Verenigingen kunnen op dit niveau teams naar eigen inschatting opgeven.
Hoe hoger in de piramide, hoe groter de reisafstand
Doordat de beste teams uit de hele regio zich plaatsen voor de hoogste klassen, zal voor hen de reisafstand groter zijn dan
lager spelende teams. Dit geldt vooral voor de Topklasse en Hoofdklasse. Algemeen mag gesteld worden dat hoe lager men in
de piramide komt, hoe korter de reisafstand wordt.
De invloed van aantallen op reisafstand
In bepaalde categorieën komt het voor dat er relatief weinig teams zijn. Zo is het aantal jongens dat volleybalt vele malen
kleiner dan het aantal meisjes. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop de competitie georganiseerd wordt. Minder teams
betekent ook minder klassen. Bij de jongens is de kans op wat langere reisafstand dan ook groter dan bij meisjes.
Graag vermelden wij hierbij dat het verhogen van het aantal volleyballende jongens een van de ambities is uit de Volleybal
Agenda 2013-2016, een beleidsdocument waarin de speerpunten van de Nevobo voor de komende jaren is benoemd. Deze
Volleybal Agenda is in te zien op www.volleybal.nl (zoekterm “ Volleybal Agenda”).
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Veel gestelde vragen
Waarom moet er een kwalificatietoernooi gespeeld worden?
Verenigingen kunnen zelf toch wel inschatten wat het niveau
van het team is?
Verenigingen hebben niet altijd dezelfde referentiekaders. Een
vereniging die al jaren op het hoogste niveau meedoet kan
waarschijnlijk makkelijker een goede inschatting maken dan
een vereniging die een keer een goede lichting heeft. Ondanks
dat iedere vereniging zo goed mogelijk probeert een juiste
inschatting te maken van het niveau van een team, blijkt dat
die inschatting niet voor elke vereniging gelijk is vanwege dit
verschil in referentiekader.
Kunnen resultaten van het vorig seizoen (kampioenschap) automatische plaatsing voor de Hoofdklasse opleveren?
Doordat jeugdteams veel wisselen in samenstelling is kampioen worden in een klasse geen garantie voor het teamniveau in
het volgende seizoen. Voorbeeld: een team bestaande uit 2e jaars B-spelers, dat kampioen wordt in de Topklasse B, is niet per
definitie sterk genoeg voor de Hoofdklasse A het seizoen erop.
Een kwalificatietoernooi in september zou beter zijn i.v.m. een langere voorbereiding. Vaak wordt er pas vanaf mei met nieuwe
teamsamenstellingen getraind. Is dat mogelijk?
Organisatorisch is dit niet haalbaar in verband met de competitieplanning. Verenigingen huren voor de competitie de sporthal
in. De Nevobo geeft hen daartoe een indelingsletter die gebaseerd is op de poule-indeling. Aan deze letters zijn de thuisspeeldagen gekoppeld. Verenigingen weten dan op welke dagen ze de sporthal moeten huren. In veel gemeenten dienen de zalen
al in mei/juni gereserveerd te worden, omdat ze anders al door andere sporten worden ingehuurd. Als pas in september de
poule-indeling bekend is, kan het zijn dat veel teams op dezelfde dagen de zaal hebben ingehuurd. Dat zou grote problemen
opleveren voor de competitieplanning.
Mijn kind speelt Hoofdklasse. Waarom moeten we zover reizen?
Uitgangspunt voor deze opzet is gelijkwaardig spelniveau en goede differentiatie tussen top en breedte. Reisafstand en reiskosten zijn daaraan in de hogere klassen ondergeschikt gemaakt. Jeugdspelers die op dit niveau spelen, zullen in veel gevallen
verder moeten rijden om een gelijkwaardige tegenstander te treffen.
Kan er geografisch ingedeeld worden?
Voor de Topklasse en Hoofdklasse geldt dat speelniveau voorop staat. Voor de 1e klassen (48 teams) geldt dat er ook gekeken
kan worden naar een geografische verdeling. Dit is echter geen garantie dat teams altijd dichtbij huis kunnen spelen. Reisafstanden worden bepaald door het aantal teams uit de omgeving met een gelijkwaardig niveau. Uiteraard worden de 2e en 3e
klassen naar aanleiding van de open inschrijving geografisch ingedeeld.
Wat is het verschil tussen de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK) en de Final Four (voorheen NGJK)?
De NOJK is een landelijk toernooi dat wordt georganiseerd naast de reguliere competitie. In het hele land worden voorronden
gespeeld in januari. De beste 64 teams per categorie plaatsen zich voor de Halve Finale Ronde die wordt gespeeld in februari.
Uiteindelijk zijn het in iedere categorie de beste 8 teams uit het hele land die zich plaatsen voor de finales, welke gespeeld
worden in maart.
Voor de NOJK kan elke vereniging haar beste teams inschrijven, dus gelegenheidsteams samenstellen. Die teams mogen bestaan uit spelers die vallen binnen de betreffende leeftijdscategorie. Het maakt niet uit of de spelers in de reguliere competitie
al bij de senioren meespelen. Voorbeeld: een vereniging geeft een Meisjes A team op dat bestaat uit speelsters die weliswaar
nog de A-leeftijd hebben, maar al spelen in de seniorencompetitie.
De Final Four is een verlengstuk van de reguliere competitie. De kampioenen van de Topklasse plaatsen zich voor de Final Four.
Dit Nederlands Kampioenschap is dus alleen voor teams die kampioen zijn geworden in de Topklasse. De samenstelling van die
teams dient gelijk te zijn aan de samenstelling waarmee in de competitie is gespeeld. Jeugdspelers die in de reguliere competitie geen deel uitmaakten van dit team, mogen dan ook niet deelnemen aan de Final Four.
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