
Nieuwsbrief Jeugdcommissie 
 

Graag brengen we jullie aan het begin van dit seizoen op de hoogte van enkele nieuwtjes en gewoontes met betrekking tot 
het jeugdvolleybal bij Alterno. We zijn flink aan het werk met het verder verbeteren van onze jeugdopleiding, in 
samenwerking met een aantal fijne externe partijen. Ook daarover kunnen jullie in deze nieuwsbrief lezen. 
 
Trainers op elke groep 
Het is gelukt om voor iedere groep een fijne trainer te vinden. Helaas 
moesten door werk en studie ook alweer twee trainers zich terug 
trekken. We begrijpen dat dat niet fijn is, want alle spelers willen graag 
een eigen trainer/coach. We doen er daarom alles aan om die laatste 
twee groepen weer van een trainer te voorzien. Mocht je suggesties 
hebben, twijfel niet om te mailen naar de jeugdcommissie. 
 
Met elkaar maken we een mooi jaar 
Rond de teams zijn veel mensen betrokken: trainers/coaches, ouders, 
coördinatoren en de spelers zelf natuurlijk. Maar ook scheidsrechters, 
zaalwacht, bardienst, faciliaire dienst... Ze doen het allemaal zonder 
eigen belang, zodat iedereen lekker kan volleyballen. Het is fijn dat we 
als club alles kunnen regelen met vrijwilligers! Mocht er iets fout gaan, 
wordt dan niet boos, maar overleg even. Met elkaar zijn we Alterno! 
 
OFO-project 
Op 12 juni waren 80 belangstellende aanwezig op de informatie-avond 
over het OFO-project (Ontwikkelfasegericht Opleiden). Vanuit dit 
project krijgen we hulp bij het opnieuw ontwikkelen van ons technisch 
jeugdbeleidsplan. En ook bij het opleiden en bijscholen van onze 
jeugdtrainers en het opzetten van trainersbegeleiding. 
Tot ons plezier hebben zich op die avond voor ieder onderwerp 
voldoende deelnemers aangemeld. De eerste werkgroep 
(Tevredenheidsonderzoek) is al voor de zomer gestart. Ouders, spelers 
en trainers van jeugdteams ontvangen binnenkort een vragenlijst. Aan 
het einde van het project ontvangen jullie die nogmaals. We vragen alle 
betrokkenen deze lijst in te vullen. Over een jaar kunnen we vertellen 
wat we met jullie reacties hebben gedaan. Komende weken starten de 
andere groepen en de trainersscholing.  
 
Extra trainen buiten Alterno 
Veel spelers trainen vaker dan Alterno aanbiedt. Dat kan – onder 
bepaalde voorwaarden – bij FSG (MABC, JAB), RTC en sinds de zomer 
ook bij de volleybalschool van Redbad Strikwerda (JC). Deze externe 
partijen bieden los van de vereniging uitstekende programma’s aan. 
We proberen rekening te houden met hun trainingstijden, maar 
kunnen niet garanderen dat er geen enkele keer iets samenvalt. We 
gaan er van uit dat in zo’n geval het eigen team op de eerste plaats 
komt. Door het huidige externe aanbod is besloten AVA alleen nog aan 
te bieden aan de D-jeugd.  
 
Extra training breedteteams 
Voor spelers in teams die één keer per week trainen, biedt Alterno 
vanaf het najaar een extra training aan. De trainingen worden gegeven 
door verschillende trainers. Jullie ontvangen binnenkort de uitnodiging. 
 
Testdagen Isokin 
Vlak voor de zomer hebben we de samenwerking met Isokin 
geëvalueerd. We hebben wederzijds uitgesproken dat we de 
samenwerking graag intensiveren. Daar beginnen we gelijk al mee. De 
lijnteams worden drie keer uitgenodigd voor testdagen. Op die dagen 
wordt de motorische ontwikkeling van spelers gemeten. Dit gebeurt 
langdurig (6 jaar). Zo kunnen blessures snel gesignaleerd worden. De 
trainers gebruiken de resultaten bij de opbouw van hun programma.  
Daarom is het belangrijk dat de teams compleet aanwezig zijn. Alleen 
dan kan de ontwikkeling langdurig gevolgd worden. Zo’n testdag is dus 
een teamhappening.   
Met de testresultaten wordt volgens AVG-richtlijnen om gegaan. Na 
jullie toestemming worden testgegevens vastgelegd. Voor de goede 
orde: de testdagen zijn onderdeel van het sponsorcontract en geheel 
gratis; er wordt niets gedeclareerd bij zorgverzekeraars. 

Samenstelling Jeugdcommissie 
Laatste nieuws: Stephan Draaijer komt de 
jeugdcommissie versterken. Daar zijn we heel blij 
mee! In de jeugdcommissie zitten vijf coördinatoren. Als je vragen 
hebt, ga dan in eerste instantie naar de trainer. Als die je niet kan 
helpen, benader dan de coördinator.  

- Mirjam Zijlstra coördinator MC  2/4/5/6 
- Peter Bredenoort coördinator MA/B  2/3  
- Mieke Roelofs coördinator MA/B/C 1 
- Richard Pol / Stephan Draaijer coördinator JA/B/C 1/2/3 
- Jacqueline Koopman secretaris 
- Marga Tijssen secretaris 
- Rob van den Dool voorzitter 

 
MC3 is een miniteam dat alvast meedoet aan de jeugdcompetitie. Dit 
team valt onder verantwoordelijkheid van de minicommissie. 
 
Teamafspraken 
Op school werk je vooral vanuit je hoofd. Het is belangrijk om ook je 
lichaam aan het werk te zetten. Om tot het uiterste te gaan, je 
optimaal te ontwikkelen, of gewoon om je lekker te ontspannen. En 
alles daar tussen in.  
En als je dan kiest voor volleybal dan wil je samen sporten. Daar horen 
afspraken bij: hoe zorg je er met elkaar voor dat iedereen het naar de 
zin heeft. Daaraan moet de trainer werken, maar ook de spelers zelf. 
Teamsport betekent dat je knokt voor je eigen ontwikkeling, maar ook 
dat je je teamgenoten helpt. Daarom is het belangrijk om elkaar erbij te 
houden. Als er iets is wat je tegen staat, bespreek het dan met elkaar.  
 
Maak met elkaar duidelijke afspraken, bijvoorbeeld:  

- Als je als team bij elkaar bent, praat je met elkaar en niet met je 
telefoon. Bellen en appen kan altijd nog. 

- Douchen doe je om schoon te worden, maar ook om met elkaar 
na te nagenieten van een mooi potje. En om ervoor te zorgen dat 
het lekker naar shampoo ruikt in de auto terug naar Apeldoorn. 

- Teamsport betekent dat je op elkaar moet kunnen rekenen, ook 
in de vakanties. Het wedstrijdprogramma is gelukkig al bekend. 
Wedstrijden verschuiven is altijd lastig. Daarom hopen we dat 
iedere speler er voor zorgt dat het team zo compleet mogelijk is. 

 
En uiteraard worden goede afspraken gemaakt over de wissels en 
verdeling van de speeltijd. Want uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: 
lekker volleyballen in een fijn team. 
 
Spelregels 
Zit je ook wel eens op de tribune en snap je de beslissing van de 
scheidsrechter niet? Doe dan eens de Volleybalmasterz-spelregelkwis: 
https://www.volleybalmasterz.nl/oefenen/. Als je het leuk vindt, kun je 
hier zelfs je scheidsrechterslicentie halen. Je mag dan jeugdwedstrijden 
fluiten (geen topklasse). In dat geval heb je wel een nevobo-nummer 
nodig. Mail de jeugdcommissie als je dat wilt, dan regelen wij met de 
penningmeester een gratis registratie.  
En natuurlijk zul je na het behalen van je licentie zien dat de 
scheidsrechter een verkeerde beslissing neemt op een cruciaal 
moment. Kan gebeuren: de scheids ziet en beslist in een split-second 
en vindt dat vaak spannend. Laten wij blij zijn dat die scheidsrechter er 
is en laten wij er met zijn allen voor zorgen dat iedere scheidsrechter 
met plezier bij Alterno komt fluiten, zonder kritiek van het publiek in 
zijn nek. 
 
We wensen iedereen een fantastisch seizoen!! 
Jeugdcommissie Alterno 

https://www.volleybalmasterz.nl/oefenen/
https://www.volleybalmasterz.nl/oefenen/

