
Teamindelingen jeugd 
Intussen gaat de voorbereiding van de nieuwe teamindelingen ‘gewoon’ door. De coördinatoren 

waren al gestart om met trainers en spelers te praten om te horen wat hun ideeën zijn voor het 

komend seizoen. Wij zullen dat nu op alternatieve wijze voortzetten. We leggen graag nog eens uit 

wat de uitgangspunten zijn bij de teamindelingen in de jeugd en wat onze werkwijze is. 

 

Misschien is de teamindeling wel de meest ingewikkelde klus die we als jeugdcommissie moeten 

uitvoeren. Iedereen wil immers graag in een fijn team spelen. Wij proberen dat voor iedereen zo 

goed mogelijk te doen.  

 

Het probleem daarbij is dat als we uitvoeren wat iedere speler het liefste wil, we misschien wel 25 

spelers in sommige teams krijgen, omdat heel veel spelers zo hoog mogelijk willen spelen. In een 

ander team zouden we spelers hebben die beslist met iemand samen willen spelen, maar dat gaat 

dan weer niet samen met spelers die juist beslist niet met een ander in een team willen. Kortom, wij 

doen ons best, maar het gaat niet lukken om het iedereen perfect naar de zin te maken. We gaan dat 

dus ook niet beloven.  

 

Wat we wel beloven is dat we zo goed mogelijk rekening houden met wensen, zowel van spelers en 

hun ouders. Daarom informeren de coördinatoren bij alle spelers naar hun wensen. Mocht dat nog 

niet gebeurd zijn bij jou, wacht dan nog even af. Als je over een week niets gehoord hebt en je wil 

nog iets kwijt, dan kun je contact opnemen met je coördinator. 

Naast de wensen van spelers hebben we te maken met de visie en wensen van trainers en de 

verschillende (technische) commissies. Belangrijkste uitgangspunt is de balans tussen het 

verenigingsbelang en alle individuele belangen.  

 

Advies trainers en coördinatoren 

We baseren ons op adviezen van de trainers, coaches en coördinatoren. Zij hebben de spelers goed 

in beeld. De trainers/coaches zien de spelers natuurlijk iedere week. Zij hebben voortdurend contact 

met alle spelers en soms ook met hun ouders. Daarnaast hebben zij contact met andere trainers en 

met de coördinator over de ontwikkeling van spelers. De coördinator woont daarnaast ook 

regelmatig delen van een training of wedstrijd bij.  

 

Inventariseren wensen en ambities 

Eind januari/begin februari komt de jeugdcoördinator langs voor een teamgesprek en mogelijk ook 

individuele gesprekken met spelers. Met deze gesprekken was al gestart; we zullen het digitaal 

moeten voortzetten. In die gesprekken wordt besproken wat de ambities, wensen en mogelijkheden 

van alle spelers zijn. Wij nemen hetgeen wat besproken is mee in de overwegingen, samen met alle 

andere wensen van spelers en adviezen van trainers en coördinatoren. 

 

Indeling in trainingsgroepen 

Normaal gesproken organiseert de jeugdcommissie daarna een trainersbijeenkomst waarop een 

concept trainingsindeling wordt gemaakt. Wij zullen deze keer alleen de belangrijkste knelpunten en 

twijfels aan trainers voorleggen.  

Bij die eerste trainingsindeling wordt iedere speler ingedeeld in een trainingsgroep die hem of haar 

de beste mogelijkheid biedt om zich te kunnen ontwikkelen. Het gaat daarbij om de volleybal 

technische ontwikkeling, om persoonlijke mentaliteit en inzet en om het nemen van 

verantwoordelijkheid.  



Daarnaast gaat het natuurlijk om plezier in het spel 

en met het team. Een streven is om spelers een 

jaar ‘jongste’ en daarna ‘middelste’ of ‘oudste’ in 

een team te laten zijn, zodat hij of zij leert omgaan 

met verschillende rollen in een team. 

Het gaat bij dit alles om de individuele speler in 

relatie tot alle andere spelers die ingedeeld 

moeten worden. Het gaat dus niet alleen om de 

beste plek voor de betreffende speler, maar ook 

om de samenstelling van het team als geheel. 

Daarbuiten gaat het om de samenstelling van 

overige teams in de jeugdcompetitie. 

 

Publicatie voorlopige indeling 

Na afloop van de competitie wordt de voorlopige indeling van de trainingsgroepen gepubliceerd. 

Wanneer dat precies kan gebeuren laten we dit jaar afhangen van de verdere plannen van de bond. 

Het tijdstip waarop we weer kunnen starten is bepalend of we dan in de oude of nieuwe 

samenstellingen starten. Normaal gesproken maken we de indeling rond 1 mei bekend. Die datum 

houden we nu ook maar even aan als richtlijn. 

We zullen bij de publicatie een toelichting geven op de preciezere uitgangspunten die zijn 

gehanteerd bij de indeling. Uiteraard kun je over die indeling vragen stellen. De vragen zullen we 

bespreken in de jeugdcommissie en met de trainers.  

Op basis van alle vragen en naar aanleiding van ervaringen van trainers kan besloten worden tot 

aanpassingen van de indeling. Na de zomer worden de indelingen definitief omgezet in 

teamindelingen.  

 

Tot slot 

We hopen dat jullie hiermee voldoende inzicht hebben in het indelingsproces, ook in deze gekke tijd. 

Wij beloven dus dat we zo goed mogelijk rekening houden met alle belangen, zowel van individuen 

als van de vereniging.  

Wat we van jullie vragen is om er rekening mee te houden dat alle belangen nu eenmaal niet 

samengaan, en dat teamsport een kwestie is van rekening houden met elkaar, geven en ontvangen. 

Hopen dat het zo mooi mogelijk is, maar ook accepteren dat het misschien net anders is dan jij 

wenst. 

 

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit bericht, twijfel dan niet om je trainer of de coördinator te 

benaderen of de jeugdcommissie te mailen. 

 

Namens de jeugdcommissie een hartelijke groet, 

 

Rob van den Dool 

voorzitter jeugdcommissie 

 

 

Lijn- en breedteteams?  

We zijn al een tijdje bezig om afscheid te nemen van het 

onderscheid tussen lijn- en breedteteams. We vinden 

het belangrijk dat iedereen die in een jeugdteam speelt 

minimaal twee keer per week kan trainen.  

In sommige teams zitten vooral spelers die naar oordeel 

van trainers en coördinatoren de potentie tonen om 

door te stromen naar de hogere seniorenteams. Zij 

trainen met het gehele team 2x per week en trainen 

vaak extra mee bij een hoger team, het RTC of FSG.  

De andere teams trainen als team 1x per week. Aan de 

spelers in deze teams wordt de mogelijkheid geboden 

om mee te doen aan de extra breedtetraining. Die extra  

training wordt verzorgd door spelers uit Dames 1. 


