
Toelichting bij de voorlopige indeling in trainingsgroepen 
Onze werkwijze bij het samenstellen van de nieuwe trainingsgroepen was dit jaar uiteraard wat anders dan anders. Graag 

leggen we jullie uit wat de uitgangspunten waren bij de voorlopige indeling van de trainingsgroepen. Je kunt in de bijlage 

teruglezen wat de algemene uitgangspunten zijn bij de voorlopige indeling in trainingsgroepen. 

 

De beste plek om je te ontwikkelen, voor iedereen 

We hebben zo goed mogelijk rekening gehouden met wensen van 

spelers en trainers. Belangrijkste uitgangspunt is de balans tussen 

het verenigingsbelang en alle individuele belangen. Normaal 

gesproken roepen we in april de trainers bij elkaar, maar nu 

hebben we als jeugdcommissie gekozen voor een wat 

pragmatischer aanpak: we hebben zelf een eerste indeling 

gemaakt en die, waar we twijfelden, voorgelegd aan trainers. Ook 

hebben we goed overlegd met de mini- en senioren TC. 

  

We hebben voor iedere speler een trainingsgroep gezocht 

waarvan wij inschatten dat die hem de beste mogelijkheid biedt 

om zich te kunnen ontwikkelen. Het gaat dan om de 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. Tot slot is een 

uitgangspunt om spelers een jaar ‘jongste’ en daarna ‘middelste’ 

of ‘oudste’ in een team te laten zijn, zodat hij leert omgaan met 

verschillende rollen in een team. Het kan per speler verschillen 

welk van deze factoren voorrang heeft.  

 

Het gaat bij de indeling 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. Dat bleek dit jaar extra 

lastig bij de oudere jongens. Omdat we maar weinig teams 

kunnen maken, is het best een lastige kluif om te zorgen voor 

homogene teams. Daarbuiten gaat het om de samenstelling van 

overige teams in de jeugdcompetitie. 

 

Lijn en breedte 

In het volleybal wordt vaak onderscheid gemaakt tussen lijn- (of 

selectie-) en breedteteams. Eigenlijk is dat een tamelijk oneerlijk 

onderscheid. Immers, de indruk wordt gewekt dat je erbij hoort 

of niet, en of er in je geïnvesteerd wordt of niet. Die indruk willen 

we kwijt: er wordt in iedereen geïnvesteerd, ongeacht je 

volleybal technische talent. Bij Alterno heeft iedere jeugdspeler 

gelegenheid om minimaal 2x per week te trainen. De hogere 

teams (met spelers die de potentie hebben om door te stromen 

naar de hogere seniorenteams) trainen als team 2x; spelers in 

teams die standaard 1x trainen kunnen zich aanmelden voor de 

extra training. Die inschrijving start na de zomervakantie.  

 

 
 

Nog iets anders: FSG gaat stoppen met het aanbieden van sport 

specifieke training. Concreet: ze bieden vanaf volgend jaar wel 

het nieuwe fysieke programma aan, maar geen volleybal-

trainingen. We bepreken in mei hoe we als Alterno zelf weer 

extra trainingen op de zondag kunnen aanbieden. 

 
 

 

Kwalificatietoernooien 

In verband met de corona-maatregelen zijn er dit jaar geen 

kwalificatietoernooien. Alterno schrijft de teams zelf op een 

passend niveau in.  

 

Hoe gaat het verder nu we de zaal nog niet in kunnen? 

We zijn druk in overleg met de gemeente om de beschikking te 

krijgen over een Beach veld. Dan kunnen alle jeugdteams op dat 

veld trainen, tenminste 1x per week. Daarnaast kan er natuurlijk 

ook buiten het veld getraind gaan worden. Het is de bedoeling 

om de indeling begin september om te zetten in teams. Mogelijk 

doen we dat dit jaar later, om zo ook in de zaal te kunnen kijken 

of de voorlopige indeling de juiste is. 

 

Vragen over de indeling? 

Uiteraard kun je over de indeling vragen stellen. In eerste 

instantie kun je terecht bij je trainer (je nieuwe of die van vorig 

jaar). Mocht je naar aanleiding daarvan nog steeds vragen 

hebben, dan kun je die mailen naar jeugdcommisssie@alterno-

apeldoorn.nl. We zullen eerst alle vragen verzamelen en ze 

daarna bespreken in de jeugdcommissie en met de trainers. Als je 

dat graag wil, kan er een gesprek plaatsvinden met de 

jeugdcommissie.  

 

Tot slot 

We hopen dat jullie hiermee voldoende inzicht hebben in het 

indelingsproces. Wij hebben geprobeerd zo goed mogelijk 

rekening te houden met alle belangen, zowel van individuen als 

van de vereniging.  

Wat we van jullie vragen is om je te realiseren 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 aan te spreken, de coördinator te benaderen of de 

jeugdcommissie te mailen. 

 

 

Heel graag wil ik nog alle trainers en de leden van de 

jeugdcommissie bedanken voor hun inzet dit jaar!! 

 
 

Namens de jeugdcommissie een hartelijke groet, 

 

Rob van den Dool 

voorzitter jeugdcommissie 

Tot afgelopen jaar waren er miniteams die alvast aan de 

jeugdcompetitie meededen, zoals MC3 en JC2. Zij vielen onder de 

verantwoordelijkheid van de minicommissie. Dit leidde soms tot 

onduidelijkheid. We stoppen dit jaar met die constructie. Vanaf 

nu vallen alle C-teams onder de verantwoordelijkheid van de 

jeugdcommissie. 

Alterno gaat verder met opleiden trainers 

Vorig jaar hebben we meegedaan aan het OFO-traject, ter 

verbetering van de jeugdopleiding. Na de zomer bieden we een 

trainersopleiding aan voor jeugdtrainers. Het doel is dat over 

twee jaar de meeste trainers hun VT2 of VT3 certificaat hebben.  
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