
Werkwijze bij de voorbereidingen van de nieuwe teamindelingen 
Graag informeren we jullie over de werkwijze bij het indelen in nieuwe 

trainingsgroepen. Dat gaat dit jaar bijna normaal: Er is wel één groot verschil 

met andere jaren: de competitie van de jeugd en senioren is verlengd tot en 

met 21 mei. Daarom publiceren we niet op 1 mei maar op 22 mei 2022 de 

indelingen in de nieuwe trainingsgroepen. Daarbij baseren we ons op het 

nieuwe technisch beleidsplan. In deze brief lees je hoe we te werk gaan. 

 

De beste plek om je te ontwikkelen, voor iedereen 

Belangrijkste uitgangspunt is de balans tussen het verenigings-

belang en dat van alle individuele belangen. We houden daarbij 

zo goed mogelijk rekening met wensen van spelers. 

Om daar zicht op te krijgen vragen de trainers input van de 

coaches via forms. In deze enquête stellen we de begeleiders/ 

coaches een aantal vragen. Op basis van deze informatie en de 

bevindingen van de trainers tijdens de trainingen en de mini-

ochtenden komt deze tea mindeling tot stand. 

  

 We hebben onze puzzel gebaseerd of een kind op basis van 

leeftijd naar een hoger niveau moet, eigen ontwikkeling van het 

kind, Instroom van nieuwe leden die ook een goede plek verdien, 

past het kind in dit team? Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind 

in deze teamindeling op de goede plek zit. Mocht uw kind toch 

verdrietig zijn, reageer niet primair. Laat het even bezinken en 

laat uw kind zich afvragen of hij/zij volleybal nog leuk vindt. Is het 

antwoord ja, dan zal het kind zich heel snel thuis voelen in het 

nieuwe team. 

Voor een aantal kinderen hebben we nog niet helemaal duidelijk 

beeld op welk niveau we ze moeten indelen daarom zijn ze 

ingedeeld in de genoemde trainingsgroepen. We hopen voor de 

zomer ook van deze kinderen een duidelijk beeld te hebben, 

zodat we ze de juisten en verdiende plek krijgen in de 

samenstellingen. 

 

 

 

 

 
Hoe gaat het nu verder? 

Tot en met 25 mei trainen we in de oude trainingsgroepen. Vanaf 

30 mei gaan we in de nieuwe groepen aan de slag. De laatste 

training is 1 juli. 

 

Vragen over de indeling? 

Uiteraard kun je over de indeling vragen stellen. In eerste 

instantie kun je terecht bij de hoofdtrainer. Mocht je naar 

aanleiding daarvan nog steeds vragen hebben, dan kun je die 

mailen naar minicie@alterno-apeldoorn.nl. We zullen eerst alle 

vragen verzamelen en ze daarna bespreken. Als je dat graag wil, 

kan er een gesprek plaatsvinden met de minicommissie.  

 

 
 

 

Tot slot 

We hopen dat jullie hiermee voldoende inzicht hebben in het 

indelingsproces, ook in deze gekke tijd. Wij hebben geprobeerd 

zo goed mogelijk rekening houden met belangen van individuele 

spelers en van de vereniging - samen vormen we het Groene Hart 

van Alterno.  

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 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 minicommissie te mailen. 

 

Hartelijke groet vanuit de minicommissie. 

Rekening houden met iedereen 
Misschien is de teamindeling wel de meest ingewikkelde klus die 

er is.  

Als we uitvoeren wat iedere speler het liefste wil, krijgen we 

misschien wel 25 spelers in het ene team, omdat heel veel 

spelers zo hoog mogelijk willen spelen. In een ander team 

zouden we spelers hebben die beslist met iemand samen willen, 

maar juist weer niet met een ander. Kortom, wij doen ons best, 

maar het lukt nooit om het iedereen perfect naar de zin te 

maken.  

Wat wel kunnen is zo goed mogelijk rekening houden met 

wensen van spelers en ouders. We hopen dat jullie begrijpen dat 

dat dit jaar wat lastiger was dan normaal.  

Naast die wensen hebben we te maken met de visie en wensen 

van trainers en de technische commissies. Belangrijkste 

uitgangspunt is de balans tussen het verenigingsbelang en alle 

individuele belangen, zoals staat beschreven in het Groene Hart 

van Alterno. 

 

Alterno gaat verder met opleiden trainers 

Na het succesvolle OFO-traject zijn we afgelopen jaar gestart met 

de Alterno Volleybal Academie voor Trainers. Zes fijne clinics, 

waarin Wilfried trainers in theorie en praktijk laat kennis maken 

met Modern Trainen. We hopen dit na de zomer door te zetten. 

Ook is het mogelijk deel te nemen aan de VT2 of VT3 

trainersopleiding. Het doel is dat over twee jaar de meeste 

trainers hun VT2 of VT3 certificaat hebben.  

Alterno Volleybal Academie (AVA) 

Bij de AVA kunnen op zondag alle jeugdspelers extra trainen. 

Onder leiding van een ervaren hoofdtrainer en meerdere 

assistenten wordt er thematisch getraind. De ene keer staat de 

aanval centraal, de andere keer leer je beter verdedigen of 

blokkeren. De inschrijving voor het nieuwe seizoen start 

binnenkort.  
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