
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: coördinatoren bezoeken zo 

goed als het lukt trainingen / wedstrijden en alles kan live besproken worden. Er 

is wel één groot verschil met andere jaren: de competitie is verlengd tot en met 

21 mei. Daarom publiceren we niet op 1 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 en trainers. 

Om daar zicht op te krijgen vragen de coördinatoren en/of 

trainers wensen op bij de spelers, via forms en/of in een 

teamgesprek. Als je behoefte hebt aan een individueel gesprek, 

aarzel dan niet om je coördinator of trainer zelf te benaderen. 

De coördinatoren vragen de trainers om aanvullend advies, één 

op één of tijdens een trainersbijeenkomst. Nog meer dan in 

andere jaren streven we naar een goede afstemming tussen de 

mini-, jeugd- en senioren TC. 

  

We zoeken voor iedere speler een trainingsgroep 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. Een bijkomend 

uitgangspunt bij de jeugd is om spelers afwisselend 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 leidt soms tot heel 

lastige afwegingen. We zullen in die gevallen extra goed 

overleggen met betrokkenen.  

 

Prestatie-, opleidings- en breedteteams 

Bij de samenstellen van de nieuwe trainingsgroepen voor de 

zomer en het definitief indelen in nieuwe teams na de zomer 

baseren we ons op het nieuwe technisch beleidsplan. Hierin staat 

dat we onderscheid maken tussen prestatie-, opleidings- en 

breedteteams. Bij opleidingsteams staat de optimale 

ontwikkeling van alle spelers centraal. Bij breedteteams staat het 

speelplezier meer centraal, hoewel het één natuurlijk 

samenhangt met het ander. Bij prestatieteams gaat het meer om 

de teamprestatie. Eigenlijk staat bij alle teams waarin jeugd 

speelt het opleiden centraal. Alleen bij de eerste seniorenteams 

kan de prestatie boven de ontwikkeling worden gesteld. 

Breedteteams trainen doorgaans één keer per week als team. De 

andere categorieën twee keer of vaker.  

 

We spreken dus niet meer van lijn- (of selectie-) en 

breedteteams. Dat onderscheid vonden we tamelijk oneerlijk. 

Immers, de indruk wordt gewekt dat je erbij hoort of niet, en of 

er in je geïnvesteerd wordt of niet. Die indruk willen we met deze 

nieuwe benadering kwijt: er wordt in iedereen geïnvesteerd, 

ongeacht je volleybal technische talent.  

 

 
 

Kwalificatietoernooien 

In verband met de verlengde competitie zijn er dit jaar geen P/D-

wedstrijden en kwalificatietoernooien. Alterno schrijft de teams 

zelf op een passend niveau in. Dit geldt voor regionaal niveaus.  

 

Hoe gaat het nu verder? 

De competitie eindigt op 21 mei. Tot die tijd bereiden de drie TC’s 

de voorlopige trainingsgroepen voor. Op 22 mei publiceren we 

deze indeling. Dan nog een weekje in de oude teams trainen en 

vanaf 30 mei gaan we in de nieuwe groepen aan de slag.  

 

Vragen over de indeling? 

Uiteraard kun je na 22 mei over de indeling vragen stellen. In 

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

het nog lopende jaar). Mocht je naar aanleiding daarvan nog 

steeds vragen hebben, dan kun je die mailen naar 

seniorencie@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 seniorencommissie.  

 

Tot slot 

We hopen dat jullie hiermee voldoende inzicht hebben in het 

indelingsproces. Wij gaan proberen 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. 

 

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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Hartelijke groet vanuit de mini-, jeugd- en seniorencommissie. 


