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1 Inleiding 

Don’t think it, ink it (Mark Victor Hansen) 

There’s no win and no fail, there’s only make (Corita Kent) 

 

Toen de vzw Volleybalkollektief Torhout (VKt) in het begin van de jaren tachtig van de twintigste 
eeuw werd opgericht na de fusie van twee Torhoutse clubs, Jong Rembert Heren en Rembert Dames, 
kreeg ze van haar stichters de volgende missie mee: het VKt heeft tot doel de fysieke fitheid van 
jongeren en volwassenen in het algemeen en het volleybal in het bijzonder te promoten door 
jongeren en volwassenen de kans te geven om met de nodige deskundige omkadering qua 
organisatie en sportieve begeleiding in clubverband zowel in competitie als recreatief volleybal te 
spelen. 

Een klein decennium later besloot het VKt van zijn jeugdwerking een van de pijlers van de vereniging 
te maken en in de loop van de jaren werd een duidelijke visie op die jeugdwerking ontwikkeld. 

Die visie werd in 2010 uitgewerkt in een jeugdbeleidsplan. Dat vertrekt vanuit het globale beleid van 
het VKt en beschrijft de visie, de beleidslijnen en de doelstellingen van de jeugdwerking binnen de 
club. Het is een middel om die jeugdwerking te evalueren en het biedt met name aan speelsters, 
ouders, bestuursleden en kandidaat-bestuursleden, trainers, trainsters en kandidaat-trainers en  
-trainsters een duidelijk beeld van de werking, de structuur en de ambities van de club, en van de 
afspraken die de club wenst te maken met alle betrokkenen. Het is in al zijn facetten schatplichtig 
aan de beleidsplannen van andere sportclubs en aan diverse andere bronnen van informatie die op 
het internet en in de vakliteratuur te vinden zijn, en de hoop bestaat dat het op zijn beurt evenzeer 
een bron van informatie mag zijn. 

Het jeugdbeleidsplan is een werkinstrument dat binnen het VKt een basis moet zijn voor een 
constante verbetering van de kwaliteit van de jeugdwerking in het algemeen en de ontplooiing van 
elke individuele speelster in het bijzonder. Daarom kan dit niet de definitieve versie zijn en is de 
allereerste doelstelling voor elk nieuw seizoen het evalueren, aanpassen en corrigeren van dit 
jeugdbeleidsplan. 
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2 Missie 

Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre,  
ni de réussir pour persévérer.  
(Willem van Oranje) 

Obstacles are what you see 
when you take your eyes off of the goal (Vince Lombardi) 

 

De jeugdafdeling van het VKt heeft tot doel de fysieke fitheid van jongeren in het algemeen en het 
volleybal in het bijzonder te promoten door die jongeren de kans te geven om volleybal te 
beoefenen in clubverband, met de nodige deskundige omkadering qua organisatie en begeleiding, en 
hen te stimuleren om hun mogelijkheden op dat vlak maximaal te ontplooien.  
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3 Visie en waarden 

If you can meet with Triumph and Disaster 
and treat those two impostors just the same 
(Rudyard Kipling, If) 

Somewhere in the world there is defeat and victory for everyone. 
Some are destroyed by defeat, and others are made small and mean by victory. 

Greatness lives in one who triumphs equally over defeat and victory. 
(John Steinbeck, The Acts of King Arthur and His Noble Knights) 

 

Iedereen die volleybal wil spelen, is welkom in de club. In de volleybalschool kunnen zowel jongens 
als meisjes terecht maar vanaf de U9 biedt het VKt alleen een opleiding aan voor meisjes. 

De visie achter die opleiding is in de loop van de jaren geconcretiseerd in een tienpuntenprogramma. 

1 De jeugdopleiding houdt rekening met de specifieke noden van de ontwikkelingsfase waarin 
een speelster zich bevindt. 

2 Jongeren hebben nood aan een motiverende aanpak en omgeving, een eigen methodologie en 
een sfeer waarin er aandacht is voor de ondersteuning van de behoefte van elk kind aan 
autonomie, verbondenheid en competentie. Het kind is het vertrekpunt voor de jeugdtrainer 
die tezelfdertijd ook opvoeder is. In de volleybalschool, bij de U9 en de U11 maken de 
kinderen op een speelse manier kennis met het volleybal in al zijn aspecten. De U13 en U15 
kunnen geleidelijk meer tijd besteden aan trainen en competitie spelen, en bij de U17 wordt 
de opleiding voortgezet met het oog op de overstap naar de seniorencompetitie. 

3 Elk leerproces start met een minimum aan positieve attitudes. De jeugdopleiding vraagt 
daarom van de speelsters een engagement op het vlak van aanwezigheid maar laat daarbij 
ruimte voor het gezin en de school. Ze verwacht aandacht en inzet tijdens het trainingsproces. 
En ze wil een instelling stimuleren die gericht is op groei: de overtuiging dat vaardigheden door 
hard werk altijd beter kunnen worden, dat moeilijk leuk is en dat volharding bij moeilijke taken 
een kans biedt op progressie, dat inspanningen essentieel zijn op de weg naar meesterschap, 
dat feedback nuttig is omdat je daardoor op weg gezet wordt naar verbetering, en dat 
tegenslagen een stimulans zijn om hard te blijven werken. 

4 De jeugdopleiding is procesgericht en niet productgericht, en het ritme van de kinderen 
bepaalt het verloop van het proces. Een speelster slaat zo weinig mogelijk stappen in het 
trainingsproces over en om haar progressie en prestatie te kunnen evalueren moeten haar 
naargelang van het niveau waarop ze zich bevindt, verschillende parameters worden 
aangereikt. Zo moet ze leren dat ze op elk moment met totale inzet en aandacht moet streven 
naar de best mogelijke prestatie en dat die prestatie geëvalueerd kan worden aan de hand van 
andere parameters dan winnen of verliezen. 

5 In de opleiding krijgt iedereen evenveel aandacht, zowel de talenten als de minder begaafden, 
zowel op training als tijdens wedstrijden. 

6 Jongeren moeten zelf ervaringen kunnen opdoen. Daarom moet de jeugdcoach situaties 
creëren waarin de speelster kan experimenteren. 

7 Elke speelster maakt in de loop van haar opleiding kennis met alle facetten van het spel en 
wordt daarin naar een zo hoog mogelijk niveau begeleid. Elke vorm van specialisatie gebeurt 
zo laat mogelijk. De enige specialisatie in de jeugdopleiding van het VKt is die van spelverdeler 
en ze vindt pas plaats bij de U17. 

8 Leuk sporten is een recht voor jongeren. Sporten wordt pas leuk als je met anderen samen 
kunt spelen, als je voldoening kunt beleven aan het halen van bepaalde doelstellingen en als je 
daarbij over alle bewegings- en prestatiemogelijkheden kunt beschikken. 
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9 De perceptie van tijd, ruimte en het eigen lichaam moet op jonge leeftijd ontwikkeld worden. 
Die perceptieopvoeding is een algemeen motorische opvoeding. 

10 De volleybalopleiding is een onderdeel van de lichamelijke bewegingsopvoeding, die op haar 
beurt deel uitmaakt van de algemene opvoeding. Ze is dus meer dan het verstrekken van 
technische, tactische en fysieke informatie. Ze is een middel om de doelstellingen van de 
opvoeding te realiseren. Ze moet daarom bijdragen tot de persoonlijkheidsvorming op het 
motorische, cognitieve en affectieve vlak. Vandaar het belang van sportiviteit, en van het 
respect en de positieve attitude die er aan de basis van liggen. Als wij de atleten die aan onze 
zorgen zijn toevertrouwd wel kunnen opleiden tot goede atleten maar niet tot sportieve 
atleten dan zijn wij niet helemaal in onze opzet geslaagd. 

Tijdens de opleiding verwachten wij speciale aandacht voor een aantal waarden, die misschien niet 
meteen in het programma hierboven vermeld staan maar die verder in deze tekst concreet vorm 
krijgen als normen en gedragsregels: 

- leergierigheid 
- een intensieve, positieve en enthousiaste deelname aan de trainingen 
- respect voor iedereen waarmee de speelster tijdens activiteiten van de club in contact komt 
- zorg voor het materiaal, netheid 
- stiptheid 
- toewijding en verantwoordelijkheid, het besef dat jijzelf een cruciale rol speelt in je eigen 

progressie en dat jouw aanwezigheid ook belangrijk is voor de vooruitgang en het spelplezier 
van je medespeelsters 

- samenwerking, openheid en tolerantie 
- zelfcontrole 
- flexibiliteit 

 
Voorts is het eigen aan een sportclub dat kinderen er kunnen leren omgaan met winst en verlies, met 
geluk en tegenslag, en dat ze sociale regels kunnen leren respecteren. Ze kunnen ervaren dat 
inspanning beloond wordt en dat samenwerking tot spelvreugde kan leiden. 
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4 Doelstellingen 

There are some enterprises in which 
a careful disorderliness is the true method. 
(Herman Melville, Moby Dick) 

Le talent, c’est avoir l’envie 
de faire quelque chose 

 (Jacques Brel) 

4.1 De speelster 

Het belangrijkste resultaat van de jeugdwerking ligt op het individuele vlak: de speelster staat 
centraal en de evaluatie gebeurt aan de hand van het antwoord op twee vragen. 

1 Heeft elke speelster in de loop van haar opleiding in de club en rekening houdend met de 
omstandigheden die binnen de club voor haar gecreëerd kunnen worden, de kans gekregen 
om al haar capaciteiten te ontplooien? 

2 Staat de jeugdwerking garant voor de verdere evolutie van elke speelster afzonderlijk bij de 
eigen of bij een andere club in het competitievolleybal op om het even welk niveau en in om 
het even welke functie naargelang van haar eigen wensen en/of capaciteiten? 

Aan de basis van een positief antwoord op die vragen ligt onder meer een opleiding waarvan de 
kwaliteit constant wordt bewaakt en verbeterd. Dat moet op verschillende vlakken gebeuren. 

1 De opleiding 
- De opleiding is polyvalent, sportief en gezond. 
- De basistechniek, de basistactiek, de teamorganisatie en de capaciteit van een team om 

antwoorden te vinden moeten worden aangeleerd en voortdurend verbeterd. 
- Er is aandacht voor basismotoriek in het minivolleybal en voor fysieke componenten in het 

jeugdvolleybal. 
- In het jaarplan worden de trainingsaccenten van elk niveau op zo’n manier over twee jaar 

gespreid dat het ene jaar de accenten van de complexen 1, 3 en 4 (2022/23) en het andere 
jaar die van complex 0, 2 en 5 (2021/22, zie ook verder bij de tactische en technische lijn) 
aan bod komen. 

- Mentale sterkte, attitude, kunnen functioneren in een team en discipline zijn belangrijke 
aandachtspunten. 

- Individuele speelsters verschillen fysiek en psychologisch, ze vertrekken niet allemaal op 
hetzelfde niveau, ze hebben niet hetzelfde inzicht in het spel en ze evolueren op 
verschillende manieren. Het niveau van teams binnen een bepaalde leeftijdscategorie is 
niet altijd hetzelfde en die teams evolueren ook op verschillende manieren. Daarom staat 
de keuze van de oefenstof niet vast. Ze wordt bepaald door elke individuele speelster, het 
niveau van het team en de aandachtspunten die elke individuele trainer belangrijk vindt en 
de accenten die vastgelegd zijn in het jaarplan en in de tactische en technische lijn. 

 
2 De trainers 

- Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk aantal gediplomeerde trainers. 
- Daarnaast wil de club zo veel mogelijk eigen speelsters de kans geven om als jeugdtrainer 

ervaring op te doen, in eerste instantie in een assisterende rol. De club zorgt daarbij voor 
extra begeleiding en stimuleert hen om trainerscursussen te volgen. 

- Alle trainers krijgen de mogelijkheid en worden aangemoedigd om zich verder te 
bekwamen en blijvend bij te scholen. 

- De technisch coördinator tekent de tactische en technische lijn uit en zorgt voor cohesie 
binnen het trainerskorps. 
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3 De indeling van de trainingsgroepen en competitieploegen 

- De indeling gebeurt op basis van vier parameters: 

• Elke speelster moet zo veel mogelijk kunnen spelen. Daarom streven we naar zo veel 
mogelijk competitieploegen met een zo klein mogelijk aantal speelsters.  

• Dat streefdoel mag de kwaliteit van de trainingen en het vlotte verloop van de 
competitie niet in het gedrang brengen. Op basis van de aanwezigheidsstatistiek van de 
groep kan daarom voor een volgend competitiejaar gekozen worden voor een ploeg 
met een groter aantal speelsters. 

• De trainingsgroepen en competitieploegen moeten zo homogeen mogelijk 
samengesteld zijn. 

• De club houdt in de mate van het mogelijke rekening met persoonlijke wensen van 
individuele speelsters. 

- Het vaardigheidsniveau van een speelster is belangrijker dan de leeftijd. In eenzelfde ploeg 
kunnen verschillende leeftijden samenzitten. Daarbij is het belangrijk dat een jongere 
speelster zich thuis voelt in een oudere ploeg en wordt naar de mening van de ouders 
geluisterd. 

 
4 Talenten en gemotiveerde speelsters 

- De club wil talenten ontwikkelen en talentvolle en gemotiveerde speelsters een extra 
trainingsprogramma aanbieden. 

- De club stimuleert talentvolle en gemotiveerde speelsters om in te stappen in het West-
Vlaamse selectieprogramma. 

- De club spoort speelsters aan om deel te nemen aan volleybalkampen en organiseert zelf 
ook stages. 

 
5 De betrokkenheid 

- U15’s, U17’s en U19’s worden gevraagd als assistenten en begeleiders van de jongste 
groepen. 

- Ze worden verondersteld als scheidsrechter op te treden voor een of meer 
jeugdwedstrijden waarvoor geen scheidsrechter beschikbaar is. De club geeft hen daarvoor 
een korte opleiding.  

- In de loop van het jaar zijn er verschillende activiteiten die de saamhorigheid en de sociale 
contacten tussen de verschillende ploegen bevorderen: de zomerstage, de openings- en 
slotviering van de competitie, de seizoensafsluiter, de jeugdexcursie, het ouder-
kindtoernooi … 
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 - Een vakantiecel binnen de jeugdwerking organiseert tijdens alle schoolvakanties extra 

niveautrainingen voor U13, U15 en U17 

- Fysieke en mentale tests aan het begin van het seizoen, halverwege en op het einde.  

- Minimaal twee momenten waarop trainers op basis van het jaarplan de hindernissen 
kunnen bespreken waarmee ze geconfronteerd worden, en de technische, tactische, fysieke 
… accenten kunnen wijzigen. 

4.2 De club 

Voor een positieve evaluatie van de jeugdwerking vanuit het oogpunt van de club moeten ook de 
volgende doelstellingen gerealiseerd worden: 

- op geregelde basis integratie van eigen jeugdspeelsters in het eerste damesteam  
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- een constante integratie van eigen jeugdspeelsters in het tweede, derde en vierde 
damesteam 

- een zo klein mogelijke drop-out en zo weinig mogelijk speelsters die de club verlaten 

Naast de constante kwaliteit van de opleiding (zie hierboven) spelen ook de continuïteit in het 
trainingsproces en de wedstrijdfilosofie een rol. 

1 Het trainingsproces  

De club biedt een volledig programma aan voor de opleiding van jeugdspeelsters, van 6 tot 18 
jaar, in 7 niveaus van telkens 2 jaar. De opleiding op niveau 7 (U19) gebeurt bij de 
verschillende damesploegen van de club, die daarnaast voor dit niveau bijkomende specifieke 
trainingsmomenten kan plannen. 

Naargelang van haar sportieve vorderingen kan een speelster vroeger de overstap maken naar 
een hoger niveau en eventueel zelfs naar de seniorencompetitie. Een dergelijke snellere 
overstap moet degelijk gefundeerd zijn en gebeuren in overleg met de speelster en haar 
ouders. 

2 Competitie- en bekerwedstrijden 

De club streeft naar competitieploegen op elk niveau. 

- Niveau 1 en 2 – volleybalschool en U9: Start2volleytoernooien met verschillende 
spelvormen 1-1. 

- Niveau 3 – U11: 2-2 en 3-3 in de West-Vlaamse competitie. 
- Niveau 4 – U13: 4-4 in de West-Vlaamse competitie. 
- Vanaf niveau 5 – U15 en U17: 6-6 in de West-Vlaamse competitie.  

De club streeft naar een gelijke verdeling van de speelgelegenheid tijdens wedstrijden. 

Bij U11, U13, U15 en regionale U17 wordt de verdeling bepaald door aanwezigheid op 
trainingen en wedstrijden, door inzet, attitude en ploeggeest, en door deelname aan extra 
trainingsmomenten. 

Vanaf de provinciale U17 bepalen naast diezelfde criteria ook technische en tactische 
kwaliteiten mee de speelgelegenheid. 

Wedstrijden horen bij de opleiding maar het resultaat van een wedstrijd is ondergeschikt aan 
de progressie die elke speelster afzonderlijk en het team als een geheel maken. Het spelniveau 
is belangrijker dan de rangschikking, en spelplezier en speelgelegenheid blijven essentieel. 

In de ploegen die aan de bekercompetitie deelnemen, spelen in principe de betere speelsters 
uit eenzelfde leeftijdscategorie. Vooral omdat alleen een overwinning in een bekerwedstrijd 
het team de kans geeft om in een volgende ronde tegen alweer een betere tegenstander uit te 
komen, is het resultaat daar wel belangrijk en krijgen niet alle speelsters evenveel 
speelgelegenheid. 

Zo’n bekerploeg kan deelnemen aan de Champions League, een Vlaamse competitie voor de 
betere jeugdploegen. De Champions League wordt gespeeld tijdens de schoolvakanties. 
Daarom is de inschrijving afhankelijk van de verzekerde deelname van voldoende speelsters 
aan die extra speelmomenten. 

Sommige speelsters spelen in meer dan één ploeg. In dat geval moeten de betrokken trainers 
en trainsters met elkaar, met de ouders van de speelster en met de speelster zelf overleggen 
en oog hebben voor mogelijke signalen van overbelasting. 

In de loop van het seizoen kunnen trainers en trainsters van seniorenploegen een beroep doen 
op jeugdspeelsters. Dat gebeurt uiteraard in overleg met de jeugdtrainer of jeugdtrainster, de 
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jeugdverantwoordelijke, de technisch coördinator en de ouders, en met dezelfde aandacht 
voor mogelijke signalen van overbelasting. 
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- Op regelmatige basis (tweemaandelijks) evaluatie van de opleiding, de teams en de 
individuele speelsters. Die evaluatie gebeurt door alle trainsters en trainers samen. Op basis 
van de hoeveelheid informatie die daarbij verwerkt moet worden kan de evealuatie voor 
het minivolleybal en het jeugdvolleybal apart gebeuren. 

- De aanwezigheidsstatistiek voor alle teams blijven opvolgen. 

- Tijdens twee samenkomsten in de tweede helft van het volleybalseizoen beslissen alle 
coaches samen over de indeling en het niveau van trainingsgroepen en competitieploegen 
voor het volgende serizoen. 

- Aandacht van ouders en speelsters blijven vragen voor het tijdig ingeven van aan- en 
afwezigheden op Smart Sports Club of in de Teamy-app. In geval van een onverwachte 
afwezigheid na ontvangst van de wekelijkse nieuwsbrief en kort voor een activiteit moet de 
trainster of de trainer persoonlijk verwittigd worden. 

4.3 Communicatie 

Vanuit de jeugdwerking loopt de interne communicatie naar de volgende ontvangers: ouders, 
speelsters, trainers en trainsters, hoofdbestuur. 

Die ontvangers moeten de volgende informatie krijgen, maar niet alle ontvangers moeten dezelfde 
informatie krijgen: 

- aankondiging van en uitnodiging tot deelneming aan extrasportieve evenementen en acties 
(seizoensafsluiter, opening en afsluiting van het seizoen, kerst- en nieuwjaarsacties, ouder-
kindtoernooi, grootouderfeest, steakkermesse, jeugdexcursie …) 

- aankondiging van en uitnodiging tot deelneming aan sportieve evenementen (stages, 
toernooien, …) 

- alle informatie over de trainingen (plaatsen, uren, trainers of trainsters, perioden, 
afgelastingen, …) 

- alle informatie over de competitie (kalender met vervoerregeling en eventuele assistentie, 
adressen van sporthallen, uitslagen, rangschikkingen, verslagen, afgelastingen, …) 

- alle informatie over bijscholingen (clinics, cursussen, …) 
- andere informatie (afspraken, persoonlijke zaken, …) 

Die communicatie loopt via een aantal traditionele kanalen maar gebeurt in toenemende mate 
digitaal, via de website www.volleyvkt.be, e-mail en sociale media. 

- Ouders: website en sociale media, mondeling tijdens informele ontmoetingen, iets 
formeler naar aanleiding van de startvergadering, e-mail, WhatsApp, geadresseerde post, 
geschreven communicatie via speelsters. 

- Speelsters: website en sociale media, e-mail, WhatsApp, geadresseerde post, mondeling en 
schriftelijk voor of na trainingen via trainer of trainster, jeugdverantwoordelijke en 
technisch coördinator, iets uitgebreider naar aanleiding van de startvergadering. 

- Trainers: website en sociale media, e-mail, WhatsApp, telefonisch, technische 
samenkomsten, tweemaandelijkse jeugdvergaderingen, mondeling tijdens informele 
ontmoetingen. 

- Bestuur: maandelijkse vergaderingen, e-mail (onder meer verslagen van vergaderingen), 
WhatsApp, mondeling tijdens informele ontmoetingen, sociale media. 
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Andere interne communicatiekanalen zijn Smart Sports Club en Dropbox. 
- Via Dropbox kunnen trainsters, trainers en verantwoordelijken van de jeugdwerking 

informatie uitwisselen over ploegen, speelsters, trainingstechnische onderwerpen en 
vergaderingen. Nieuwe trainsters en trainers worden door de jeugdverantwoordelijke via 
mail uitgenodigd voor de gedeelde map. 

- Op Smart Sports Club of Teamy geven trainsters, trainers en speelsters – of hun ouders – 
hun aan- en afwezigheid op training en wedstrijden aan. Ze doen dat ruim op voorhand 
zodat op tijd oplossingen kunnen worden gevonden voor eventuele problemen die door 
afwezigheden kunnen ontstaan. Afwezigheden op korte termijn worden zo vlug mogelijk en 
persoonlijk gemeld. Nieuwe leden en hun ouders krijgen op de startvergadering informatie 
over de werking en worden via mail uitgenodigd om een account aan te maken. Via Smart 
Sports Club gebeuren ook de kleine en grote mailings naar de verschillende betrokkenen 
binnen de club.  

De externe communicatie verloopt via de website en sociale media, de publicaties van de Torhoutse 
sport- en jeugddienst, wervingsflyers aan het begin van elk schooljaar in de lagere scholen van 
Torhout en occasionele artikels in de lokale pers. 
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- Actualiseren van alle e-mailadressen en telefoonnummers van speelsters en hun ouders. 

- Verder onderzoeken of en in welke mate sociale netwerken de communicatie vlotter 
kunnen maken. 

- Extra uitleg over Smart Sports Club naar aanleiding van de startvergadering. 

- Voortzetting van de wekelijkse nieuwsbrief voor alle teams. 

- Aankondiging van de jeugdwerking in Jeugdsprokkels, de brochure van de Torhoutse 
jeugddienst. 

4.4 Werving 

- In het begin van de maand september worden in de lagere scholen van Torhout flyers 
verspreid. Die flyers nodigen uit naar de start van de volleybalschool, doorgaans op de 
derde vrijdag van september. 

- De club neemt deel aan sportieve acties georganiseerd door de stad Torhout, de provincie 
West-Vlaanderen of Sport Vlaanderen, die potentiële nieuwe leden met de club laten 
kennismaken: 

• sport-voor-jeugdactie (een folder met de voorstelling van de clubs die in de loop van 
een maand hun trainingen openstellen voor potentiële nieuwe leden wordt aan alle 
kinderen van de lagere school en het tweede en derde kleuter bezorgd) 

• week van de sportclub in september (in het kader van deze nationale en plaatselijke 
Sport Vlaanderencampagne is er een opendeurweek) 

• deelneming aan Volley@school (voor deze actie van Volley Vlaanderen geven 
trainsters of trainers van de club tijdens de lessen een introductie in smashbal, waarna 
geïnteresseerden kunnen proeven van de trainingen binnen de club – de deelneming 
van de club is afhankelijk van de beschikbaarheid van trainsters of trainers die zich 
tijdens de schooluren vrij kunnen maken) 

• vriendjesdagen (een organisatie van Volley West-Vlaanderen) 

• kennismakingslessen via Sportievak (ook hier hangt de deelneming van de club af van 
de beschikbaarheid van trainsters of trainers die zich op woensdagmiddag vrij kunnen 
maken) 
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- De mogelijkheid onderzoeken of de werving in de lagere scholen op een attractievere 
manier kan gebeuren 

- Op zoek gaan naar trainsters of trainers die baschikbaar zijn voor Volley@school en 
Sportievak 

4.5 Gezondheid 

Iedereen is het erover eens: bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Dagelijks voldoende 
bewegen heeft voordelen op fysiek, psychisch en sociaal vlak. 

Ook hierin ligt voor de jeugdwerking een belangrijke taak. Door een inspirerende aanpak moet ze de 
speelsters stimuleren om te blijven bewegen, ook naast en na afloop van de opleiding in de club. 

Tezelfdertijd moeten de speelsters tijdens hun opleiding gewezen worden op de mogelijke fysieke 
problemen die een explosieve sport als volleybal met zich mee kan brengen, en moeten ze kunnen 
kennismaken met de verschillende manieren om die problemen zo veel mogelijk te vermijden en 
ermee om te gaan wanneer ze zich toch voordoen. 

In vrijwel elke training is er ruimte voor preventieve oefeningen voor schouders, buik en rug, heupen, 
knieën en enkels. Aandacht voor een juiste techniek en een goede organisatie moet de kans op 
problemen verkleinen. Zeker bij speelsters die ook in andere teams meespelen en voor de West-
Vlaamse en Vlaamse werking zijn geselecteerd, moeten trainers en trainsters aandacht hebben voor 
tekenen die op overbelasting kunnen wijzen. 
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Een werkgroep gaat op zoek naar een organisatievorm om een fysiektrainer de kans te 
geven de preventie- en krachtoefeningen in de bovenbouw optimaal te begeleiden. 

De club stelt een gezondheidsplan met preventieve en curatieve doelstellingen op en zoekt 
een verantwoordelijke voor de realisatie ervan. 

- Preventieve doelstellingen: 

• Op de website en/of sociale media komt een rubriek gezondheid met links naar 
websites waar speelsters advies kunnen vinden over voeding, blessurepreventie, …. 

• De club organiseert een moment waarop iemand uit de gezondheidssector een 
korte uiteenzetting geeft over zijn of haar vakgebied en het nut voor jonge 
volleybalspeelsters.  

• De club heeft de Panathlon Verklaring ondertekend en communiceert daarover  
met trainers, speelsters en ouders. 

• Afspraken met ouders en speelsters in verband met trakteren, drank enz. 

• Nog altijd chocomelk aanbieden na afloop van wedstrijden.  

- Curatieve doelstellingen: 

• Alle praktische informatie over de verzekering staat op de website. 

• Er wordt een protocol opgesteld voor zieke en geblesseerde speelsters (verwittigen, 
wel of niet aanwezig, verzekeringspapieren, …) 

• Er is een inventaris van mensen binnen de club met een basiskennis van EHBO. 

• Er wordt een inventaris gemaakt van mensen binnen de club die bereid zijn een 
EHBO-opleiding te volgen. 

• Er wordt gezocht naar een mogelijkheid om een dergelijke opleiding te volgen of 
desnoods te laten organiseren. 

• Elk team beschikt voor uitwedstrijden over een beperkte EHBO-koffer. Die is in het 
bezit van de coach.  

• Er wordt een protocol uitgewerkt voor het geval een speelster tijdens een training, 
een thuis- en een uitwedstrijd geblesseerd raakt. Dat protocol bevindt zich in de 
EHBO-koffer van elk team en is na te lezen op de website. 

• De verschillende EHBO-koffers worden begin augustus aangevuld op basis van een 
lijst die door een deskundige wordt opgesteld 
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5 Organisatie 

Every company has two organizational structures:  
the formal one is written on the charts; 
the other is the everyday relationship  
of the men and women in the organization.  
(Harold S. Geneen) 

It is amazing what you can accomplish 
 if you do not care who gets the credit. 

(Harry S. Truman) 
 

Centraal in de structuur van de club staan de 
speelsters, onderverdeeld in de diverse teams 
met hun begeleiders. 

Onmiddellijk rondom de speelsters bevindt zich 
de eerstelijnsbegeleiding, die uit twee niveaus 
bestaat. Op een eerste niveau gaat het over de 
trainers, trainsters en coaches van de 
verschillende teams en de sportief 
coördinatoren van de jeugd en de 
vervolgteams. Op een tweede niveau over de 
ploegbegeleiders en de 
jeugdverantwoordelijke. 

Daaromheen bevindt zich de ondersteunende begeleiding: praktische organisatie van competitie en 
trainingen, financiën, diensten (evenementen, materiaal, recreatie), communicatie, administratie. 

Al die activiteiten worden gecoördineerd door de raad van bestuur, geleid door de voorzitter. De 
samenstelling van het bestuur is te vinden op de website van de club. 
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6 Evenementen 

The achievements of an organization are the results 
 of the combined effort of each individual.  

(Vince Lombardi) 

6.1 Sportieve evenementen 

Naast training en competitie wil de club de volgende sportieve evenementen organiseren:  

- Een zomerstage eind augustus als definitieve start van het seizoen. 
- Extra trainingen in de schoolvakanties.  
- Ouder-kindtoernooi, waarin een speelster met een van haar ouders speelt tegen andere 

gelijkaardige duo’s uit dezelfde trainingsgroep.  
- Selectietrainingen om de bekerwedstrijden voor te bereiden en speelsters extra 

thematrainingen aan te bieden.  
- Deelname aan toernooien. 

6.2 Extrasportieve evenementen 

De club is genoodzaakt haar financiën aan te vullen door middel van extrasportieve evenementen en 
verwacht daarbij een actieve deelneming van haar leden. 

- Verkoop van pralines en feestelijke dranken in de aanloop naar Kerstmis en Nieuwjaar. 
- Het eetfestijn dat in de late winter plaatsvindt onder de naam ‘Steakkermesse’. 

Niet alle extrasportieve evenementen zijn bedoeld om de financiën aan te vullen. 

- De eindeseizoensavond na afloop van de competitie sluit het ene seizoen af en opent het 
volgende. Er is ruimte om informeel details van dat komende seizoen te bespreken. De 
club, haar historiek, de resultaten van het voorbije volleybaljaar en belangrijke wijzigingen 
of aandachtspunten worden kort voorgesteld. En de avond eindigt met een etentje voor de 
speelsters en hun ouders. 

- De startdag vindt plaats kort voor de start van de competitie. Elk team van de club speelt 
een oefenmatch of een klein toernooi. Alle teams worden voorgesteld en komen samen 
voor een clubfoto. De dag wordt afgesloten met het jaarlijkse ‘Zwienefeest’. 

- Een startvergadering informeert ouders over het nieuwe seizoen. 
- Een nieuwjaarsreceptie verzamelt de hele club en haar sponsors en sympathisanten naar 

aanleiding van een wedstrijd van het eerste damesteam. 
- Eind mei, wanneer het volleybalseizoen op zijn einde loopt, organiseert de 

Jeugdactiviteitencel (JAC) een jeugdexcursie voor alle jeugdspeelsters en hun begeleiders. 

http://www.finestquotes.com/author_quotes-author-Vince%20Lombardi-page-0.htm
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7 Afspraken 

Wij handelen niet goed omdat wij deugd bezitten of excellent zijn, 
maar wij hebben juist die eigenschappen  

omdat we goed gehandeld hebben.  
(Aristoteles) 

 

In de club zijn we ons ervan bewust dat onze jeugdwerking niet alleen op sportief vlak resultaten 
moet halen, maar ook sociaal en opvoedkundig. Wij beseffen dat speelsters en ouders op al die 
gebieden kwaliteit van de club mogen verwachten. Wij zijn ervan overtuigd dat speelsters op en 
naast het veld makkelijker samenwerken als ze ervaren dat er een goede samenwerking is tussen 
iedereen die op de verschillende gebieden in en rond de club actief is: bestuurders, trainers, coaches, 
begeleiders en ouders. Daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid heerst over de leefregels in de 
club. 

7.1 Algemene afspraken 

- Elke jeugdspeelster die zich aansluit bij het VKt, en haar ouders of voogd verklaren op de 
hoogte te zijn van de afspraken die binnen het VKt van toepassing zijn, en zich eraan te 
houden. 

- Elke jeugdspeelster betaalt tijdig haar lidgeld. 
- Het lidgeld dekt slechts een deel van de uitgaven. Sponsors zijn onontbeerlijk voor de club. 

We gaan ervan uit dat de leden van de club hen kennen en zo mogelijk bij hen langsgaan. 
Als dat gebeurt kunnen ze hen zeker vertellen dat ze bij het VKt zijn aangesloten. 

- Van iedere jeugdspeelster wordt verwacht dat zij zich engageert bij extrasportieve 
evenementen die tot doel hebben de club financieel te steunen. 

- Niet-deelneming aan sportieve en extrasportieve activiteiten wordt persoonlijk aan de 
trainer, de ploegbegeleider, de jeugdverantwoordelijke of de coördinator van de activiteit 
gemeld. 

- De communicatie binnen de club verloopt vooral via e-mail. We vragen dat elke 
jeugdspeelster haar e-mailadres en dat van haar ouders of voogd aan de 
jeugdverantwoordelijke Pascale Marichal (pascale.marichal@skynet.be) bezorgt. Wie zijn 
informatie liever op papier krijgt, wordt verzocht dat eveneens aan de 
jeugdverantwoordelijke te melden. 

- Alle activiteiten gebeuren in groep. 
- Problemen worden met de trainer of de jeugdverantwoordelijke besproken. 
- Jeugdspeelsters, trainers, trainsters en begeleiders behandelen elkaar op een waardige 

manier. 
- Roken, alcohol, bezit, gebruik en dealen van soft- en harddrugs zijn niet toegelaten.  

7.2 Specifieke afspraken voor speelsters 

1 Afspraken voor training 

- Iedereen volgt de trainingen op regelmatige basis. De club verwacht een maximale (100%) 
aanwezigheid. 

- Als een speelster niet aanwezig kan zijn wordt de trainster of de trainer tijdig op de hoogte 
gebracht. De speelster kan een tegenprestatie voorstellen en de trainster of de trainer kan 
die ook vragen (assisteren bij jongere groep, meetrainen met andere groep, jeugdwedstrijd 
fluiten, jeugdwedstrijd coachen, …) 

mailto:pascale.marichal@skynet.be
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- In geval van een blessure wordt de trainster of de trainer ingelicht. In samenspraak met alle 
betrokkenen kan van een geblesseerde speelster verwacht worden dat ze toch op ten 
minste één training aanwezig is en daar aangepaste oefeningen kan doen. 

- Iedereen is minimaal 10 minuten voor aanvang van de training in trainingsuitrusting 
aanwezig in de zaal. Intapen, verzorging en toiletbezoek gebeuren vooraf. 

- Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainster of de trainer. 
- Elke speelster draagt stevige sportschoenen met kousen, een sweater of een joggingpak. 

Lange shirts worden in de broek gedragen. Lange haren worden samengebonden met een 
stevige band of elastiek. Geen sieraden, geen horloge, geen kauwgom. 

- Smartphones blijven tijdens de training opgeborgen. 
- Alle speelsters helpen mee met het klaarzetten en opruimen van het terrein. 
- Speelsters luisteren en kijken aandachtig wanneer een trainer uitleg geeft of een oefening 

toont.  
- Elke speelster traint met inzet en met een positieve ingesteldheid, bereid om te leren. 

Negatieve emotionele reacties horen niet op een volleybalveld. 
- Iedereen toont respect voor zijn medespeelsters en blijft aanmoedigen ook als een 

oefening niet meteen lukt. 

2 Afspraken voor wedstrijden 

- Iedereen die zich heeft geëngageerd om competitie te spelen is aanwezig op wedstrijden. 
De club verwacht een maximale (100%) aanwezigheid. 

- Als een speelster niet aanwezig kan zijn wordt de coach tijdig op de hoogte gebracht. De 
speelster kan een tegenprestatie voorstellen en de coach kan die ook vragen (assisteren bij 
jongere groep, meetrainen met andere groep, jeugdwedstrijd fluiten, jeugdwedstrijd 
coachen, …) 

- Ook geblesseerde speelsters zijn bij voorkeur aanwezig op wedstrijden. Zij krijgen dan van 
de coach een scouting- of andere opdracht. 

- Voor uitwedstrijden is iedereen ten laatste op het afgesproken uur aanwezig op de 
afgesproken plek. Speelsters kunnen uitzonderlijk rechtstreeks naar een uitwedstrijd gaan. 
Zij worden dan verondersteld een uur voor aanvang van de wedstrijd in de sporthal 
aanwezig te zijn of vroeger als dat de afspraak is binnen het team. Op thuiswedstrijden is 
iedereen 50 minuten voor aanvang van de wedstrijd – of vroeger als dat de afspraak is 
binnen het team – en in het juiste wedstrijdtenue aanwezig op het veld. Intapen, verzorging 
en toiletbezoek gebeuren vooraf. Speelsters, van wie het team als eerste op een veld een 
thuiswedstrijd speelt, worden verondersteld mee te helpen met het klaarzetten van het 
veld en zijn dan nog een kwartier vroeger aanwezig. 

- Elke speelster is verantwoordelijk voor het wedstrijdtenue dat door de club ter beschikking 
is gesteld. Het wordt enkel tijdens wedstrijden en toernooien gedragen. 

- Elke speelster draagt sportschoenen met kousen, een sweater of een joggingpak. Lange 
haren worden samengebonden met een stevige band of elastiek. Geen sieraden, geen 
horloge, geen kauwgom. Smartphones blijven tijdens de wedstrijd opgeborgen. 

- Op en naast de bank heerst orde. Sporttassen, trainingsjassen en drank staan bij elkaar 
achter de bank.  

- De kapitein zorgt voor een tas waarin waardevolle voorwerpen verzameld worden. 
- Elke speelster voert de opwarming aandachtig uit. Ze wordt door de coach of een 

medespeelster geleid. 
- Speelsters die niet starten, zijn klaar om mee te spelen. Ze volgen de wedstrijd en 

moedigen het team aan. Ze kunnen van de coach een observatieopdracht krijgen. Bij een 
time-out verzamelt het hele team bij de coach. 

- Elke speelster zet zich maximaal in. Ze voert de opdrachten van de coach uit. Ze gedraagt 
zich sportief, met een positieve ingesteldheid en respect voor medespeelsters, coach, 
tegenspeelsters, scheidsrechters of andere personen met een officiële functie. 
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- Alleen de kapitein kan personen met een officiële functie aanspreken en zij doet dat op een 
beleefde manier. 

- Er wordt niet gediscussieerd met medespeelsters, de coach, de tegenstander, de 
scheidsrechter of het publiek. Negatieve emotionele reacties horen niet op een 
volleybalveld. 

- Na elke wedstrijd neemt iedereen deel aan het officiële protocol. 
- Na elke thuiswedstrijd ruimt het team alle afval rond het terrein op en bergt alle materiaal 

op als dat nodig is. Na een uitwedstrijd ruimt het team zijn eigen afval op. 
- Wedstrijden van de club hebben voorrang op provinciale selectietrainingen. Mocht dat 

problemen opleveren dan kan in samenspraak met de trainer of trainster, de 
jeugdverantwoordelijke en de technisch coördinator een oplossing gezocht worden. 
Deelname aan een Ipjot (interprovinciaal jeugdopleidingstoernooi) heeft wel voorrang op 
alle clubactiviteiten. Wie geselecteerd wordt, brengt zo snel mogelijk haar trainer of 
trainster op de hoogte. 

7.3 Specifieke afspraken voor trainers en trainsters 

- De trainer of trainster let erop dat de speelsters de afspraken nakomen. 
- De trainer of trainster bereidt elke training op een degelijke manier voor. 
- De trainer of trainster geeft training in een sportieve outfit. 
- De trainer of trainster is tijdig aanwezig in de zaal, zodat hij of zij de speelsters kan 

opvangen. Indien dit uitzonderlijk niet lukt, moet de trainer ervoor zorgen dat iemand 
anders dat kan doen. 

- De trainer of trainster zet mee het veld klaar en zorgt ervoor dat na afloop van een training 
of een wedstrijd alle materiaal weer correct opgeborgen wordt. 

- De trainer of trainster is verantwoordelijk voor de speelsters. Hij of zij laat de kinderen niet 
zonder begeleiding achter, houdt rekening met hun opmerkingen, … 

- De trainer of trainster registreert de aan- en afwezigheden. 
- De trainer of trainster is duidelijk aanwezig op de training. Zij of hij motiveert en helpt de 

speelsters.  
- De trainer of trainster plant in het gegeven geval tijdens minstens één training aangepaste 

oefeningen voor geblesseerde speelsters. 
- Indien een training niet kan doorgaan zorgt de trainer of trainster ervoor dat alle kinderen 

en hun ouders verwittigd worden. Hij of zij brengt ook de jeugdverantwoordelijke en de 
zaalverantwoordelijke van de club tijdig op de hoogte zodat de zaal kan worden afgezegd. 

- Als er nieuwe speelsters op training komen, worden hun gegevens zo snel mogelijk en 
uiterlijk drie weken na de eerste training aan de jeugdverantwoordelijke bezorgd. 

- De trainer of trainster kan in samenwerking met de ploegbegeleider ploegactiviteiten 
organiseren om de ploegsfeer te bevorderen. 

- De trainer of trainster is beschikbaar voor een gesprek met ouders. Hij of zij spreekt in het 
gegeven geval een moment af waarop dat het best kan gebeuren. 

- De trainer of trainster wordt verondersteld actief deel te nemen aan de sportieve en 
extrasportieve evenementen die voor de jeugd worden georganiseerd. 

7.4 Extra afspraken voor coaches 

- Voor uitwedstrijden is de coach voor het afgesproken uur aanwezig op de afgesproken 
plek. Op thuiswedstrijden is hij of zij ruim voor de speelsters aanwezig op het veld. 

- De coach ziet erop toe dat het wedstrijdblad op tijd ingevuld is en houdt daarbij rekening 
met de bondsreglementen. 

- De coach let erop dat de speelsters zich aan de afspraken houden. 
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- De coach begeleidt de opwarming of ziet erop toe dat ze op een degelijke manier wordt 
uitgevoerd.  

- De coach heeft een voorbeeldfunctie voor de speelsters. Hij of zij gedraagt zich dan ook 
conform de afspraken in verband met fair play en sportiviteit. 

- De coach sluit elke wedstrijd af met een korte evaluatie. Dat kan meteen na de wedstrijd of 
op een ander moment dat in overleg met de speelsters wordt afgesproken. 

- De coach helpt op thuiswedstrijden mee met klaarzetten en opruimen. 

7.5 Specifieke afspraken voor ouders 

1 Algemeen 

- Help uw dochter om zich aan de afspraken van de club te houden. Help haar met fair play 
en sportiviteit. 

- Laat uw belangstelling blijken en kom geregeld het team van uw dochter aanmoedigen. 
- Stimuleer uw dochter om zich in te zetten en haar talenten te ontwikkelen. 
- Leg de nadruk vooral op haar spelvreugde. 

2 Speciaal voor de wedstrijden 

- Toon uw appreciatie voor knappe acties, zowel van de eigen ploeg als van de tegenpartij. 
- Leer uw dochter respect op te brengen voor een tegenstander. 
- Moedig uw dochter aan. Volleybal is een sport waarin veel fouten gemaakt worden. Laat de 

coach de instructies geven. 
- Respecteer in alle omstandigheden de beslissingen van de coach en de scheidsrechter. 
- Kijk niet alleen naar de score maar vooral naar de geleverde inspanningen. 
- Als u niet akkoord gaat met bepaalde zaken in verband met het spelen, praat er dan over 

met de coach. Het liefst niet direct na de wedstrijd. Maak een afspraak. 

7.6 Specifieke afspraken voor begeleiders, officials, bestuurders 

- Begeleiders, officials (markeerders, eigen scheidsrechters, ...) en bestuurders hebben een 
voorbeeldfunctie voor de speelsters. Zij gedragen zich dan ook conform de afspraken in 
verband met fair play en sportiviteit. 

- Begeleiders, officials en bestuurders worden verzocht de informatie op de website van de 
club, Volley West-Vlaanderen en Volley Vlaanderen te volgen. 

- Eigen scheidsrechters leiden hun wedstrijden op een correcte en onpartijdige manier. 
- Bestuurders staan open voor problemen van leden, ouders, supporters en tegenstanders 

en proberen er een oplossing voor te vinden. 

- Het bestuur verbindt zich ertoe de club financieel gezond te houden en stelt de nodige 
middelen ter beschikking voor trainingen en wedstrijden. 
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8 Jaarplan 2021/22 

School-age youth should participate daily in 60 minutes or more of moderate to vigorous physical 
activity that is developmentally appropriate, enjoyable, and involves a variety of activities. 
(Journal of Pediatrics 2005; 146:732-7) 

 
Elke trainster of trainer stelt haar of zijn jaarplan op aan de hand van de thema’s en accenten die 
hieronder vermeld staan. In het seizoen 2021/22 zijn dat vanaf de U13 opslag, verdediging aan het 
net en in het veld, set-up na verdediging, aanval na verdediging, organisatie bij down ball en free 
ball. 

8.1 U9+U11 

- in elke training: opslag of ingooien 
- daarnaast in periodes van 2 tot 4 weken: accenten in verband met het eerste, tweede en 

derde contact naargelang van tussentijdse evaluaties 
- zo veel mogelijk in de spelvormen 1-1, 1-1-1, 2-0, 2-1, 2-2 
- basis van houdingstraining en algemene en specifieke beweeglijkheid 

8.2 U13 

- in elke training opslag (en receptie) en slagtechniek 
- daarnaast in periodes van 3 tot 4 weken: accenten in verband met verdediging aan het net 

en in het veld, set-up na verdediging, aanval na verdediging, eventueel organisatie bij free 
ball 

- onder meer: aandachtshouding, speelhouding, technische accenten, tactische situaties, 
verplaatsingen,  springen en spelen, beginposities, overnemen set-up, vervolgacties 

- zo veel mogelijk in kleine spelvormen 1-1, 1-1-1, 2-0, 2-1, 2-2, 3-3 
- houdingstraining, beweeglijkheid en basis krachttraining 

8.3 U15 en U17 

- in elke training opslag en receptie 
- daarnaast in periodes van 3 tot 4 weken: accenten in verband met verdediging aan het net 

en in het veld, set-up na verdediging, aanval na verdediging, eventueel organisatie bij free 
ball 

- bij U17 specialisatietraining setters 
- onder meer: aandachtshouding, speelhouding, technische accenten, tactische situaties, 

verplaatsingen,  springen en spelen, beginposities, overnemen set-up, vervolgacties 
- zo veel mogelijk in kleine spelvormen 1-1, 1-1-1, 2-0, 2-1, 2-2, 3-3, 4-4 
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9 Technische en tactische lijn 

Skill is insulation that wraps neural circuits and grows according to certain signals. 
(Daniel Coyle, The Talent Code) 

While many coaches will say that the most important skill in our sport is passing, 
or perhaps setting, serving, or spiking, the fact is simple –  

the most important skill is reading. 
(John Kessel, USA Volleyball Director of Sport Development) 

 

De technische en de tactische lijn staan beschreven in aparte documenten, die geen deel uitmaken 
van dit jeugdbeleidsplan en waarvan de basis terug te vinden is op http://www.start2volley.be . Ze 
zijn een richtlijn waarop elke trainster en trainer zich bij voorkeur baseert om haar of zijn jaarplan 
samen te stellen met het oog op een snelle en degelijke progressie van elke speelster afzonderlijk en 
het team in zijn geheel. Trainsters en trainers zijn verschillende persoonlijkheden met verschillende 
specialiteiten die verschillende accenten leggen. Die verschillende benaderingen bieden zonder meer 
een toegevoegde waarde. Ze verrijken niet alleen de opleiding van de individuele speelsters maar 
leveren ook een bijdrage tot de kwaliteit van de opleiding in haar geheel. Daarom verwacht, 
apprecieert en stimuleert de club de persoonlijke inbreng van elke trainster en trainer. Die 
wisselwerking kan wel alleen lukken als ze voldoet aan enkele voorwaarden. Ze moet overeenkomen 
met de visie van de club en met de technische lijn, en ze moet rekening houden met nieuwe 
inzichten in motorisch leren en motiveren, en met aandachtspunten die kunnen worden afgeleid uit 
het topvolleybal en in het hieronder opgesomd staan.  

9.1 Volleybalschool 

- Balbaan: verschillende (ook lange) balbanen kunnen observeren, niet bang zijn van de bal. 

 Foutenmanagement: duidelijke afspraken over goede en foute fouten 

Receptie Armen weg van het lichaam 
Hoek behouden 
Lichaamsgewicht naar voren 
Handen samen en gesloten schouders 

Aandachtshouding ontspannen 
Veel naast het lichaam spelen 
Bewegingen met armen klaar 

Aanval Natuurlijke hand 
Elleboog zo ver mogelijk achteruit 
Drie raakvlakken op de bal 
Correct voetenwerk 
Dubbele en enkele afstoot 

Goede armzwaai 
Perfecte timing op basis van het raakmoment van de 
setter en de rol van de aanvaller 
Een tipbal is een aanval 
Val aan om te scoren/storen 
Ruimte creëren 

Blok Handen raken bal over het net 
Kruispassen (2 en 3 contacten) 
Sidesteps voor korte verplaatsing 

Altijd kijken naar de setter 
Er mag een opening in het blok zijn 
Open en gesloten voorblokopstelling 

Verdediging Lichaamsgewicht naar voren 
Links en rechts rollen 
Mentaliteit 
Sterke schouders, ontspannen armen 

Weten wat kan vallen en wat niet kan vallen 
Beweging synchroniseren  
Armen los, licht gebogen en breed, en romp 
gecontroleerd  

Toets/Set-up Altijd springen als het kan 
Laatste steunen vóór set-up 
Toetsen met de handen, niet met de armen 
Onderhandse set-up 

Precisie (alle speelsters moeten precieze 
voorwaartse set-up kunnen spelen) 
Sets aan de binnenkant van de antenne 
Set-up trainen met correcte verplaatsing 

Opslag Snelle arm, stevige hand 
Jump float: iedereen  

Gesprongen topspinopslag: iedereen proberen 
Korte aanloop 
Precisie , snelheid 
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- Opslag (onderhandse slag): zowel met rechts als met links de bal onderhands slaan na bots 
en uit de hand, met juiste voet voor, met open hand. Accenten: voet onder slagarm achter, 
grote hand, lange arm zwaaien. 

- Receptie/verdediging (onderhands): de bal kunnen vangen hoog en laag in een correcte 
houding, de bal vanuit deze houding gericht en in een mooie boog werpen. Accenten: 
voeten breed, benen buigen, bal dicht bij grond, ofwel voorwaartse spreidstand, bal boven 
heup en naast het lichaam . 

- Toets (bovenhands): de bal boven het hoofd vangen, met de handen op een correcte 
manier op de bal, vanuit deze houding de bal wegduwen met een buig-strekbeweging van 
armen en benen met één voet voor (geen kort contact). Accenten: voet voor, open 
driehoek, bal altijd zien door de driehoek. 

- Aanval (bovenhandse slag): zowel met de linker- als met de rechterhand bovenhands op 
een bal kunnen slaan, met een open hand, na een goed wapenen van de arm. Accenten: 
voet onder slagarm achter, high five, hand hoog en elleboog naar achteren. 

- Spelvormen: 1-1 in alle vormen 

9.2 Spelvormen minivolleybal 

U9+11  Wedstrijden regionaal: 2-2 in alle vormen (zie competitiereglement). 
Wedstrijden provinciaal: 3-3. 
Set-up: 

- C1: setter loopt in vanaf rechts 
- C2: setter loopt in vanaf rechts en speelster midden neemt over 

Receptie: 2 speelsters naast elkaar spelen elk de helft van het terrein 
Aanval: altijd aanvalspunten voor en achter 
Opslag: na opslag naar rechts 
Verdediging: 

- beginpositie: speelsters links en rechts op 1 m van zijlijn en op 3 m, speelster 
midden tussen net en dicht bij driemeterlijn 

- schuiven: speelster tegenover hoekaanval korte verplaatsing achteruit, speelster 
weg van aanvaller korte aanpassing naar aanvaller toe, speelster midden volgt de 
set-up 

U13 Wedstrijden: 4-4  
Set-up: 

- C1: setter loopt in vanaf positie 1 en wisselt na opslag naar middenachter 
- C2: setter loopt in vanaf rechts 

Receptie: 
- speelsters links en rechts op 4 m van net en 1 m van zijlijn 
- speelster midden ertussen (eventuele aanpassingen naargelang van opslaggever) 

Aanval: 
- 3 aanvalspunten in C1 
- 2 (of 3) aanvalspunten in C2 

Opslag: na opslag naar middenachter 
Verdediging: 

- beginpositie: speelsters links en rechts op 1 m van zijlijn en op 3 m, speelster 
middenvoor tussen net en dicht bij driemeterlijn, speelster middenachter op 1 m 
voor achterlijn 

- schuiven = doel is vier vakken bezetten: positie drie mee met bal, 
straatverdediger naar achteren, middenachter diagonaal, diagonaalverdediger in 
de richting van de aanvaller 
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9.3 Spelvormen jeugdvolleybal 

 

 

U15  Wedstrijden: 6 tegen 6 zonder specialisatie 
Set-up: 

- C1: iedereen set-up vanaf positie 1  
- Evolutie naar setters vanaf 1 en 6 
- C2 en free-ball: iedereen set-up vanaf positie 1 
- Positie 3 neemt set-up over als positie 1 eerste contact speelt 

Receptie: 5 in receptie, W open of dicht, of M naargelang van de opslaggever 
Aanval: altijd 3 aanvalspunten 
Opslag: na opslag naar middenachter 
Eenblok: positie drie verantwoordelijk voor blokdekking op de hoek, positie twee 
en vier voor blokdekking op middenaanval 
Verdediging: 

- beginpositie achterveld: zie U13, speelsters op 1 en 5 1 m van 
driemeterlijn 

- beginpositie net = open blokopstelling: speelsters op 4 en 2 armlengte 
vanaf zijlijn 

- verplaatsing langs lijn, vrije netspeelster naar driemeterlijn, diagonaal 
naast en achter vrije netspeelster, positie 6 blijft 

U17 Wedstrijden: 6 tegen 6 met 3 tot 2 vaste spelverdelers  
Set-up: 

- Fase 1 in C1: setters vanaf 1 en 6 (na set-up: beginpositie op 1) 
- Fase 2 in C1: twee setters, ook vanaf positie 5 
- Fase 1 in C2: setter vanaf positie 1 en overnemen door positie 3 
- Fase 2 in C2: overnemen door libero 

Receptie: 
- basis: drie speelsters, twee voor korte ballen (variatie: vier speelsters) 
- aanpassen aan de opslag: beginopstelling en verantwoordelijkheden 
- open zones creëren en sluiten 

Aanval: 3 aanvalspunten (ook als midden overneemt) 
Opslag: setters na opslag naar positie 1, anderen naar middenachter 
Blok: overal tweeblok, beginpositie gesloten op 4 
Verdediging: idem U15 in relatie met tweeblok 


