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Jeugdbeleidsplan Keizer Otto - Trivolley

1 INLEIDING
De volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley wil vooral een breedtesportvereniging zijn. Met
een herenteam in de promotieklasse en vier teams in de eerste, tweede en derde klasse
doen wij in de regio goed mee. Wij willen ambitieus volleyballen, maar het moet tegelijk
“gezellig zijn”. Voor de competitie spelende leden streeft de vereniging naar een
evenwichtige opbouw van de klassenindeling van de seniorenteams.
Deze opbouw was in de afgelopen jaren bij de dames goed, bij de heren een verbeterpunt.
Door de promotie in het seizoen 2018-2019 van D1 naar de promotieklasse, was de
evenwichtige opbouw bij de dames enigszins verstoord. In het seizoen 2020-2021 is de
opbouw echter weer in evenwicht, omdat D1 helaas degradeerde naar de eerste klasse. Wel
zullen we in het voorliggende seizoen met drie in plaats van vier damesteams present zijn in
de competitie, als gevolg van een groot aantal afzeggingen in de laatste maanden van
seizoen 2019-2020. De vereniging wordt in het komende seizoen ook geconfronteerd met
een kleinere jeugdafdeling, aangezien het jongens B team moest worden teruggetrokken als
gevolg van het vertrek van vrijwel alle spelers. Jeugd is voor de vereniging uiterst belangrijk
voor het waarborgen van haar voortbestaan. De vereniging streeft ernaar om in de NEVOBOcompetities in alle leeftijdsgroepen, zowel bij de meisjes als bij de jongens, te zijn
vertegenwoordigd. Dit maakt het mogelijk om door middel van gerichte training en opleiding
voor een goede doorstroming te zorgen, zowel binnen de jeugd als van de jeugd naar de
senioren. Het zal een grote uitdaging worden om deze doelstelling te realiseren.
Tenslotte kent de vereniging ook een recreantenafdeling. Veelal voormalige
volleybalspeelsters en –spelers, maar ook andere leden, die het leuk vinden buiten
competitieverband het volleybal te beoefenen, spelen wekelijks hun partijtje. Een aantal van
hen doet mee in de recreantencompetitie. In twee rondes per seizoen van elk vier
wedstrijdavonden wordt competitie gespeeld in de regio met recreanten van andere
verenigingen.
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2 TECHNISCH BELEID VOOR DE JEUGD EN DE MINI’S
De jeugd is uiterst belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging. De vereniging streeft
ernaar om in de NEVOBO-competitie in alle leeftijdsgroepen zowel bij de jongens als bij de
meisjes vertegenwoordigd te zijn. Dit maakt het mogelijk om door middel van gerichte
training en opleiding voor een goede doorstroming te zorgen, zowel binnen de jeugd als
vanuit de jeugd naar de senioren.

2.1 Organisatie TC Jeugd
2.1.1 Samenstelling

De TC jeugd bestaat uit meerdere leden. Beslissingen worden genomen op grond van
meerderheid van stemmen. Er geldt hierbij het principe van ‘one man one vote’. De TC jeugd
maakt in beginsel geen deel uit van het bestuur, maar met enige regelmaat worden leden
van de TC jeugd uitgenodigd bij bestuursvergaderingen.
2.1.2 Taken en verantwoordelijkheden

Naast hetgeen is omschreven in 3.1, kent de TC-jeugd de volgende taken en
verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teamindeling, trainingsindeling en zaalindeling CMV (Cool Moves Volley), C-, Ben A-jeugdteams (p.s. in het seizoen 2020-2021 zijn er geen C-teams);
Adviseren over indeling van jeugdspelers bij senioren;
Jeugdspelers selecteren die in aanmerking komen voor een volleybalschool in de
regio. De betreffende ouder(s) worden hierover ingelicht en om toestemming
gevraagd;
Doorgeven aan wedstrijdsecretaris welke C-, B- en A-jeugdteams voor de
NEVOBO competitie moeten worden ingeschreven;
Coördinatie van de teamcoaching (zie bijlage Ouder Coach handleiding) en
‘arbitrage’;
Initiëren van activiteiten ter bevordering van technische, tactische ontwikkeling,
teamverband en spelplezier. Hierbij kan worden gedacht aan b.v. een kamp en/of
andere leuke activiteiten voor kinderen (en eventueel ouders);
Algemene voorlichting naar ouders/verzorgers, en in het bijzonder
informatieverstrekking met betrekking tot teamindeling en het competitie- en
toernooischema voorzover van toepassing;
Publicatie jeugdzaken op de Keizer Otto-Trivolley website;
Het bijwonen van NEVOBO bijeenkomsten over jeugdzaken;
Regelmatige afstemming met TC senioren over ontwikkeling en doorstroming
jeugd naar senioren.
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Extra Voor Cool Moves Volley:
•
•
•
•

Coördineren van de inschrijvingen voor CMV-toernooien (één keer per 6 weken
vindt er een minitoernooi plaats in Almere of Weesp)
In overleg met de jeugdtrainers vaststellen van de niveau-indeling per toernooi.
Coördinatie arbitrage voor niveau 5 en 6;
Bij overgang van CMV naar C-jeugd spelers/speelsters en ouders informeren over
de komende veranderingen.

2.2 Aanpak
2.2.1 Opbouw jeugd

Het jeugdvolleybal kent onderstaande leeftijdscategorieën. Kinderen die voor 30 september
van hetzelfde jaar 6 jaar oud zijn, kunnen na de zomervakantie beginnen met Cool Moves
Volley (CMV). Deze datum wordt ook gehanteerd voor de overgang naar hogere
leeftijdscategorieën.
•
Vanaf 6 t/m 12 jaar Cool Moves Volley (CMV)
•
Vanaf 12 t/m 14 jaar C-jeugd
•
Vanaf 14 t/m 16 jaar B-jeugd
•
Vanaf 16 t/m 17 jaar A-jeugd
Een uitgebreide beschrijving van de CMV, de C-, B- en A-jeugd, de spelregels, de niveaus, e.d.
is te vinden op de NEVOBO website.
2.2.2 Team- en competitie-indeling

Naast hetgeen is omschreven in 2 geldt voor de jeugd dat bij de inschrijving van de C, B en Ajeugd teams wordt uitgegaan van een gepast niveau, d.w.z. een niveau waarbij optimaal
ruimte wordt geboden voor spelplezier en verdere ontwikkeling op technisch en tactisch
gebied. De teams worden zoveel mogelijk op volleybalkwaliteit ingedeeld. Daarnaast wordt
er, indien mogelijk, rekening gehouden met vriendschappen. Er wordt gestreefd naar
maximaal 9 tot 10 kinderen ingeschreven per team. Er zijn 2 dispensaties per team
toegestaan. De teamindeling kan tussen de najaars- en voorjaarscompetitie worden
aangepast.
Bij nieuwe spelers/speelsters zal eerst gekeken worden of zij qua niveau direct mee kunnen
doen in wedstrijdverband of dat dit halverwege het seizoen pas haalbaar/wenselijk is.
2.2.3 Trainingen

De trainingsgroepen worden in principe ingedeeld op basis van de volgende niveaus:
•
•
•
•

CMV jeugd, niveau 1 tot en met 6
C jeugd
B jeugd
A jeugd
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Dit alles onder voorbehoud van een goede bezetting van de trainingsgroepen. De TC-jeugd
beslist hierover in overleg met de trainer(s) en coach(es).
2.2.4 Omschrijving spelsystemen

Er wordt gewerkt op basis van de door de NEVOBO ontwikkelde 6 vaardigheidskaarten voor
de Cool Moves Volleybal. Bij CMV toernooien die we met de mini’s spelen hanteren we de
daar afgesproken regels. Deze kunnen afwijken van de regels van de Nevobo CMV.
Bij de jeugd wordt in principe gewerkt op basis van de vaardigheidsniveaus 7 (C-jeugd), 8 (Bjeugd ‘fun’) en 10 (A-jeugd ‘fun’). In de C-jeugd wordt gestart met het 3-1-2 systeem. Hierbij
wordt de eerste bal naar de midvoor gespeeld. Als dit goed gaat, en de spelers hebben
voldoende techniek en kracht ontwikkeld, dan wordt de eerste bal naar de rechtsvoor
gespeeld. Vervolgens wordt aangeleerd dat een vaste spelverdeler naar het net penetreert.
Tenslotte wordt het 4-2 systeem of het 5-1 systeem aangeleerd met twee of één vaste
spelverdeler(s); dit gebeurt meestal pas bij de A-jeugd.
2.2.5 Trainers

Naast hetgeen is omschreven in 3.5 geldt voor de jeugd het volgende:
•
Bij CMV wordt gestreefd naar 1 trainer per 8 kinderen, met een maximum van 12
kinderen;
•
Bij de C-, B- en A-jeugd wordt gestreefd naar 1 trainer per 9-10 kinderen, met een
maximum van 14 kinderen, waarbij wordt gestreefd naar 1 veld per team;
•
Indien de mogelijkheid aanwezig is voor een tweede training zal die gericht zijn
op techniek en kracht. Dan mag de groep groter zijn dan 9-10 kinderen, met een
maximum van 12 kinderen per veld.
2.2.6 Coaches/ouders

Naast hetgeen is omschreven in 3.6 geldt voor de jeugd het volgende:
In algemene zin wordt van de ouders van de speelsters en spelers verwacht dat zij een
passende bijdrage leveren, o.a. door de coach te ondersteunen in de communicatie naar het
team over het wedstrijdprogramma, het zorgdragen voor voldoende bezetting tijdens
wedstrijden en daarbij eventueel regelen van invallers, door het vervoeren van spelers naar
uitwedstrijden, het opzetten en afbreken van het net, met name bij thuiswedstrijden en het
tellen tijdens de thuiswedstrijden. Ook vragen we ouders bij toernooien van de mini’s om te
tellen, coachen en te fluiten. Bij deze toernooien moeten we namelijk altijd een teller of
scheidsrechter per gespeelde wedstrijd regelen.
Bij zowel de CMV als de C-, B- en A-jeugd wordt per team voor een coach gezorgd. Dit moet
altijd een volwassene zijn. In beginsel zal dit altijd een ouder van het desbetreffende team
zijn. De coach kan via de TC jeugd een aantal keer ondersteund worden om te leren hoe
hij/zij op een goede manier kan coachen.
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2.3 Communicatie
Trainers en coaches hebben regelmatig tussen de wedstrijden contact (per mail of telefoon)
om de gespeelde wedstrijden te evalueren en vervolgens daar eventueel de trainingen op
aan te passen.
2.3.1 Communicatie extern

2.3.1.1 Communicatie vanuit ouders/leden
De trainer is het eerste aanspreekpunt voor de ouders en leden (tenzij het gaat om
problemen omtrent de teamindelingen). Indien beide partijen niet tot een oplossing komen,
wordt de TC jeugd benaderd om te bemiddelen.
2.3.1.2 Communicatie naar ouders/leden
De trainer heeft ook een belangrijke rol in de communicatie naar de ouders en leden. De
trainers dienen regelmatig contact te houden met spelers en/of ouders. Ouders worden
rechtstreeks mondeling op de hoogte gehouden van voor hun kind belangrijke
aandachtspunten. In dat geval is het wenselijk dat ouders aanwezig zijn bij een training,
zodat zij weten wat er bedoeld wordt.
Indien de trainer niet in staat is de communicatie te voeren met de ouders en leden wordt
de TC jeugd ter ondersteuning gevraagd.
Naast de communicatie vanuit de trainer verstuurt de TC jeugd aan het begin van de
competitie een brief naar alle ouders van de jeugdleden. In deze brief wordt een
samenvatting van dit jeugdplan opgenomen. Op deze manier worden de ouders op de
hoogte gesteld van wat zij de komende competitie van Keizer Otto-Trivolley mogen
verwachten als volleybalvereniging, maar ook wat Keizer Otto-Trivolley van de ouders en
kinderen verwacht.
2.3.2 Communicatie algemeen

Op de Keizer Otto-Trivolley website (www.ko-trivolley.nl) is alle informatie te vinden die van
belang is voor de vereniging en dus ook voor de jeugd. Als de jeugdteams het leuk vinden,
mogen zij een bijdrage leveren aan de informatie op de site, zoals wedstrijdverslagen,
teamfoto’s, etc. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) d.d.
mei 2018 hebben alle leden het recht aan te geven of foto’s van henzelf en/of hun kind wel
of niet op website, facebook, posters en andere plekken mogen worden geplaatst. Binnen de
vereniging is dit geregeld door middel van een zogenaamde Toestemmingsverklaring, die op
elk moment door de leden kan worden gewijzigd of ingetrokken.
2.3.3 Communicatie intern

De TC-jeugd is het eerste aanspreekpunt voor de trainers. Indien beide partijen niet tot een
oplossing komen, wordt contact opgenomen met de voorzitter om te bemiddelen.
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