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  1 Inleiding 

 

In seizoen 2013-2014 is het beleidsplan voor de vereniging opnieuw opgesteld [BP] en daarmee 

samenhangend ook dit technisch beleidsplan.  

 

Dit technische beleidsplan beschrijft wat de vereniging op technisch volleybalgebied wil bereiken en 

ook hoe ze dat wil doen. 

 

Ritola volleybal speelt in op de behoefte aan betere voorzieningen en optimale begeleiding voor elk 

niveau. Breedtesport als basis en voedingsbodem voor topsport is daarvoor onontbeerlijk. In dit kader 

is het realiseren van een acceptabele contributie ook een doel teneinde de sport betaalbaar te 

houden. 

1.1 SWOT analyse 

Een SWOT analyse geeft in het kort een overzicht van de sterke en zwakke punten, de kansen en de 

bedreigingen (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). De volgend subparagrafen geven dit 

overzicht van dit moment. 

1.1.1 Sterke punten (Strengths) 

Goede sfeer; 

Goede begeleiding van de talentvolle jeugd; 

Thuiswedstrijden senioren op vrijdagavond; 

Uitbreiding jeugdscheidsrechters; 

Actieve toernooi commissie – beachvolleybal -, september -,  mix-  en basisschooltoernooi 

Communicatie naar de leden; 

Afstemming wedstrijdtaken binnen de vereniging; 

Structuur van de vereniging 

Jeugdkamp (6e keer) 

Kader & Trainers 

1.1.2 Zwakke punten (Weaknesses) 

Accommodatie (trainingsmogelijkheden in de Zwet zijn beperkt); 

Kantine beheer in de Zwet 

Ontbreken van technisch beleidsplan 

Informatieboekje aan het begin van het seizoen; 

De invulling van kaderfuncties; 

Aantal trainingsmomenten talentvolle jeugd; 

Onvoldoende koppeling van 1 trainer/coach aan talentvolle teams; 

1.1.3 Kansen (Opportunities) 

Regionale aantrekkingskracht; 

Samenwerken met volleybalverenigingen in de regio; 

Samenwerken met sportverenigingen binnen de gemeente Tynaarlo; 

Het bieden van mogelijkheden voor nieuwe leden om op elk niveau te spelen (senioren en jongens / 

meisjes); 
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  Via technisch beleidsplan toekomstig kader ontwikkelen (trainers, commissieleden); 

Basisschooltoernooi 

Straten/Recreantenvolleybaltoernooi 

Meer recreanten volleybal aanbieden 

Volleybal bieden voor ouderen (55+) 

Opleiden van enthousiaste (jeugd) trainers 

Smashbal 

1.1.4 Bedreigingen (Threats) 

Te weinig jongens in de leeftijdscategorie van 10 – 18 jaar; 

Huidige accommodatie voor trainingen en wedstrijden voldoet niet aan de kwalitatieve en 

kwantitatieve eisen van de vereniging (alleen gebruik van de Zwet, alle teams in één sporthal) 

Door verschillende trainingsaccommodaties is de samenhang tussen de leden (teams) minder en is er 

minder sfeer; 

Concurrentie van andere sporten; 

Oudere jeugd gaat volleyballen in de stad Groningen; 

Communicatie met de gemeente 

Sponsoring houdt hand op de knip 
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  2 Doelstellingen 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van wat we als vereniging de leden willen bieden om zich te 

ontwikkelen in het volleybalspel. 

2.1 Mini 

 Minileden krijgen in aanvang 1x per week training. 

 Gevorderde minileden krijgen een 2e keer in de week training. 

 Talentvolle minileden kunnen individueel meetrainen met een C-team. 

2.2 Jeugd 

 Alle jeugdleden hebben de mogelijkheid tot 2x in de week trainen. 

 Trainers met juiste niveau voor een groep zetten (ieder team heeft recht op een goede 

trainer). 

 Trainers van topteams (incidenteel) ook andere teams laten trainen  

 Talenten worden tijdig erkend en begeleid. Er is periodiek overleg tussen de belangrijkste 

trainers over mogelijkheden om bij elk individu het beste eruit te halen. 

 Talenten trainen 3x in de week. 2x bij hun eigen team en 1x bij een hoger team 

 Jeugdleden kunnen ook hun 3e keer of vaker in de week trainen bij regiotraining of bij de RTC. 

 Trainers van de jeugdteams hebben structureel overleg met elkaar o.l.v. de technische / jeugd 

commissie. 

 Ieder team heeft een vaste coach. Dit kan zijn de trainer, ouder/verzorger of een lid van Ritola. 

 D1, D2, H1 en H2 zijn de opvangteams voor de talenten uit de A en B jeugd. 

 Leden van D1 en H1 kunnen een rol krijgen in het begeleiden van de talenten. 

 Talenten uit lagere teams moeten de mogelijkheid krijgen om wedstrijden met hogere teams 

het uitwerken van de teamindeling moet er dus goed gekeken worden naar de 

wedstrijdplanning 

 

De trainingsopbouw zal er dan zo uit komen te zien: 

 

Leerjaar Categorie Leeftijd 
Gewenste 

Niveau’s 
Trainingsuren  Soort “training” 

Leerjaar 0 
1

e
 
 
jaars F +  

1
e
 
 
jaars E 

6 t/m 8 jaar Mini niveau 2 – 4 
1,5 - 2,5 uur 

pw 
 

1
e
 leerjaar 

2
e
 jaars E t/m   

2
e
 jaars D 

9 t/m 11 

jaar 

Mini 4 – 5 & 

C-Hoofdklasse & 

C-Regioklasse 

3 uur pw Actieve start 

2
e
 leerjaar 

1
e
 jaars D t/m  

1
e
 jaars C 

10 t/m 12 

jaar 

C-Topklasse &  

C-Hoofdklasse & 

C-Regioklasse 

3 uur pw 
Fundamentals en 

Learning to train 

3
e
 leerjaar 

2
e
 jaars D t/m  

2
e
  jaars C 

11 t/m 13 

jaar 

B-Topklasse &  

B-Hoofdklasse &  

B-Regioklasse &  

C-Topklasse & 

C-Hoofdklasse &  

C-Regioklasse 

3 - 4,5 uur pw Train to train 
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4
e
 leerjaar 

1
e
 jaars C t/m  

1
e
 jaars B 

12 t/m 14 

jaar 

B-Topklasse &  

B-Hoofdklasse &  

B-Regioklasse &  

C-Topklasse & 

C-Hoofdklasse 

3 – 4,5 uur pw Train to Compete 

5
e
 leerjaar 

2
e
 jaars C t/m  

2
e
 jaars B. 

13 t/m 15 

jaar 

A-Topklasse & 

A-Hoofdklasse & 

A-Regioklasse &  

B-Topklasse &  

B-Hoofdklasse 

3 – 4,5 uur pw Train to Compete 

6
e
 leerjaar 

1
e
 jaars B t/m  

1
e
 jaars A. 

14 t/m 16 

jaar 

1
e
 klasse &  

A-Topklasse & 

A-Hoofdklasse & 

A-Regioklasse & 

B-Topklasse & 

B-Hoofdklasse 

3 – 6 uur pw Train to Win 

`Jong´ 

Ritola 

Vanaf  

±2
e
 jaars B   

en ouder. 

Vanaf ±15 

jaar en 

ouder. 

1
e
 klasse &  

promotieklasse & 

A-Topklasse & 

A-Hoofdklasse & 

A-Regioklasse & 

3 - 6 uur pw. Train to Win 

1
e
 selectie   

3
e
 Divisie 

Promotieklasse 

1
e
 klasse & 

A-Topklasse & 

A-Hoofklasse  

6 uur in de 

week. 

Master in 

volleyball 

 

Vanaf het 1e Jaars E kijken we welke jeugdleden zouden kunnen voldoen aan de onderstaande 

punten. Aan de hand hiervan bepalen wij of zij in het leertraject komen of niet. Bij mogelijk 

gebrekkige mini-opleiding wordt dit op meerdere momenten bekeken. Dit wordt bekeken door 

meerdere (gediplomeerde) trainers. 

2.3 Senioren 

Bij de senioren wordt een onderscheid gemaakt tussen de competitiespelende en de recreatief 

spelende leden.  

2.3.1 Competitiespelend 

Competitiespelende teams krijgen 1x tot 3x per week training op het niveau dat vereist is naast het 

spelen van de competitiewedstrijden. De senior teams zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van 

een coach indien gewenst.  

 

De seniorteams dienen open te staan om aankomende jeugdspelers ervaring op te laten doen met het 

seniorvolleybal, zowel tijdens trainingen als tijdens competitiewedstrijden. Vanuit de TC (Technische 

Commissie) zal hierover worden overlegd. 
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  2.3.2 Recreatief 

Recreatieve teams wordt de mogelijkheid geboden om te kiezen om eventueel 1 keer per week te 

trainen met een kort wedstrijdmoment of 1 keer per week in een vrije omgeving het volleybal te 

beoefenen in een spelvorm. Er wordt gezocht naar een verdeling van recreanten naar hun eigen 

nveau.  
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  3 Inhoud technisch beleid 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan het technisch beleid waarbij we 

alle leden met plezier willen laten spelen. Sommigen zullen de wil, de discipline, de drive, het talent 

hebben om op hoog niveau intensief te trainen. Anderen zullen op een minder intensief niveau zich 

willen bekwamen in het spel. Van alle leden die training krijgen wordt verwacht dat ze tijdens 

trainingen hun inzet tonen. 

 

De beschrijving zorgt er voor dat elke jeugdspeler goed opgeleid wordt en geeft trainers houvast bij 

het inrichten van trainingen op elk niveau. 

3.1 Mini’s (CMV) 

In deze eerste fase staat het beleven (fun) van de sport centraal. Het Circulatie minivolleybal (CMV) 

ook wel het Cool Moves Volleybal) en Smashbal leent zich hier goed voor. De nadruk ligt op het 

beleven van het volleybalspel en niet op het resultaat (willen winnen). 

In deze periode staat het aanleren/verbeteren van de grondmotorische eigenschappen centraal 

volgens de volgende 2 principes: 

De ABC’s van het atletisch vermogen: Agilty (wendbaarheid), Balans, Coördinatie en Snelheid. 

De ABC’s van de atletiek: Rennen, Springen, Werpen 

3.2 Learning to train, train to train, train to compete 

Elke van deze fases heeft zijn specifieke kenmerken, maar het raamwerk van de fase staat vast. Deze is 

altijd opgebouwd uit de volgende elementen: 

- Aantal trainingsuren 

- Wedstrijdniveau 

- Technische trainingsaccenten 

- Tactische trainingsaccenten 

- Mentale trainingsaccenten 

- Fysieke trainingsaccenten 

3.2.1 Learning to train 

In deze periode moeten alle basistechnieken van de sport beheerst worden voordat de stap naar de 

volgende fase gemaakt kan worden. 

3.2.2 Train to train 

In deze periode wordt een eerste selectie gemaakt qua posities op basis van mogelijkheden. De eerste 

specialisatie gaat plaatsvinden, namelijk het spelverdelen. De nadruk ligt in deze fase nog steeds op 

het verbeteren van de techniek. 

3.2.3 Training to compete 

Er wordt vanaf deze fase positiespecifiek getraind. Naast techniek gaat er ook aandacht besteed 

worden aan de uitvoering van tactiek. De toepassing van technieken in een competitief verband wordt 

belangrijk. Naast het verbeteren van techniek krijgt het resultaat meer nadruk. Het behalen van een 

goed resultaat in de topklasse wordt belangrijker. 
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  3.2.4 Train to win 

In deze fase vindt er een verdere ontwikkeling van de technische, tactische en wedstrijdspecifieke 

vaardigheden plaats. Nu gaat het voornamelijk om het kiezen van de juist oplossing in de juiste 

situatie. Het resultaat van de actie staat voorop, de techniek is slechts een middel meer om het doel 

(scoren van punten) te bereiken. 

3.2.5 Master in Volleybal 

Wanneer je deze fase bereikt speel je binnen onze vereniging in de 1e selectieteams. Dit wil per 

definitie niet zeggen dat je uitgeleerd bent en alle vaardigheden voor het volleybal beheerst. Het kan 

best zo zijn, dat wanneer een speler bij onze vereniging in deze fase is aanbeland, hij bij een andere 

vereniging weer in de fase train to win terecht komt. 

3.3 C- Jeugd 

3.3.1 1e jaars C 

3 – 2 – 1 verdediging met pass op positie 2/3. Iedereen draait door.  

Basistechnieken aanleren in een 9 bij 9 veld of 9 bij 7 (meeste 1e jaars C hebben hier mee te maken) 

Aandacht voor individuele techniekverbetering. 

Spelen na verplaatsing. 

Nadruk op 3 x spelen en verdedigingssysteem. 

 

Fun: 

 - Plezier hebben.  

 - Speels bezig willen zijn. 

  - 2x trainen (1,5 uur). 

 

Prestatie: 

 - Betere balbaanherkenning dan fun - team 

 - Betere algemene balvaardigheid dan fun - team 

 - Plezier voorop en het speelse is aanwezig, maar iets serieuzer met eigen ontwikkeling bezig. - 

Willen leren. 

 - 2x trainen (2 uur). Liefst 3x trainen. 

3.3.2 2e jaars C 

3 – 2 – 1 verdediging met pass op positie 2/3. Iedereen draait door maar elke keer penetreert degene 

op positie 1 en geeft de set up.  

Verbeteren basistechnieken in een 9 bij 9 veld 

Aandacht voor individuele techniekverbetering 

Spelen na verplaatsing, maar ook verplaatsing na het spelen 

Tactisch inzicht ontwikkelen 

Wat is je rol in het team, hoe werkt een team?  

 

Fun:  

- Plezier voorop en het speelse is aanwezig, maar iets serieuzer met eigen ontwikkeling bezig.  

- Willen leren. 
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  - 2x trainen (1,5 uur) 

 

Prestatie: 

 - Leren dat volleybal is: bewegen – actie – vervolgactie.     

 - Doorzetten en willen leren. 

 - 2x trainen (2 uur). Liefst 3x trainen. 

3.4 B- jeugd 

3.4.1 1e jaars B 

Systeem 2 – erdere posities 

te laten spelen, dit geeft diverse voordelen, spelontwikkeling en inzicht in wat het beste bij iemand 

past, en voorkomt vroegtijdige beperkingen. 

Verbeteren van basistechnieken 

Tactisch inzicht verder ontwikkelen 

Zelfcorrigerend vermogen als team. 

 

Fun: 

 - Leren dat volleybal is: bewegen – actie – vervolgactie.  

 - 2x trainen (2x 1,5 uur). 

 

Prestatie: 

 - Dynamisch volleybal spelen 

 - Betere beheersing techniek. 

 - Minstens 2x trainen, liefst 3x. (2x2 uren).  

 - Omgaan met veranderingen 

 - Meer tempo 

3.4.2 2e jaars B 

Systeem 1- 5. Differentiatie van spelers.  

Systeem 2 -4, voor het creëren van drie aanvallers bij het net  

Verbeteren van basistechnieken. 

Tijd voor specialisatie. 

 

Fun:  

- Dynamisch volleybal spelen. 

- 2x trainen (2x 1,5 uur). 

 - Volleybal is een leuke sport. Plezier hebben.   

 

Prestatie: 

 - Dynamisch volleybal verbeteren 

 - Minstens 2x trainen, liefst 3x. (2x2 uren).  

 - Betere beheersing techniek. 

 - Volleybal serieus nemen, taken en rollen in een team willen leren kennen en aandacht voor 

teamplay hebben.  
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  - SV tempo en leidersrol 

3.5 A- jeugd 

3.5.1 1e jaars A 

Systeem 1 – 5. Differentiatie van spelers. 

Verbeteren van basistechnieken.  

Leren spelen in het systeem.  

Functioneren in een team. 

 

Fun: - Taken en rollen in een team leren kennen. 

         - 1x trainen, liefst 2x.  

 

Prestatie: 

 - In staat zijn taken en rollen serieus te nemen en uit te voeren in het team. 

 - Meer tempo in het spel ontwikkelen. 

-  2x trainen. (2x 1,5 uren). 

 - Betere beheersing techniek en tactiek.  

 - Doorzetten, willen leren en willen presteren. 

3.5.2 2e jaars A 

Systeem 1 – 5. Differentiatie van spelers. 

Verbeteren van basistechnieken.  

Verbeteren in het spelen van het systeem.  

Functioneren in een team. 

Tactische inzicht gebruiken. 

 

Fun: - In staat zijn taken en rollen serieus te nemen en uit te voeren in het team. 

         - Meer tempo in het spel ontwikkelen. 

         - 1x trainen, liefst 2x. 

 

Prestatie: 

 - In staat zijn taken en rollen serieus te nemen en uit te voeren in het team. 

 - Meer tempo in het spel hebben. 

 - 2x trainen. (2x 1,5 uur). Met senioren meedoen met trainingen/ wedstrijden. 

  - Betere beheersing techniek en tactiek. 

3.6 Aanvalsbenamingen voor algemeen gebruik 

 
 = Spelverdeler 
 
Vingercodes: 
 
Richting P/L / diagonaal 
 
5 = 52 
5 vlakke hand zwaaien = 51 
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  4 = 42 
4 vlakke hand zwaaien = 41 
3 = 32 
3 vlakke hand zwaaien= 31 
2 vingers beweging van krom naar gestrekt = 22 
1 vinger beweging van krom naar gestrekt = 12 
Duim en wijsvinger in rondje = C2 
Duim en wijsvinger in rondje en plat zwaaien = C1 
Pink = Nekbal (snel) 
 
Richting Mid: 
 
1 vinger = kort voor (stijg) 
2 vingers = kort steekje voor 
3 vingers = meter steek voor. 
Pink = kort achter (stijg in de nek) 

 

 
 

 

2.6. Accommodatie 

Om goed en verantwoord te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen spelen zijn er goede 

 = Spelverdeler 

 

Vingercodes: 

 

Richting P/L / diagonaal 

 

5 = 52 

5 vlakke hand zwaaien = 51 

4 = 42 

4 vlakke hand zwaaien = 41 

 

We kiezen voor 1 vaste codering bij het net. Voor de 3- meter aanval gebruiken we A/B/C. 

3.7 Accommodatie 

Om goed en verantwoord te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen spelen zijn er goede 

accommodaties nodig. Er is een tekort aan zaalruimte en de verenigingen (volleybal, basketbal, 

korfbal en hockey) zijn al jaren hierover in onderhandeling. De zalen waar in getraind wordt moeten 

voldoen aan de eisen van een zaal met voldoende ruimte om het veld, voldoende hoogte en een goed 

klimaat. De benodigde materialen zoals netten en antennes moeten voldoende aanwezig zijn. Voor de 

wedstrijden moet de zaal natuurlijk voldoen aan de gestelde eisen van de Nevobo. De volgende zaken 

zijn van belang. Het streven is dat een team minimaal 1 x per week traint in de zaal waar ook de 

wedstrijden worden gespeeld.  Voor de selectieteams streven we na dat ze 2x per week trainen in de 

sporthal waar ook hun wedstrijden worden gespeeld. Uiteindelijk doel is dat alle teams in de Zwet 

trainen. 

52/51 

42/41 

32/31 

22/21 

12/11 

C2/C1 

B2/B1 

A2/A1 

50 

40 

30 

20 

10 
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  3.8 Ontwikkeling  

3.8.1 Talentherkenning 

Herkenning is iets heel moeilijks want in het leven van een jonge sporter gebeuren een heleboel 

dingen waar je geen invloed op hebt en de vraag is of je daar invloed op moet willen hebben. Wel zijn 

er een aantal dingen te beschrijven die voor de volleybal sport interessant zijn. Een voorbeeld hiervan 

is lengte. Het is erg prettig als een jonge sporter lengte heeft voor de volleybalsport, maar er komt 

meer bij kijken om een (top) volleybal(st)er te worden. Kleine spelers kunnen op internationaal niveau 

goed voor de dag komen.  Als voorbeeld kunnen we hier Avital Selinger noemen. Voor de periode van 

1984 werd altijd gesproken over “de Lange mannen” maar Avital is hierop toch echt een uitzondering 

met zijn 1.75 meter. Daarbij zijn er ook topsporters (talenten) op latere leeftijd doorgebroken, deze 

sporters hebben een andere weg gevolgd. Een goed voorbeeld hier van is Bob de Jong (schaatsen) die 

op het einde van zijn carrière (2014) de ene naar de andere gouden plak heeft gehaald. De vraag is 

dan ook zijn dit ook talenten? Het is dus heel moeilijk om vooraf een talent te beschrijven. Tevens zijn 

er een aantal dingen die we vooraf niet kunnen meten of zien aan een talent. Als we kijken naar de 

lichaamsbouw van een talent, zou het voor volleybal erg mooi zijn als ze een sterke aanhechting 

hebben van de achillespees. Dit is bij de geboorte bepaald en zal pas op later leeftijd zichtbaar zijn. 

Daarnaast zijn er nog veel dingen die een talent een talent maken wel op vroege leeftijd of juist op 

latere leeftijd.  

Wel is vast komen te staan dat op vroege leeftijd we kinderen sneller dingen kunnen aanleren dan op 

latere leeftijd. Het is dan ook van belang dat er zo vroeg mogelijk wordt begonnen met het 

ontwikkelen van een talent. 

 

Binnen Ritola letten we op de volgende vijf punten om talentvolle jeugdspeelsters te herkennen; 

1. Fysiek; lengte, coördinatie, (explosieve)kracht en snelheid. 

2. Techniek; Voorloper van techniek is de coördinatie. Als de polymerische coördinatie goed zit, 

is dat een goed voorteken bij het snel aanleren van de technieken.  

3. Tactiek; spelinzicht 

4. Mentaliteit; doorzettingsvermogen, intrensieke motivatie, concentratievermogen, ambitie en 

zelfvertrouwen.  

5. Leerbaarheid; wanneer een jeugdlid aanwijzingen vrijwel direct weet uit te voeren, heeft zij 

een snelle leerbaarheid en dus potentie. 

3.8.2 Talentontwikkeling 

Ritola zal zich richten op de ontwikkeling van de “totale” volleybal(st)er, waarbij de aandacht gericht 

zal zijn op zowel technische-, tactische -,  fysieke- en mentale aspecten van het talent.  

Door talenten in een vroeg stadium te herkennen en in de eigen omgeving de mogelijkheden te 

bieden om zich te ontwikkelen op zowel sport- als maatschappelijk gebied tracht een klimaat te 

ontwikkelen waarin talentvolle speelster zich goed kunnen exploreren. 

 

Het realiseren van deze talentontwikkeling zal in eerste instantie gefaseerd geschieden:  

1. In de eerste fase zal een start worden gemaakt door trainingsuren aan te bieden aan 

geselecteerde volleybal(st)ers door goed gekwalificeerde trainers / trainsters.  

2. In een tweede fase kan de trainingsintensiteit worden opgevoerd voor de verschillende 

technische niveaus.  
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  3. In de derde fase kan er gekeken worden naar doorstroom mogelijkheden binnen de 

vereniging. 

3.8.3 RTC (Regionaal Talenten Centrum) 

Binnen onze vereniging maken jeugdspeelsters gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan 

RTC. Doel van het RTC is; 

1. Talentvolle volleyballers / - sters kansen bieden hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en 

te gebruiken. 

2. Toptalenten opleiden tot professioneel volleyballer / -ster. 

3. Internationals de mogelijkheid bieden een positie aan de wereldtop te bereiken en te 

behouden. 

Het is voor de jeugd een goede mogelijkheid om extra trainingsuren te maken en daarnaast is het een 

voordeel dat ze hun eigen niveau makkelijker omhoog kunnen trekken. Iedereen heeft een enorme 

drive om zich te kunnen ontwikkelen. 

De technische coördinator houdt contact met de trainers / trainsters van de RTC over de ontwikkeling 

van de verschillende spelers / speelsters en maken afspraken met elkaar. 

De technische coördinator communiceert het met de trainers van het desbetreffende team. 

3.8.4 Open Club 

Met de meisjes en jongens wordt er te wisselvallig gepresteerd op alle niveaus. Gezien de ambities 

van Ritola en het implementeren van het technisch beleidsplan is het doel om in het seizoen 2015-

2016 de eindronde te halen met een jeugdteam. Het beleid wat gevoerd gaat worden voor open club 

is dat op elk niveau het sterkste team (mentaal, fysiek, technisch, tactisch) moet worden samengesteld 

van spelers/ speelsters van verschillende teams. De Technische commissie overlegd met de 

betreffende trainers van Dames 1, Meisjes B1 en Meisjes A1 op welke niveaus moeten worden 

ingeschreven. De teams worden door de verantwoordelijke trainers geselecteerd. Er wordt één keer in 

de twee weken een extra training georganiseerd, zodat de speelsters aan elkaar kunnen wennen. Ook 

de eindverantwoordelijke van de werkgroep selectieteams jeugd is hierbij aanwezig.  

3.8.5 Niveau in de competitie 

In elke categorie van de jeugd hebben we één team die topklasse speelt.  

3.8.6 Procedure voor spelers die buiten een 1e selectieteam gaan vallen  

Mochten spelers uit een 1e selectieteam vallen, dan moet er met deze speler(s) en ouders een gesprek 

worden georganiseerd waarbij de huidige trainer en een TC lid aanwezig moet zijn.  

De volgende items moeten worden besproken en schriftelijk worden vastgelegd.  

1. Waarom valt de speler naast de selectie? 

2. Keuze uitleg  

3. Speler aanbieden om in een team onder de selectie te gaan spelen  

4. Eventueel eigen keus evalueren  

5. Afspraken evalueren met de toekomstige trainer  

6. Speler bedanken voor de inzet  
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  3.8.7 Doorstroom spelers 

Om de jeugd de gelegenheid te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen wordt de kans geboden, 

dat als het niveau het toelaat, zo snel mogelijk te groeien in de jeugd - en seniorenlijnen. Het niveau 

van de jeugdspeler en het niveau waar ze op speelt is van belang. Haar of zijn leeftijd is 

ondergeschikt.   

3.8.8 Opleiding trainers 

Alle trainers hebben een VT-2 opleiding en  zijn bereid om deze cursus te volgen. Of nemen deel aan 

de VT-3 opleiding. 

Daarnaast zullen de contactpersonen van de TC  trainers observeren. 

De opleidingskosten van een VT-2 zijn voor rekening van Ritola,  mits de trainer twee seizoenen na 

het behalen van zijn diploma actief blijft binnen de vereniging. 

Wanneer een trainer eerder besluit te stoppen, geldt er een afbetalingsregeling, waarbij de trainer de 

helft van het bedrag dient terug te betalen bij stoppen na 1 seizoen. 

VT-2 opgeleide trainers krijgen na behalen van hun diploma een loonsverhoging. Ritola investeert in 

begeleiding van de trainers in opleiding. Ook door het organiseren van clinics voor trainers en 

coaches. 

De uren die voor deze opleiding worden gebruikt kunnen als studie belastingsuren worden 

aangemerkt op middelbare scholen. De TC kan de trainer hierover nadere info geven. 

Ruim voor het einde van het seizoen worden de trainers gevraagd of zij het komende seizoen hun 

trainingsactiviteiten willen voortzetten middels een vragenlijst en daaruit voortvloeiend een gesprek 

met een TC lid. 

3.8.9 Trainersbijeenkomsten  

Een trainersbijeenkomst heeft in grote lijnen als doel, alle trainers bij elkaar te laten komen om 

ervaringen uit te wisselen. De onderwerpen tijdens deze vergadering kunnen variëren. Tijdens iedere 

vergadering worden kort de teams in individuele spelers besproken en worden knelpunten die 

aanwezig zijn geïdentificeerd en daar waar het kan, opgelost. Ook het technische beleidsplan heeft 

een centrale rol tijdens deze vergadering. Alle trainers zijn verplicht deze bijeenkomsten bij te wonen.  

Er worden vijf trainersbijeenkomsten gehouden:  

 Start seizoen (Clinic) 

 Na Q1 

 Na Q2 

 Na Q3 

 Seizoensafsluiting 

 

Daarnaast maken we een jaarplanning maken met vast bijeenkomsten ( eventueel in ‘openingsboekje’ 

met foto’s en info). 

3.8.10 Informatiebijeenkomsten (ouders, bestuur) 

Aan het begin van het seizoen en voor de start van de 2e competitiehelft organiseert het bestuur een 

bijeenkomst voor ouders, waarin wordt vertelt hoe er gewerkt wordt binnen de vereniging. Wat voor 

doelen er worden gesteld en welke middelen (o.a vrijwilligers) er nodig zijn om die doelen te 

bereiken.  
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  3.8.11 Ledenwerving 

Werven nieuwe leden in de categorie 6-12 jaar. 

Door een brede basis aan de onderkant zal er volgens de commissie door de vereniging gebouwd 

moeten worden aan een nog betere jeugdopleiding. Door actief te gaan werven in deze doelgroep 

worden mogelijk ook meer jongens aangetrokken. Als er eenmaal een aantal jongens lid zijn, is de 

drempel voor jongens die willen gaan volleyballen wellicht lager. 

 

Activiteiten die door Ritola ondernomen kunnen worden: 

 eigen scholenproject 

 eigen gymlesprogramma en hierbij begeleiding van de leerkrachten 

 sportpret 2x in het jaar 

 toernooien op / met scholen door het organiseren van lokale toernooien (middelbare school) 

 Samenwerken met andere sportverenigingen en de sportfunctionarissen van de gemeente 

Tynaarlo. Bijv. jeugdleden die stoppen, ergens anders onder te brengen. 

 organiseren van een clinic voor de jeugd 

 Smashbal 

 

Daarnaast willen we nieuwe leden werven in de categorie 18 t/m 55, d.m.v.: 

 organiseren mixtoernooi 

 organiseren stratenvolleybaltoernooi 

 inloopuur voor recreanten 

 

Verder willen we activiteiten organiseren om leden te behouden: 

 Clinics organiseren die voor hen interessant zijn. 

 Plaatsen in team op eigen niveau ( goede doorstroming). 

 Verantwoordelijke taak geven in bestuur of commissie 

 Trainersopleiding aanbieden. 

 Jeugd de ruimte geven om eigen activiteiten te organiseren.  

 Nevenactiviteiten creëren voor een nog betere binding met de vereniging. 

 Evaluatie trainers op trainingsgebied 

 Planningsdocument aanbieden 

 Site onderhouden 

 Gezamenlijk jeugdavonden + afsluiting seizoen 

 


