Wegwijzer

Wegwijzer voor ouders van jeugd leden
Voorwoord:
Doel van deze wegwijzer is om u te informeren over diverse zaken binnen de vereniging,
waarmee u via uw kind in aanraking kunt komen.
Zeker voor ouders van kinderen pas lid zijn geworden of voor het eerst competitie gaan spelen,
staan hier veel nuttige tips en aanwijzingen opgenomen.
Directe verantwoordelijkheid voor de teamindelingen, trainingsfaciliteiten en de inschrijving bij
de NEVOBO, berust natuurlijk bij het bestuur.
Betrokkenheid bij de vereniging van de ouders is echter essentieel voor het regelen van velerlei
randzaken, die soms noodzakelijk zijn (rijden naar wedstrijden, coachen etc.) of het
verenigingsleven nog wat leuker maken (toernooitjes, bingo, uitstapje etc.)
Ook het bezoeken van een training (i.o.m. trainer) kan u een beter beeld verschaffen van wat zich
allemaal rond uw kind afspeelt.
Dus, uw bijdrage zou niet moeten eindigen na het betalen van de contributie.
Verschillende ouders zetten zich gelukkig al extra in en hebben zitting in een van de commissies
of vervullen andere taken.
We willen dit voorwoord dan ook afsluiten met een dringende oproep aan u als ouders, om de
vereniging te helpen om uw kind lekker te laten volleyballen.
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Samenstelling Bestuur.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en 1 of meer algemene
bestuursleden.
Zij regelen de grote lijnen, zoals sponsoring, beheren budgetten, ambitieniveau van de vereniging
en sturen daartoe de verschillende commissies aan om het beleid uit te voeren.
We hebben niet zo’n grote vereniging, dus u kunt ze regelmatig tegen het lijf lopen in de sporthal.
U mag natuurlijk altijd een praatje met ze maken, maar u kunt niet verwachten dat zij ter plekke
een oplossing voor elk gerezen probleem aanleveren.
De commissies:
Voor u is de jeugdcommissie van belang. Hier vindt u uw aanspreekpunten. Dit zijn voor u en
uw kinderen de vraagbaak en tevens de mensen die proberen problemen op te lossen. Vaak kan
de JC dit zelf, maar soms moet het ook doorgespeeld worden naar het bestuur.
Gezien het grote aantal jeugdleden hebben we drie aanspreekpersonen binnen de JC, die elk een
gedeelte van de jeugd onder de hoede hebben. Benader dan ook de juiste persoon voor uw kind,
het liefst via e-mail (dan kan het makkelijk doorgezonden worden), maar telefonisch of per
briefje kan natuurlijk ook.
Naast deze zaken, adviseert de JC bij het samenstellen van de teamindeling en verzorgt zij elk
seizoen een programma voor de jeugd.
Twee andere functionarissen waar u mee te maken kunt krijgen zijn de wedstrijdsecretaris en de
ledenadministrateur.
Voor een overzicht van alle commissies verwijs ik u naar de Smash-in of onze website.
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Wie, wat, waar?
In principe is tegenwoordig alle informatie beschikbaar via het internet. Binnen onze vereniging
vindt de informatie uitwisseling dan ook hoofdzakelijk via internetsite en e-mail plaats. De
homesite van RVV is bereikbaar via: www.rvv-volleybal.nl/
Daarnaast verschijnen er per seizoen drie uitgaven van het clubblad Smash-in.
Indien u geen beschikking heeft over internet, of u heeft nog aanvullende vragen, kunt u
natuurlijk een functionaris rechtstreeks benaderen.
Wat:

waar:

Wedstrijdschema

http://zoekmachine.nevobo.nl/ Wedstrijdsecretaris
mid-west/ of via link op team
pagina op de homesite RVV

Teamindelingen

Homesite RVV/Smash-in

Aanspreekpunt JC

Trainingen

Homesite RVV/Smash-in

Trainer/JC

Contributie

Homesite RVV

Penningmeester

Gegevens leden

Ledenlijst bij Smash-in

Ledenadministrateur

Aanmelden als lid

Homesite RVV

Ledenadministrateur

tijdens training/inschrijfform.

Trainer

of

wie:

Afmelden als lid

Ledenadministrateur

Afmelden voor training

Aanvoerder/trainer

Afmelden voor wedstrijd

Aanvoerder/coach

Afzeggen wedstrijd

Wedstrijdsecretaris
Vereniging tegenstander

Evenementen JC

Homesite RVV/infobulletins

Leden JC/evenementencie

Wedstrijdtenue

Pluijmgraaf, Katwijk

Rugnummer i.o.m. coach

Wedstrijdballen

Materialenbeheerder

Wedstrijdformulieren

Inleveren op huisadres

Wedstrijdsecretaris

Kopij/wedstrijdverslagen

link op Homepage RVV

Redactie Smash-in/
Beheerder website

Teampagina

Homepage RVV

Beheerder website

Sporthallen locatie/route
via NEVOBO-site
(http://zoekmachine.nevobo.nl/mid-west/ aanklikken vereniging in wedstrijd schema)
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Wedstrijdzaken:
De competitie voor de jeugd bestaat uit twee halve competities. De eerste duurt van september
tot december, de tweede van januari tot april. Dit is gedaan om de hoogst en laagst eindigende
teams van de verschillende poules in het tweede deel bij elkaar te zetten.
Over het algemeen beginnen de wedstrijden voor de C-jeugd om half acht. Echter bij
uitwedstrijden doordeweeks kan dit vroeger zijn. Met hoge uitzondering kunnen A- en B-teams
wel eens op een later tijdstip beginnen, maar dat zal doordeweeks zeker niet het geval zijn.
Zeker voor de mini’s en C-jeugd (leeftijd tot 14 jaar) is een Teambegeleider en Coach absoluut
noodzakelijk. De jeugdleden hebben over het algemeen nog veel sturing nodig.
Bij voorkeur is 1 van de ouders de coach, echter een coach volgens schema is ook een prima
werkende oplossing. Vandaar is het handig dat de andere ouders ook op de hoogte zijn van de
regels.
Het is een voordeel, als zich binnen de groep ouders (ex) volleybalspelers bevinden, echter dit is
niet noodzakelijk. Zeker voor de jonge jeugd zijn teveel technische aanwijzingen tijdens een
wedstrijd eerder vervelend, dan dat ze het niveau verhogen.
Coachen tijdens de wedstrijd zal hoofdzakelijk bestaan uit het op de goede plek neerzetten van de
spelertjes en ze aanmoedigen. Kennis van de grote lijnen van het spel is hiervoor genoeg.
Taken van de Teambegeleider:
- Zorgt voor wedstrijdschema voor de teamleden
- Is contactpersoon tussen vereniging en team.
- Maakt schema v.w.b. coaching door ouders.
- Controleert een aantal dagen voor de wedstrijd of er wijzigingen zijn.
(via teamlink op homesite of anders: http://zoekmachine.nevobo.nl/mid-west/)
- Verzamelt de af-/ziekmeldingen voor de wedstrijd
- Coördineert vervoer naar uitwedstrijden
Taken van de (acterende) coach:
- Zorgt er voor dat de wedstrijdballen weer verzameld worden na een wedstrijd.
- Is met het team minimaal een half uur voor aanvang wedstrijd in de zaal in tenue
aanwezig.
- Vult het wedstrijdformulier in.
- Stuurt en moedigt het team aan tijdens de wedstrijd
- Levert het wedstrijdformulier direct na de wedstrijd in bij de wedstrijdsecretaris (bij
thuiswedstrijden in het scheidsrechtershok van de Middelmors laten liggen of aan de
zaalwacht geven).
Laat u niet afschrikken door de lengte van deze lijst. Over het algemeen valt het wel mee, zeker
als de taken een beetje verdeeld worden. Er moet echter altijd een vast aanspreekpunt zijn voor
het team, die goed het overzicht houdt.
Als u normaal gesproken toch al vaak bij uw kind gaat kijken, zullen deze taken nauwelijks extra
tijd in beslag nemen. Het invullen van het wedstrijdformulier is een kwestie van 1 keer doen. Na
een uitwedstrijd krijgt u de middelste doordruk mee om in te leveren, bij thuiswedstrijden geeft u
deze aan de tegenstander en legt u het voorste en achterste formulier in het scheidsrechtershok of
geeft ze aan de zaalwacht.
De zaalwacht bestaat uit aangewezen leden van een seniorenteam, die o.a. ook assisteren bij het
netten opzetten (is taak van de teams zelf!) en wedstrijden fluiten.
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Als u behoefte hebt heeft aan initiële begeleiding en u neemt hierover contact op, zal de JC
daarvoor zorgen!
Er is een “handleiding coaching jeugdteams” te vinden op de site van de NEVOBO (
www.volleybal.nl, in de rode balk “servicecorner” aanklikken, dan “downloads”, vervolgens
“jeugdvolleybal”en dan de handleiding.
Enkele tips:
1. Kijkt u eens op een training. Normaal is dat op de maandag in de Middelmors geen probleem.
Traint uw kind in een andere zaal dan graag in overleg met trainer.
Behalve dat het leuk is, kunt u dan ook goed zien op welk niveau de kinderen zich bevinden en
wat u dus tijdens een wedstrijd mag verwachten.
2. Het maken en uitreiken van een teambriefje aan het begin van het seizoen met een schema
zoals dat in bijlage 3 als voorbeeld is ingevoegd, werkt over het algemeen goed.
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Trainingen:
Er wordt bij onze verenigingen op verschillende locaties, dagen en tijdstippen getraind. Het is
afhankelijk van het team waarin uw zoon/dochter is ingedeeld, waar en wanneer de training
plaatsvindt. Dit kan dus ook betekenen dat als u uit Katwijk komt het kind in Rijnsburg traint.
We begrijpen natuurlijk ook wel, dat dit niet de meest ideale situatie is, echter het is gewoon niet
anders te regelen, omdat we een vereniging zijn die (nu nog) drie dorpen bestrijkt.
Als regel geldt dat de jongste jeugd het vroegst traint. De mini’s en jonge C-jeugd beginnen al om
4 uur (mini’s) en kwart over 5 (C-jeugd) ’s middags.
In principe heeft uw kind recht op 1 training per week in de periode die loopt van september t/m
april. Het wordt als prettig ervaren dat bij verhindering, dit van tevoren doorgegeven wordt,
zodat de trainer hier van op de hoogte is.
De trainingslocaties willen ook nog wel eens van jaar tot jaar veranderen. Dit hangt af van het
aantal teams en de capaciteit van de zalen. U wordt in ieder geval voor aanvang van het seizoen
op de hoogte gebracht.
Er is door het bestuur budget vrij gemaakt voor extra trainingsuren.
Hier gaat het vaak om talententrainingen, maar wordt ook wel eens gedurende een periode
gebruikt om een team wat extra aandacht te geven.
Voor deze extra trainingen geldt, dat hier alleen op uitnodiging van de trainer aan mee gedaan
kan worden.
Als u kind blijk geeft van een groot enthousiasme voor het volleybal en aanleg lijkt te hebben,
maakt hij/zij een goede kans uitgenodigd worden voor een extra training binnen de vereniging.
Naast deze eigen talentontwikkeling, heeft de NEVOBO ook nog een Volleybalschool (NVS)
voor toptalenten en wordt binnen het district (rayon) extra trainingen gehouden voor boven
gemiddelde spelers.
Voordracht voor de selectiedag voor deze talententrainingen vindt plaats op voorspraak van de
trainer, na overleg met de ouders door de vereniging.
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Teamindelingen:
Deze vindt plaats op leeftijd en individueel niveau van de spelers.
De verschillende leeftijdsklassen zijn als volgt opgebouwd (peildatum 30-9):
Mini

tot 12 jaar

C-jeugd

12 tot 14 jaar

B-jeugd

14 tot 16 jaar

A-jeugd

16 tot 18 jaar

Bij het bereiken van de leeftijd van 18 vindt doorstroming naar de senioren plaats.
Als uw kind jong begint, zal hij/zij bij de mini’s beginnen. Binnen deze klasse komen
verschillende speelniveaus voor. De hele jonge kinderen mogen ballen opvangen en dan
wegspelen, de oudste kinderen spelen al conform de normale volleybalregels. Er worden ook al
regelmatig wedstrijden of toernooien gespeeld.
Coaching en begeleiding vinden plaats door de ouders. Ondersteuning v.w.b. speeldata en andere
bijzonderheden door de minicoördinator(s) van de JC.(zie bijlage 1.)
Normaal gesproken stroomt uw kind bij het bereiken van de 12 jarige leeftijd door naar de Cjeugd. Doorstroming kan ook op jongere leeftijd plaats vinden, als er bijvoorbeeld tekorten zijn
in de C-teams, of als uw kind bovengemiddeld presteert.
Ook kan het voorkomen dat uw kind, ondanks het bereiken van een nieuwe leeftijdgroep, toch
achterblijft. Dit kan ook weer met problemen met het vullen van een team in de nieuwe
leeftijdklasse, soms met een iets achterblijvende ontwikkeling te maken hebben. In dat geval
wordt er dispensatie bij de bond aangevraagd. Met name bij de jongens treden doorstroom
problemen nogal eens op, vanwege de kleine groep.
Een ander criteria is speelsterkte. In principe proberen we de eerste teams met de sterkste spelers
te vullen. Dit kan natuurlijk tot gevolg hebben dat er wel eens spelers uit de groep gehaald
worden, waar ze het naar hun zin hebben. Dat dit niet altijd leuk is, wordt natuurlijk wel
begrepen, echter er is ook nog een verenigingsbelang. Dit is naast het leuk kunnen volleyballen
ook het in de toekomst gevuld houden van Dames en Heren 1.
Er wordt geprobeerd een goede mix te vinden tussen prestatiegerichte teams en de meer op
gezelligheid gebaseerde teams, zodat alle kinderen een plekje krijgen.
Tussentijdse opschuivingen kunnen ook nog plaats vinden gedurende het lopende seizoen, als
een kind zich onverwacht snel ontwikkelt of bij mutatie in een ander team.
Het is nu eenmaal zo dat met name jeugd zich in pieken en dalen ontwikkelt. Toename van
lengte, lichaamskracht en verbetering van motoriek zijn lastig in te schatten.
Met klem wil ik u erop wijzen dat het teruggaan van bijvoorbeeld Meisjes C1 naar C2 of
C3 niet automatisch inhoudt dat uw kind het niet goed doet, maar dat op dit moment er
kinderen zijn die zich sneller ontwikkeld hebben dan uw kind.
Doelstelling blijft om ruim voor het begin van het volgende seizoen (medio april) duidelijkheid te
verschaffen over de (voorlopige) teamindeling en deze gedurende de competitie alleen in
uitzonderlijke situaties te wijzigen.
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Communicatie:
Zoals al eerder aan de orde is gekomen vindt de communicatie binnen de vereniging op
verschillende wijzen plaats.
Het aloude clubblad Smash-in wordt gaandeweg verdrongen door de digitale revolutie. Toch
blijft een “hard-copy uitgave” toch wel handig om in een laatje te bewaren en snel iets op te
zoeken. Ook wordt er doorgaans een ledenlijst uitgegeven met NAW en telefoon gegevens.
De net nieuw vormgegeven homesite van RVV (www.rvv-volleybal.nl/) zal echter een steeds
belangrijker onderdeel van de communicatie gaan worden. Went u zich aan (of uw kinderen) om
regelmatig deze site te raadplegen. Ook inschrijving aan verschillende evenementen van de JC, zal
in de afzienbare toekomst in principe via de site gaan plaats vinden.
Verder zijn er nog legio voorbeelden te noemen, die al ontwikkeld of in ontwikkeling zijn.
V.w.b. de wedstrijdschema’s is de vereniging al volledig overgestapt op de informatiesite van de
NEVOBO. Via de homepage RVV kunt u daar via een link zien of er nog wijzigingen zijn. Ook
kunt u hier door het aanklikken van de vereniging waar u tegen moet spelen, route en
adres/telefoongegevens van de sporthal vinden.
Wij van de JC begrijpen echter goed, dat m.n. hele jonge kinderen nog wel eens moeite hebben
om dingen door te geven aan ouders, laat staan het zelf onthouden. We kiezen er dan ook voor
om, voordat een evenement plaatsvindt, een infobulletin / inschrijfformulier mee naar huis te
geven, naast de mogelijkheid tot opgave via e-mail. We hopen dat de briefjes aan de ouders
afgegeven worden en dat die dan vervolgens de kinderen helpen herinneren.
Verzoek aan de ouders/kinderen is om of via e-mail of inschrijfformulier de opgave te doen.
In de sporthal even tussen door iemand opgeven, kan tot gevolg hebben dat het per ongeluk
vergeten wordt. Dus graag op schrift!
Soms wordt er ook nog wel eens gekozen voor rondbrengen of via de post versturen van
informatie. Meestal zal dit informatie zijn die buiten het seizoen doorgegeven moet worden, zoals
definitieve teamindelingen en trainingstijden/locaties.
Natuurlijk blijft ondanks alle digitale geweld een gewoon gesprek altijd mogelijk. U kunt de
trainer(s) of JC altijd benaderen voor vragen of het bespreken van een probleem(pje).
Hiervoor geldt natuurlijk wel dat de gesprekken op een normale wijze gevoerd worden en dat er
geaccepteerd dient te worden dat niet voor elk probleem een korte termijn oplossing bestaat.
Tot slot:
Wij hopen dat u na het lezen van deze wegwijzer een aantal zaken duidelijk(er) geworden zijn en
een aantal vragen beantwoord zijn. Ook hopen we u duidelijk gemaakt te hebben dat voor het
”runnen” van een vereniging met een forse jeugdafdeling veel beroep op vrijwilligers gedaan
moet worden. Wij zien graag dat ouders hun betrokkenheid tonen door zich vrijwillig aan te
melden om een bijdrage te leveren die ervoor zorgt dat uw kind ongedwongen kan sporten en
zich geen zorgen hoeft te maken over de organisatie.
Het is nu al geruime tijd zo, dat de vereniging met een te klein bestuur en kader moeizaam
draaiend gehouden wordt. Een groot deel doet dit ook al vele jaren en wil graag een keer afgelost
worden.
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Voorbeeld wedstrijdschema team
Meisjes 1

Coach:
1. speler 1
2. speler 2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tel: 40XXXXX
tel. 40XXXXX
tel. 40XXXXX
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

Wedstrijdschema 2e competitie:

(Dit kunt u van de Nevobosite kopiëren)
datum
tijd
teams

zaal

rijden

vr 04/02/2005 19:30 RVV MA1 - Velo MA1

Middelmors

vr 18/02/2005 19:30 RVV MA1 Inter Rijsw. MA1

Middelmors

za 26/02/2005 11:00 Kalinko MA2 - RVV MA1

Lindoduin,
Scheveningen

5, 6

vr 04/03/2005 19:15 DEO MA1 - RVV MA1

Jans,Nootdorp

7, 8

vr 18/03/2005 19:30 RVV MA1 - Kalinko MA2

Middelmors

za 02/04/2005 13:15 Skania MA1 - RVV MA1

Tanthof, Delft

1, 2

vr 08/04/2005 19:30 Velo MA1 - RVV MA1

Hoge Veld, Den Haag

3, 4

vr 15/04/2005 19:30 RVV MA1 - Skania MA1

Middelmors

Kunnen je ouders op een bepaalde datum niet rijden, vriendelijk verzoek zelf voor
vervanging te zorgen of te ruilen
- Kan je een keer niet spelen, geef dit dan op tijd door.
- De vertrektijden hoor je op de training voor de wedstrijd
- Het verzamelpunt bij uitwedstrijden is Chin. Rest. Peking.
Veel plezier en succes!
De Coach
Wijziging: wedstrijd van 21 januari is verzet naar 15 april!
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