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 UITGANGSPUNTEN 
ONTWIKKELING EN DOORSTROOM 
JEUGD PRIMA DONNA KAAS HUIZEN 
  
Inleiding  
Binnen onze vereniging geven we jeugdleden de ruimte om op het eigen niveau te volleyballen, 
plezier te beleven aan het volleybalspel en bieden we de gelegenheid om op het eigen tempo het 
volleybalspel te ontwikkelen.  
 
Van belang is dat er uitgangspunten zijn hoe we onze jeugd begeleiden in hun sport- en 
spelontwikkeling.  

 
Techniek  
Voor de ontwikkeling van de techniek:  

1. Voor elk team wordt getracht het team te laten trainen door een ervaren trainer of een 
trainer met volleybalervaring;  

2. Over het algemeen geldt, hoe technisch vaardiger het team, hoe meer ervaren de trainer zal 
zijn. Echter, dit zal zeker niet altijd op gaan. Voor ieder team wordt een zoveel mogelijk 
"passende" trainer gekoppeld; 

3. Opleidingsplan  

- Voor de Mini ‘s – zie Mini afdeling – primadonnakaashuizen, gericht op spelplezier, 
bewegen en motoriek 

- Voor de ABC jeugd, geen met technische leerlijnen of methodes voor de jeugd die 
administratief moeten worden bijgehouden. Trainers hebben veelal hun trainersdiploma 
of hebben veel ervaring. Trainers maken zelf de trainingsvoorbereiding en stellen 
eventuele individuele of teamdoelen vast met het team. Wij houden dus geen 
administratie bij van de technische ontwikkeling per kind. 

- Daar waar spelers aan nog meer uitdaging (tegenstand) toe zijn, zal worden gekeken 
naar integratie bij en hoger spelend teams.   

      

Alle jeugdteams trainen 2x per week. Dat kan per categorie gaan over 1 of 2 teams, afhankelijk van 
het aanbod talenten.  Hier wordt dus geen onderscheid gemaakt “Top/Talent teams” of 
“Verenigingsteams”. Gestreefd wordt dat elk team minimaal 1 keer in de PDK-hal traint. 
 
Echter: 

- “Top/talent teams” trainen veelal een half uur langer; 
- Veelal met een meer ervaren trainer (voor de technische finesse en spelinzicht); 
- Zijn vaak eerder toe aan integratie en extra training met een hoger spelend team. 

De extra kosten hiervoor worden deels betaald vanuit de Stichting PDK Topvolleybal en een toeslag 
op de contributie. 

  

https://primadonnakaashuizen.nl/jeugd/minis/mini-afdeling/


 
 
Sport- en spelontwikkeling  
“Plezier in het spel staat voorop”. Voor de sportontwikkeling van onze jeugdleden betekent dit, dat 
we ons richten op: Plezier en ontwikkeling 
 
Vanuit plezier, aanleg en veel trainen (ook o.a. in relatie tot de PDK volleybalschool) kan er een 
talentvolle groep ontstaan. Hier zal zoveel mogelijk vorm aan worden gegeven door nog meer 
ervaren trainers voor deze groep te zetten, daar waar mogelijk.  Er moet voor voldoende uitdaging 
worden gezorgd. 
 

Doorstroom  
Binnen de CMV wordt ingedeeld op leeftijd. Echter, indien kinderen verder zijn dan hun 
leeftijdsgenootjes (fysiek of technisch) wordt getracht een passende uitdaging te vinden. Ook indien 
kinderen later instromen wordt naar een passende oplossing gezocht. 
 
 Doorstroom naar een hoger niveau (leeftijdscategorie en/of competitieniveau): 

- Leeftijdscategorieën zoals vastgesteld door de Nevobo is het uitgangspunt. Dit betekent 
dat in principe elk jeugdlid traint en speelt in de eigen leeftijdscategorie;  

- Er wordt gekeken naar voldoende uitdaging. Dit betekent als team, gedeeltelijk of als 
individu extra trainen bij een ander (hoger) spelend team; 

- Het extra meetrainen in een hoger team/niveau gebeurt altijd in overleg met de huidige 
trainer/coach en de TC. Onderdeel van gesprek is de motivatie van het jeugdlid en de   
sociale omgeving van het jeugdlid (veilige omgeving bij een ander team, is deze extra 
belasting fysiek haalbaar, lukt dit in combinatie met school en reistijden etc…).  

 

Coaching: 
Grote voorkeur gaat uit naar de combinatie trainer/coach. De trainer traint veelal meerdere teams 
en dit is vaak niet haalbaar; 
Voor coaching zal vaak een beroep worden gedaan op ouders; 
Bij de Top/Talent teams gaat de voorkeur uit naar onafhankelijke coaches, bij voorkeur geen ouders. 



Teamindeling  
De Jeugd TC is verantwoordelijk voor de teamindelingen. Voorop staat dat we elk jeugdlid een plek 
bieden. Het streven is altijd om iedereen op zijn/haar eigen niveau te laten spelen. Daarbij houden 
we de volgende indelingscriteria aan:  
 
Communicatie: 

- Wedstrijdschema’s via de NEVOBO.nl; 
- Trainingsschema’s op de site; 
- Individuele afspraken trainer/coach eventueel in samenspraak met de TC; 
- “Startgesprek” voorafgaand aan het seizoen -> trainer/coach en team. 

 
a. De prioriteit van belangen is bij het maken van de teamindelingen als volgt:  

- Individueel belang;  
- Teambelang;  
- Verenigingsbelang.  

b. De volgende factoren worden voor elke speler meegenomen bij het plaatsen in een team  
- Leeftijd; 
- Spelniveau van een speler (input trainers  en TC);  
- Ambitie en instelling van het jeugdlid;  
- Externe instroom gaat niet ten koste gaan van een huidig jeugdlid.  

 
Bovenstaande geeft de in het algemeen geldende richtlijnen voor de teamindeling  
weer. Het zijn en blijven richtlijnen, dus in de praktijk is het mogelijk dat er (weloverwogen)  
beslissingen worden genomen, die hiervan afwijken. 

 
*** Indien op- of aanmerkingen, verbeteringen of suggestie op dit plan, mail naar 
tc@primadonnakaashuizen.nl. 
  
 

mailto:tc@primadonnakaashuizen.nl

