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Voorwoord

Voor je ligt het eerste Technisch beleidsplan van Volleybalvereniging Scarabee. Een plan
waar al in het seizoen 2019-2020 mee is gestart, maar dan nu eindelijk klaar is. Het waren
bewogen jaren, waarin we door het coronavirus geen volwaardige volleybalseizoenen konden
afronden. Met dit plan hopen we vorm te (blijven) geven aan het volleyballen bij de leukste
volleybalvereniging van de regio - Scarabee!

Het beleidsplan heeft tot doel om beleidsrichtlijnen vast te leggen voor het technisch beleid
van onze vereniging. Het is met name bedoeld voor de voorzitter en leden van onze
Technische Commissie, trainers, coaches maar ook voor leden en ouders.

Dit beleidsplan geeft richting. Hierin staat onder andere beschreven wat de ambities en
doelstellingen zijn bij Scarabee. Dit plan helpt trainers en coaches bij het bepalen van de
doelen van een team of een individuele speler. Daarnaast helpt dit plan de leden van de
Technische Commissie bij het nemen van besluiten over:

- Teamindelingen
- Zaalindelingen
- Werving van trainers
- Ondersteunen van (jeugd)trainers
- Verbeteren van kwaliteit (jeugd)trainers

Wij hebben geprobeerd dit document op te stellen op basis van verschillende andere
technische beleidsplannen, met daarbij altijd de Scarabee-cultuur in gedachten te houden. Dit
plan moet passen bij de vereniging die Scarabee is. Met dit plan hopen wij de komende jaren
het gezellige en sportieve klimaat te behouden en daarnaast ook de kwaliteit van het
volleybalspel te verhogen.
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Inleiding

Ontwikkeling Volleybalvereniging Scarabee

Volleybalvereniging Scarabee is opgericht in 1974 in Ter Aar door Maarten Trippenzee. Bij
Scarabee staat plezier in het spelen van volleybal voorop. Elk team beslist zelf over het doel
dat zij willen behalen dat jaar. Daarop passen trainers en coachen hun beleid aan om de
spelers als groep te dienen.

De laatste jaren is het ledenaantal iets gegroeid, maar over het algemeen is Scarabee een
stabiele vereniging.

Bestuursstructuur

Scarabee wordt bestuurd door een dagelijks bestuur (DB), bestaande uit voorzitter, secretaris
en penningmeester en het Algemeen Bestuur (AB), bestaande uit het DB aangevuld met de
vertegenwoordigers van de verschillende commissies:

- Technische Commissie
- Jeugdcommissie
- Wedstrijdsecretaris

Teams zie website scarabee en/of Nevobo.



Uitgangspunten technisch beleid

Scarabee staat voor een gezonde, betrokken en gezellige sportvereniging. Het is een
vereniging die voor elke leeftijd en op verschillende niveaus het volleybalspel faciliteert en
waarin ieder lid zich prettig moet voelen en de mogelijkheid heeft om zich op meerdere
gebieden verder te ontwikkelen.

Visie vereniging

Onze visie is om Scarabee te handhaven als volleybalvereniging die prominent aanwezig is
en blijft in de dorpskern Ter Aar. Scarabee is een van de grootste binnensportverenigingen in
het dorp en wil dat ook blijven. Door de evenementen georganiseerd door de verenigingen
zijn leden en niet-leden betrokken.

Een belangrijk uitgangspunt is dat wij de saamhorigheid binnen de vereniging willen
behouden, al dan niet te vergroten voor zowel de leden, ouders en andere betrokkenen. Ook
de teamgeest dient zich niet te beperken tot de teams, maar dient van toepassing te zijn op de
gehele vereniging.

Sportieve ambities en doelstellingen

1. Scarabee streeft ernaar alle leden op hun eigen niveau te laten volleyballen. Wij zijn
ervan overtuigd dat de prestaties hierdoor het hoogst zullen zijn en dat het plezier in
het volleybal het grootst zal zijn.

2. Een goed jeugdbeleid is van belang voor continuïteit van de vereniging. De ambitie is
om de trainers hierin te begeleiden zodat de teams een goede basis hebben.

3. Scarabee vind het belangrijk dat de CMV teams vooral plezier en kennismaken met
het volleybalspel en spelen in teamverband. Prestatie is bij dit niveau ondergeschikt.

4. Scarabee heeft de ambitie om met zowel het eerste damesteam als het eerste
herenteam het beste uit de teams te halen om zo hoog mogelijk te eindigen, wat niet
ten koste moet gaan van spelplezier.

5. Teams bepalen, gezamenlijk met de trainer/coach, de doelstellingen en strategie
voor het seizoen.

6. Scarabee vindt het van belang dat er een goede aansluiting is op elk bovenliggend
team door zo mogelijk op elk onderliggend niveau met een team uit te komen in de
competitie. Door op elk niveau te spelen kan er een goede doorstroming
plaatsvinden van talenten en jeugdspelers.



Technische Commissie

Met de uitvoering van het technisch beleid binnen de vereniging is de Technische Commissie
(TC) belast. De TC wordt ondersteund door de hoofdtrainers en een selectie van ervaren
seniorenleden. De TC is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door een commissielid.

Taken en verantwoordelijkheden

De TC volgt de ontwikkeling cmv-, jeugd- en seniorenteams en zorgt voor doorstroming en
zo nodig terugstroming van de spelers op de diverse niveaus op basis van het door het bestuur
voorgestelde en door de Algemene Ledenvergadering 6 juli 2021 vastgestelde beleid en
ambities:

- Zoveel mogelijk de sportieve ambities en doelstellingen bewaken.

Specifieke doelstellingen
- Het realiseren van een evenwichtig technische opbouw van de vereniging.
- Het formuleren en uitvoeren van het technisch beleid van de vereniging.
- Het onderhouden van korte lijntjes tussen bestuur, teams en trainers/coaches.

Verantwoordelijkheden en besluitvorming TC
- De TC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch beleid binnen de

vereniging en beoordeelt de resultaten.
- De TC signaleert en initieert acties bij het zien van afwijkend beleid.
- Belangrijke besluiten, zoals teamindelingen, worden genomen door de TC in goed

overleg met de trainers. De TC heeft de beslissende stem.
- Protesten van individuele leden, trainers, coaches, ouders of teams worden zo nodig

door de TC aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Overzicht taken TC

- Organiseert scholing van clubtrainers/assistent trainers intern/ extern:
o Stimuleert deelname aan externe trainingen (bv VT2).

- Organiseert extra scholing voor aspiranten
- Evalueert afspraken en contracten met externe trainers.
- Werft nieuwe clubtrainers
- Adviseert het dagelijks bestuur over zaalhuur en trainers.
- Informeert het dagelijks bestuur over teamindeling en gang van zaken.
- Beoordeelt en evalueert samen met de jeugdtrainers doorgroei van CMV-jeugd naar

aspiranten.
- Beoordeelt en evalueert samen met de hoofdtrainers doorgroei van aspiranten naar

de senioren (breedte).
- Observeert en evalueert spelniveau van senioren.
- Draagt zorg voor goede aansluiting van teams op de verschillende niveaus.
- Draagt zorg voor een goede doorstroming van jeugd naar senioren.
- Zorgt voor voldoende niveau voor jeugd en senioren.



Communicatie/overleg:
- TC <-> Senioren
- TC <-> Trainers
- TC <-> Bestuur

Overlegstructuren

Vergadering
- De TC bestaat uit een voorzitter en 2 commissieleden.
- In de periode van augustus t/m begin juni is er regelmatig overleg.
- Aan de hand van een agenda wordt bepaald wat er overlegd gaat worden.
- Er wordt gewerkt met korte lijnen. (door middel van direct contact met trainers/

spelers)
- Er wordt zorgvuldig omgegaan met vertrouwelijke informatie.

Overleg met bestuur
- Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris, aangevuld met

een aantal commissievoorzitters en bestuursleden.
- De voorzitter TC maakt deel uit van het bestuur.
- Belangrijke beslissingen worden door de TC altijd in goed overleg met het

hoofdbestuur genomen.
- Het bestuur vergadert 5 keer per jaar in de periode van augustus t/m juni.
- De algemene ledenvergadering wordt in de maand mei gehouden.

Communicatie naar leden en ouders/verzorgers
- In zijn algemeenheid geldt dat communicatie naar leden en ouders zoveel mogelijk

per e-mail zal plaatsvinden.
- Voor CMV-jeugd en aspiranten C, B, A wordt de communicatie verzorgd door de

trainers/ coaches.
- Voor de senioren wordt de communicatie verzorgt door de TC.
- Wanneer het algemene informatie betreft vanuit de TC dan zal dit meestal gedaan

worden via de reguliere kanalen.
- Wanneer het informatie betreft wat alleen een bepaald team van toepassing is dan

zal dit meestal gedaan worden door de TC.
- Mocht het een persoonlijke aangelegenheid zijn dan kan er ook telefonisch contact

met het betreffende lid en/of ouders worden opgenomen door de TC.

Communicatie met de teams

Teamoverleg

Communicatie met de teams zal lopen via de trainer.

Spelers wensen

Spelers bespreken hun wensen ten aanzien van hun ontwikkeling en/of strategie met de
trainer/coach en het team.



Opleidingsmodel Scarabee

Meerjaren Opleidingsplan

De trainingen worden gegeven vanuit de visie van het Long Term Athlete Development
(LTAD). Het in Canada ontwikkelde 7-fasen model beschrijft trainingsvormen, competities
en (herstel)programma’s gebaseerd op de ontwikkeling per leeftijdscategorie. Het
LTAD-model bestaat uit 7 verschillende fases waarbij de leeftijdsgrenzen per tak van sport
(en soms per sekse) kunnen verschillen.

Het is een belangrijke ontwikkelvisie waarop bestuurd wordt “van beweging naar sport”.
Hierbij is het belangrijk dat ieder kind een kans geboden wordt om zijn weg in de sport te
vinden. Daarin zijn uiteindelijk breedtesport en topsport gelijkwaardig; voor ieder liggen de
mogelijkheden en ambities anders, maar we willen het faciliteren zodat ieder het maximale
binnen die wensen en mogelijkheden uit zichzelf kan halen. Het streven is dat ieder zijn eigen
weg kan kiezen en dat er niet voor hem of haar gekozen wordt.

Binnen Scarabee streven we ernaar om tot fase 5 te implementeren.

(Meer info over Meerjaren opleidingsplan Nevobo
https://storage.scope-volleybal.nl/Flippingbooks/A_Technische_Leerlijnen/A10_Meerjaren_opleidings
plan_Volleybal/)

NOC-NSF en NEVOBO onderschrijven dit ontwikkelingsconcept en op deze basis zijn ook
de trainerscursussen van Scope Volleybal ontwikkeld.

https://storage.scope-volleybal.nl/Flippingbooks/A_Technische_Leerlijnen/A10_Meerjaren_opleidingsplan_Volleybal/
https://storage.scope-volleybal.nl/Flippingbooks/A_Technische_Leerlijnen/A10_Meerjaren_opleidingsplan_Volleybal/


Algemene uitgangspunten

- De vaardighedenkaarten jeugd (zie bijlage 1) dienen als uitgangspunt voor het
aanleren van volleybaltechnieken.

- Doel bij Scarabee is om spelers individueel beter te maken (technisch, fysiek en
mentaal)

- Vanaf het 2e jaar C- aspiranten worden spelers in principe opgeleid tot spelverdeler,
in de seniorenteams worden spelers verder in functie opgeleid (libero,
middenaanvaller, passerloper en diagonaal);

- In overleg met de trainer en TC wordt het juiste doorstroom-pad gekozen
(bijvoorbeeld extra trainingen bij andere teams).

Leeftijdsklassen

Speeltuingroep

De speeltuingroep is een nieuwe ontwikkeling binnen het Nederlandse volleybal en richt zich
op jeugd van 4 en 5 jaar. De doelstelling is om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken
met bewegen, balvaardigheid en volleybal om een goede doorstroming mogelijk te maken
naar CMV-niveau 1. Scarabee heeft op dit moment nog niet zo’n groep, maar mogelijk in de
toekomst wel. De Technische Commissie wil inventariseren of er behoefte is voor een
volleybalspeeltuin in deze leeftijdsgroep en of er vrijwilligers zijn die deze groep kunnen
opzetten en leiden.

Minivolleybal voor leden van 6 t/m 12 jaar

Bij Scarabee wordt de jeugd van 6 t/m 12 jaar het opleidingsmodel van de NEVOBO CMV
(Cool Moves Volley of Circulatie Volleybal) gevolgd.

De Cool Moves Volleybalniveaus 1 t/m 6 zijn een uniek geheel. In feite vormen zij samen
een zeer doordachte opbouw voor het leren spelen van volleybal. Niet alleen de spelregels,
maar vooral ook de ontwikkeling van de volleybalvaardigheden is hierbij cruciaal. Belangrijk
is te realiseren dat de niveaus samen de bouwstenen vormen. Bij het later op leeftijd
instromen is het van belang dat trainers aandacht besteden aan de gemiste stappen binnen het
systeem, waardoor er geen stap gemist of overgeslagen wordt. Het beheersen van het niveau
is een voorwaarde voor het spelen van het volgende. Een niveau overslaan werkt simpelweg
niet. De spelers hebben hun oefen- en speeltijd op elk niveau hard nodig; hoe meer, hoe beter.



Gedurende het CMV-opleidingstraject worden regelmatig vaardigheidstoetsen gehouden om
de progressie van de spelers te meten, op deze manier kunnen trainer en kind zien welke
scores laag zijn en waar extra aan gewerkt moet worden. Voor verschillende vaardigheden
worden diploma’s uitgereikt, zoals het serveerdiploma voor de CMV 1,2,3 en de World Series
waarbij de kinderen 25 verschillende oefeningen beheersen waarbij het onderhands toetsen
wel centraal staat maar nu uitgebreid is met extra opdrachten. Zo moeten ze onderhands kort,
kort, lang spelen en dan klappen achter de rug. Deze oefening
moet 10x achter elkaar gedaan worden.

Klasse Teams Nethoogte Nethoogte Veldgrootte
Jongens Meisjes

CMV Niveau 6 Hoofd-,
1e en 2e klasse

2,00 m 2,00 m 6x6 meter

CMV Niveau 5 Hoofd-,
1e en 2e klasse

2,00 m 2,00 m 6x6 meter

Aspiranten (jeugd) volleybal voor leden van 12 t/m 18 jaar

Wanneer kinderen te oud zijn om Cool Moves Volley te spelen, gaan ze volleyballen bij
Jeugd A, B of C.

Categorie Per 1 oktober van het competitiejaar
Jeugd A Tot 18 jaar
Jeugd B Tot 16 jaar
Jeugd C Tot 14 jaar

De jeugd speelt een halfjaarscompetitie; najaar en voorjaar. De jeugdcompetitie is piramidaal
opgebouwd en wordt zo veel mogelijk geografisch ingedeeld. De competitie is voor jeugd
van 12 tot 18 jaar. Er wordt gespeeld op 4 niveaus in de najaarscompetitie (hoofdklasse, 1e,
2e en 3e klasse). Teams die voor de hoofdklasse of 1e klasse opgegeven worden dienen een
plek te verdienen via kwalificatietoernooien. In de tweede helft van het seizoen
(voorjaarscompetitie) wordt boven de hoofdklasse een topklasse gevormd*. Vanuit de



hoofdklassen 1e helft (najaarscompetitie) wordt 1 topklasse gevormd in de 2e helft via een
eventueel vooraf vastgestelde P/D-regeling.

*Bij de jongens wordt de Topklasse al gevormd in de 1e helft. Er wordt dan ook
gekwalificeerd voor de Topklasse en Hoofdklasse bij de jongens en de 1e, 2e klasse is vrije
inschrijving.

Net hoogte en veldafmetingen bij de jeugd:
bron: https://www.nevobo.nl/trainen-coachen/doelgroepen/jeugd-12-18-jaar/

Klasse Teams Nethoogte Nethoogte Veldgrootte
Jongens Meisjes

A-jeugd Top- en
Hoofdklasse

2,43 m 2,24 m 9x9 meter

A-jeugd 1e en 2e
klasse

2,43 m 2,24 m 9x9 meter

B-jeugd Top- en
Hoofdklasse

2,30 m 2,24 m 9x9 meter

B-jeugd 1e en 2e
klasse

2,24 m 2,15 m 9x9 meter

C-jeugd Top- en
Hoofdklasse *

2,15 m 2,15 m 9x9 meter

C-jeugd 1e en 2e
klasse**

2,05 m 2,05 m 7x9 meter

* Er wordt gespeeld volgens de spelregels zoals bij de A en B-jeugd.
** Sprongopslag toegestaan, service dient plaats te vinden achter de achterlijn, na 3x
serveren verplicht doordraaien.

Senioren vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar wordt er in de regionale of nationale NEVOBO-competitie gespeeld in de
volgende klassen:

1. Eredivisie (nationale competitie).
2. Topdivisie (nationale competitie).
3. Eerste divisie (nationale competitie).
4. Tweede divisie (nationale competitie).
5. Derde Divisie (regiocompetitie).
6. Promotieklasse (regiocompetitie).
7. Eerste klasse (regiocompetitie).
8. Tweede klasse (regiocompetitie).
9. Derde klasse (regiocompetitie).
10. Vierde klasse (regiocompetitie).

Talentherkenning
Het doel van talentherkenning en -ontwikkeling is de meer dan gemiddelde
volleybaleigenschappen van het talent tot ontplooiing te brengen.



Binnen Scarabee worden de volgende criteria gehanteerd:
- Beweeglijkheid en coördinatie (atletisch vermogen in zijn algemeen)
- Lengte
- Motivatie
- Volleyballeeftijd

Beweeglijkheid en coördinatie

De jeugdspeler beweegt goed (snel, handig). De basisvormen van bewegen zoals lopen,
gooien, vangen en springen gaan gemakkelijk. De handelingen verlopen gecoördineerd. Er is
een goede afstemming tussen ogen en handen, armen en benen. Hierbij wordt ook wel het
begrip “balgevoel” gebruikt, de afstemming van de handelingen in de tijd en de ruimte is
bovengemiddeld.

Lengte

Een meer dan gemiddelde lengte is voor een volleyballer van groot belang. Het is niet altijd
gemakkelijk om hierin een voorspelling te maken voor de lange termijn. Zaken als groeispurt
en erfelijkheid spelen hierbij ook een rol.

Motivatie

Hierbij zijn de volgende aspecten van groot belang:
- Grote gedrevenheid
- Bereidheid
- Trainbaarheid

Volleyballeeftijd

Is het niveau van de uitvoering van de basistechnieken zeer laag, maar voldoet de speler aan
belangrijke randvoorwaarden (lengte, beweeglijkheid en coördinatie) en volleybalt hij nog
maar kort, dan bezit de betrokkene grotere mogelijkheden dan op het eerste gezicht
verondersteld zou worden.

Er hoeft niet per se aan alle criteria te worden voldaan. Een speler met een gemiddelde lengte,
maar met een goede beweeglijkheid en coördinatie kan ook een talent zijn. Dit geldt ook voor
in verhouding lange spelers die qua coördinatie minder zijn of lijken.

Samenwerking met andere verenigingen

Om talentvolle spelers zo veel mogelijk te kunnen stimuleren en de mogelijkheid te geven
zich binnen de omgeving van de vereniging verder te ontplooien wordt waar mogelijk
samengewerkt met andere nog te bepalen verenigingen.

Talent, en hoe nu verder?
- Wanneer een trainer of coach talent in een speler herkent, zal de TC hierover worden

ingelicht.



- De TC zal zich dan beramen, en in overleg met betrokken speler, ouders en trainers
een leerroute uitstippelen. Denk hierbij aan extra trainingen (indien mogelijk) en
regiotrainingen.

Extra trainingen met als doel talentontwikkeling
- Het streven is om talentvolle spelers 1x extra te laten (mee)trainen buiten de eigen

trainingen.
- Trainers adviseren de TC of een speler in aanmerking komt voor een extra training en

in gezamenlijk overleg wordt bekeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn.
- Er vindt 2x per jaar een evaluatiemoment plaats waarin door de TC aan alle trainers

advies wordt gevraagd over het wel of niet extra trainen van spelers. In gezamenlijk
overleg wordt bepaald of spelers kunnen afvallen of andere spelers kunnen worden
toegevoegd.

- De trainingen van het eigen team hebben altijd 1e prioriteit! (Teambelang gaat voor
individueel belang)



Teamsoorten

Scarabee heeft als motto voor de “Breedte” en streeft ernaar om alle leden op hun eigen
niveau te laten volleyballen; hierdoor zullen de prestaties het hoogst zijn en het plezier in het
volleybal het grootst zal zijn. Binnen de diverse leeftijdsgroepen maken wij onderscheid
tussen: Breedtesportteams en Recreanten. Het doel hiervan is om verschillen in ambities en
potentie van spelers een plaats te geven in de teamindeling, maar ook om doorstroom van
jeugdleden van alle niveaus en met een diverse prestatiebehoefte een plaats bij de senioren te
kunnen bieden.

Competitieniveaus

De teams spelen in principe in de NEVOBO-competitie. De recreantenteams kunnen -indien
gewenst- deelnemen aan een lokale competitie met verenigingen uit de omgeving.

Breedteteams

In de breedtelijn spelen teams waarbij als maximaal niveau 2e klasse kan worden bereikt. Het
spelplezier staat boven prestatie. Breedtesportteams zijn teams waarbij de prestatie en het
recreatieve aspect even belangrijk zijn bij de teamindeling. Breedtesportteams worden
samengesteld op basis van de TC-selectie criteria. De teams staan onder leiding van
enthousiaste trainers en coaches. De vereniging streeft ernaar om ook voor deze teams
gediplomeerde trainers aan te stellen. Zij trainen 1x per week en komen uit in de reguliere
competitie. De teams bieden, in overleg met de betrokken trainer en TC, ruimte voor
doorstroming van individuele spelers naar andere teams.

Doelen:
- Spelers plezier laten beleven in zowel de trainingen als de wedstrijden
- Verbeteren individuele kwaliteiten (technisch, mentaal en fysiek).
- Verbeteren basistechnieken
- Leren spelen in het systeem als het niveau dit toelaat
- Teamgeest ontwikkelen
- Handhaven niveau

Uitgangspunten:
- Vrijwillige en/of (gediplomeerde) trainers
- Groepsgrootte 10 spelers
- Goede, individuele mentale en lichamelijke begeleiding

Trainingsintensiteit:
- 1 x 1,5 uur/week

Recreanten

Bij recreantenteams staat recreatief spel voorop. Deze teams worden niet samengesteld op
basis van de TC-selectiecriteria, maar op basis van de wensen van de individuele spelers en
op basis van een vriendschappelijke samenstelling. De recreantenteams staan indien mogelijk



en gewenst door het team onder leiding van enthousiaste trainers. Zij trainen 1x per week en
komen indien gewenst door het team uit in de recreantencompetitie.

Doelen:
- Spelers plezier laten beleven in het volleybal
- Verbeteren basistechnieken
- Bij voldoende progressie mogelijk aansluiting van individuen bij de breedtelijn
- Sociale binding bevorderen

Uitgangspunten:
- Vrijwillige trainers
- Groepsgrootte 10 personen

Trainingsintensiteit:
- 1 x 1,5 uur/week

Cool Moves Volley

Cool Moves Volley Niveau 1 (6/7 jaar)
Doelen:

- Kinderen plezier laten beleven in zowel de trainingen als de wedstrijden.
- Beheersen van de grondvormen van bewegen
- Algemene balvaardigheid
- Zie vaardigheidskaart in bijlage 1

Trainingsintensiteit:
- 1 uur per week

Cool Moves Volley Niveau 2 (7/8 jaar)
Doelen:

- Kinderen plezier laten beleven in zowel de trainingen als de wedstrijden
- Beheersen van de grondvormen van bewegen
- Algemene balvaardigheid
- Volleybal specifiek kunnen vangen en gooien
- Beheersen van onderhandse opslag
- Zie vaardigheidskaart in bijlage 1

Trainingsintensiteit:
- 1 uur per week

Cool Moves Volley niveau 3 (8/9 jaar)
Doelen:

- Kinderen plezier laten beleven in zowel de trainingen als de wedstrijden
- Beheersen van de grondvormen van bewegen
- Algemene balvaardigheid
- Volleybal specifiek kunnen vangen en gooien
- Onderarms spelen: controleren en richten.
- opslag



- Zie vaardigheidskaart in bijlage 1

Trainingsintensiteit:
- 1 uur per week

Cool Moves niveau 4 (9/10 jaar)
Doelen:

- Kinderen plezier laten beleven in zowel de trainingen als de wedstrijden
- Beheersen van de grondvormen van bewegen
- Inschatten van de balbaan.
- Verplaatsen in de balbaan.
- Onderarms spelen.
- Gericht serveren.
- De vanggooibeweging voorwaarts kunnen uitvoeren
- Bovenhands frontaal spelen
- Zie vaardigheidskaart in bijlage 1

Trainingsintensiteit:
- 1 uur per week

Cool Moves Volley niveau 5 (10/11 jaar)
Doelen:

- Kinderen plezier laten beleven in zowel de trainingen als de wedstrijden
- Beheersen van de grondvormen van bewegen
- Inschatten van de balbaan
- Verplaatsen in de balbaan
- Bovenhands set up geven
- Onderarms spelen
- Spelen op een groter veld
- Aanval: uit stand en met 1 hand pushen
- Zie vaardigheidskaart in bijlage 1

Trainingsintensiteit:
- 1 uur per week

Cool Moves Volley niveau 6 (11/12 jaar)
Doelen:

- Kinderen plezier laten beleven in zowel de trainingen als de wedstrijden
- Beheersen van de grondvormen van bewegen
- Inschatten van de balbaan
- Verplaatsen in de balbaan
- Bovenhands serveren
- Aanleren aanvalspas
- Set-Up, onder hoek, gericht kunnen spelen.
- Onderarms spelen: een hoge pass gericht naar het net kunnen sturen.
- Zie vaardigheidskaart in bijlage 1

Trainingsintensiteit:
1 uur per week



Aspiranten

Aspiranten C (12/13 jaar)
Doelen:

- Kinderen plezier laten beleven in zowel de trainingen als de wedstrijden
- Verbeteren basistechnieken
- Balbaanherkenning
- Leren spelen met 6 tegen 6
- Leren dat volleybal is: bewegen – actie - vervolgactie
- Zie vaardigheidskaart in bijlage 1

Trainingsintensiteit:
1,5 uur per week

Aspiranten B (13/15 jaar)
Doelen:

- Kinderen plezier laten beleven in zowel de trainingen als de wedstrijden
- Leren dat volleybal is: bewegen – actie - vervolgactie
- Verbeteren basistechnieken
- Verbeteren dynamisch volleybal
- Leren spelen met 6 tegen 6 in veld 9 bij 9
- Zie vaardigheidskaart in bijlage 1

Trainingsintensiteit:
1,5 uur per week

Aspiranten A (16/17 jaar)
Doelen:

- Kinderen plezier laten beleven in zowel de trainingen als de wedstrijden
- Verbeteren dynamisch volleybal
- Verbeteren basistechnieken
- Functioneren in een team
- Leren spelen in het systeem
- Zie vaardigheidskaart in bijlage 1

Trainingsintensiteit:
1,5 uur per week

Teamindelingen

Totstandkoming teamsamenstellingen

De TC hanteert de volgende procedures in 4 stappen om tot de teamsamenstelling voor het
nieuwe seizoen te komen:

1. Februari/maart: advies van de trainers over elke speler



2. Maart/april: voorlopige teamsamenstelling door de TC
3. Half april: advies van de trainers over deze voorlopige teamsamenstelling
4. Eind mei (streefdatum): definitieve teamsamenstelling door de TC welke naar alle

leden gecommuniceerd zal worden. (via mail TODO)

Indelingscriteria
Bij de indeling hanteert de TC de volgende criteria (in volgorde van belangrijkheid):

1. Advies van de trainers
2. Het huidige spelniveau van de spelers
3. Het spelniveau dat in de loop van het seizoen verwacht kan worden
4. (Jeugd)spelers moeten zoveel mogelijk kunnen spelen
5. Posities in het veld (spelverdeler, middenaanvaller, passer/loper, diagonaal en libero)
6. Instelling van de spelers (opkomst en inzet bij de trainingen, inzet en beleving bij

wedstrijden).
7. Sociale verbondenheid in teams (leeftijd, omgang met elkaar)
8. Evenwichtige teams (in sportief en sociaal opzicht).

Als de indeling van de teams eenmaal tot stand gekomen is op de manier zoals hierboven is
beschreven, dan is deze teamsamenstelling dus ook definitief. Alleen in zeer bijzondere
gevallen kan de TC alsnog besluiten om een wijziging aan te brengen. Het gaat daarbij dus
NIET om situaties waarin spelers of je ouders/verzorgers vinden dat de speler te laag is
ingedeeld of is ingedeeld in een team dat de speler niet zo leuk lijkt. Die situaties vinden wij
oprecht jammer, maar zijn voor ons géén reden om de indeling alsnog aan te passen. Dat
geldt ook voor spelers die alsnog bij een vriend(in) in het team willen spelen.

Hierbij willen we graag duidelijk maken dat het organisatorisch onmogelijk is om daarmee
rekening te houden. Volleybal is een teamsport waarbij je vrienden maakt! Zoals je hierboven
bij de criteria kunt lezen, houden we wel rekening met de “sociale verbondenheid” in de
teams zodat iedereen zich er snel op z’n gemak kan voelen. Mocht er sprake zijn van
bijzondere persoonlijke omstandigheden, neem dan a.u.b. contact op met de TC. In veruit de
meeste gevallen kunnen de wensen van spelers en de adviezen van de trainers gehonoreerd
worden, maar helaas is het onmogelijk om altijd aan alle wensen te voldoen. De TC moet
keuzes maken. Dit gebeurt op een uiterst zorgvuldige en eerlijke manier. Er gelden immers
meerdere belangen en tussen die belangen moet een afweging gemaakt worden en daardoor
wordt het maken van een teamsamenstelling nog gecompliceerder.

Voor de TC is de volgorde van belangrijkheid van de belangen als volgt:
- Verenigingsbelang
- Teambelang
- Individueel belang

Zodra de teamsamenstelling en trainingstijden voor het nieuwe seizoen bekend zijn, worden
alle leden hierover tegelijkertijd via email geïnformeerd. Er wordt extra zorgvuldig omgegaan
met spelers die naar een lager team worden gezet. Voordat de teamsamenstelling bekend
gemaakt wordt, zal de speler die in een lager team wordt ingedeeld, altijd worden
geïnformeerd door de eigen/huidige trainer en een commissielid van de TC.



Instroom nieuwe leden

Werving CMV-leden

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” dat geldt ook voor Scarabee.
- Kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met volleybal
- Na het behalen van de zwemdiploma’s wordt een volgende sport gekozen
- Belangrijk om voldoende aandacht aan deze doelgroep te geven

Voor het werven van nieuwe CMV-leden ……

CMV niveau 1-2-3
- Jaarlijks in mei/juni gedurende 3 weken gratis inloop-volleyballessen aanbieden aan

kinderen van schoolgroep 2 van de basisscholen.
- Doel kinderen al op jonge leeftijd lid te laten worden van onze vereniging.
- Informatie verspreiden via lokale media
- Wekelijks een uitnodiging meegeven aan een speler van CMV 1-2-3 door trainer om

voor de volgende trainer een vriendje of vriendinnetje mee te nemen.
- Jaarlijks in mei/juni inlooplessen organiseren voor kinderen uit groepen 3-4-5
- Inlooplessen herhalen in augustus/september
- Kinderen die interesse hebben mogen 3x gratis meetrainen met leeftijdgenootjes
- Trainer zal aangeven op welk niveau nieuwe ingedeeld.

CMV 4-5-6
- Jaarlijks in mei/juni gratis inlooplessen houden voor kinderen uit groepen 6-7-8.
- Inlooplessen herhalen in augustus/september
- Kinderen die interesse hebben mogen 3x gratis meetrainen met leeftijdgenootjes.
- Trainer zal aangeven op welk niveau nieuwe lid wordt ingedeeld.

Vriendjes/Vriendinnetjes-trainingen
- Jaarlijks in mei mag iedere CMV-speler een vriendje/vriendinnetje meenemen naar

de training om zo het volleybal bij de alle leeftijdsgroepen binnen het CMV onder de
aandacht te blijven houden.

Volleybalclinics en schoolvolleybaltoernooi
- Het streven is jaarlijks in september/oktober voor elke klas van het basisonderwijs

een drietal volleybalclinics te organiseren.
- Aansluitend aan de volleybalclinics wordt in de herfstvakantie een

schoolvolleybaltoernooi georganiseerd.

Speeltuingroep
- Inventariseren of er behoefte is aan het opzetten deze tak van volleybal.
- Vooral gericht op kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar.
- Spelenderwijs kennis laten maken met bewegen, balvaardigheid en volleybal.
- Goede doorstroming mogelijk maken naar CMV-niveau 1.



Werving Senioren
- Regelmatig via de media bekendheid geven aan de sportmogelijkheden bij Scarabee
- Mond op mond reclame
- Promotie rond en op de volleybaltoernooien



Planning training en wedstrijden

Training

Algemene uitgangspunten
- Het beleid omtrent trainingsuren wordt bepaald door de doelstellingen per team,

beschikbare financiën en beschikbaarheid van trainers en zaalruimte.
- Trainingsintensiteit mag nooit ten koste gaan van “plezier”.
- Een extra training is niet vanzelfsprekend en alleen bedoeld voor talentvolle spelers.

Wedstrijdplanning

Seniorencompetitie
De wedstrijdplanning wordt verzorgd door de wedstrijdsecretaris. De competitiewedstrijden
worden in het algemeen op vrijdagavond gespeeld.

Jeugdcompetitie
De wedstrijdplanning wordt verzorgd door de wedstrijdsecretaris. De competitiewedstrijden
worden in het algemeen op vrijdagavond gespeeld.

CMV-toernooien
Voor de CMV jeugd wordt deelgenomen aan de reguliere NEVOBO toernooien in de regio.
Deze vinden plaats op zaterdag. De toernooiplanning wordt gecoördineerd door de
mini-coordinator.

Vakanties en extra trainingen
- De CMV-groepen trainen NIET gedurende de vakanties van het basisonderwijs. Alle

overige teams trainen gedurende de schoolvakanties wel, uitzonderingen worden per
seizoen vastgesteld.

- Alle trainingen starten direct na de (basis)schoolvakantie eind augustus/begin
september en lopen in ieder geval door tot de meivakantie. Vervolgens trainen de
teams door - in overleg en na opgave van hun wensen - tot begin juni.

- In de periode medio juni – einde zomervakantie wordt er niet in de zaal getraind.

Accommodaties en materialen

Accommodaties
Scarabee huurt regulier de Sporthal IKC De Vaart in Ter Aar. Deze heeft de beschikking over
4 volleybalvelden.

Materialen
Scarabee heeft voor de zaalsport alleen volleyballen, ballenkarren en telborden als materialen
in eigendom.

Deelname beker en NOJK



Beleid TC omtrent Bekerwedstrijden

Indien er voldoende animo bestaat voor deelname aan het Bekerwedstrijden:
- Elk team kan zich laten inschrijven.
- …

Nationale Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK)
Wanneer een van de aspiranten teams het goed doet in de competitie willen we vanuit de
Scarabee dit team laten meedoen aan de NOJK. Om mee te mogen doen aan de NOJK zitten
de volgende restricties.

- Het belangrijkste jeugdtoernooi georganiseerd door de NeVoBo.
- Deelname staat open voor alle verenigingen.
- Inschrijven voor dit landelijke kampioenschap kan met jeugdspelers die voldoen aan

de leeftijdscategorie A-, B-, C- en D jeugd. (=CMV niveau 5/6).
- Door iedere vereniging mag per leeftijdscategorie met maximaal 1 team worden

ingeschreven.
- Het niveau waarop in de competitie wordt gespeeld telt hier niet bij. Er mogen

meisjes/jongens meespelen die in de competitie bij de senioren spelen.
- De wedstrijden zijn altijd op een zaterdag waarop geen reguliere competitie plaats

vindt. Meestal vindt de 1e ronde in de kerstvakantie plaats, de halve finale in de
carnavalsvakantie en de finale in de meivakantie.



Trainers en begeleiding

De teams worden bij voorkeur getraind door gekwalificeerde trainers. Trainerslicenties en
–diploma’s zijn aanbevelenswaardig maar zeker niet zaligmakend. De vereniging biedt de
mogelijkheden aan trainers zich te bekwamen in trainingstechnieken en methodieken, b.v.
door middel van het vergoeden van trainingscursussen. Hierbij zal wel van de trainer worden
verlangd dat hij zich voor een bepaalde tijd aan de vereniging verbindt. Mocht de trainer
besluiten eerder te vertrekken, dan zal de trainer een deel van de cursuskosten terugbetalen
aan de vereniging. Het toewijzen van vergoedingen voor trainerscursussen wordt door het
bestuur besloten.

Scarabee wil haar leden kwalitatief goede trainingen aanbieden. Daar hoort bij dat de
vereniging een bepaald minimaal niveau nastreeft van haar trainers VT2.

Streven is om zoveel mogelijk eigen leden een trainerscursus te laten volgen. Jaarlijks zal de
TC in januari inventariseren welke trainers in aanmerking kunnen/willen komen voor een
trainerscursus.

Trainersbestand
Het trainersbestand wordt per seizoen bepaald.

Waar mogelijk wordt ingehaakt op de cursussen die aangeboden worden via de NEVOBO.



Taken en verantwoordelijkheden trainers en coaches

Trainers

Een trainer werkt voor de vereniging en wordt aangesteld door het bestuur op advies van de
TC. Afspraken met de trainers worden vastgelegd in een overeenkomst. Uitgangspunt voor de
honorering zal zijn dat een trainer wordt betaald per training op basis van haar/zijn
aanwezigheid. Vervangers worden rechtstreeks door de vereniging betaald op basis van met
hen gemaakte afspraken. Periodiek wordt geëvalueerd met de TC over het verloop van de
werkzaamheden van de trainers. De TC adviseert het bestuur of zij verder wil werken met de
trainers. De aanstelling van een trainer geldt in principe voor een periode van één jaar.

Een trainer treedt periodiek, minimaal 2 keer per jaar, in overleg met het toebedeelde TC- lid
met betrekking tot onderwerpen als mutaties in teams, spelsystemen, speeltechniek,
trainingsprogramma’s etc. Trainers hebben een belangrijke adviserende stem bij de
samenstelling van de teams, bij het technisch beleid en bij de andere aspecten waarvoor de
TC verantwoordelijk is.

Een trainer communiceert op regelmatige basis met de coach (indien aanwezig) en
aanvoerder, over de prestaties van een team en past indien nodig de trainingsdoelen aan.

Tijdens het overleg met de TC worden de ambities en doelstellingen van het betreffende team
besproken. In het algemeen zal alvorens een (nieuwe) trainer aan de slag gaat een
proeftraining worden gehouden en de resultaten en ervaringen met trainer en team worden
besproken. De trainer ontvangt:

- Een (vrijwilligers)overeenkomst waarin de financiële vergoeding is vastgelegd
- De manier van declareren/ uitbetalen.
- Richtlijn trainers (zie bijlage 2)
- Het technisch Beleidsplan van Scarabee

Tweemaal per jaar vindt een evaluatiegesprek plaats met de trainer, bij voorkeur in december
en april. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de evaluatieformulieren. (zie bijlage 2)



Coaches

In beginsel heeft elk team een coach waarvan de keuze zoveel mogelijk wordt gemaakt door
het team. Een coach communiceert op regelmatige basis met de trainer over de prestaties van
een team en mogelijke trainingsdoelen. Een coach neemt tijdens een wedstrijd naar beste
vermogen beslissingen inzake wisselen en het kiezen van een spelsysteem, om het beste
resultaat te kunnen bereiken.

Vaste coaches moeten lid zijn van de NEVOBO, omdat het sanctiebeleid van de
Volleybalbond zich ook uitstrekt over deze coaches.

Indien sprake is van een vergoeding dan wordt dat duidelijk afgesproken. De coach krijgt bij
zijn aanstelling:

- Een exemplaar van het Technisch Handboek waarin opgenomen het Teamboek
- Een exemplaar “richtlijnen coaches” (zie bijlage..)

Trainersondersteuning en kennisdeling
- Minimaal 2x per jaar zal er - in het najaar - een trainersbijeenkomst worden

georganiseerd door de TC. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle trainers van
Scarabee. Doel van deze bijeenkomst is kennisdeling. De vaardigheidskaarten vormen
tijdens deze bijeenkomst het uitgangspunt.

- Jaarlijks zullen er twee bijeenkomsten worden georganiseerd voor het jeugdbeleid en
wel in oktober en in januari. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor de jeugdtrainers
(CMV en Aspiranten). De jeugdtrainers kunnen hier met volleybal technische vragen
bij de hoofdtrainer terecht.

Begeleiding

- Scarabee streeft ernaar haar trainers in opleiding “actief” te begeleiden

- Dit houdt in dat in ieder geval de minder ervaren trainers en de trainers in opleiding

een praktijkbegeleider krijgen toegewezen. Deze praktijkbegeleider is een vraagbaak
en zal indien - gevraagd - de training observeren. Na afloop volgt er altijd een gesprek
tussen trainer en praktijkbegeleider.

Veilig en vertrouwd sporten

Vertrouwenscontactpersonen
Scarabee wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen.
Ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie wordt niet
getolereerd. In voorkomende gevallen kunnen leden contact opnemen met de
vertrouwenscontactpersonen. Scarabee heeft een tweetal vertrouwenscontactpersonen
aangesteld.



Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Alle trainers en begeleiders van de jeugdteams dienen in het bezit te zijn van een
VOG-verklaring. Deze VOG-verklaring dient elke vijf jaar opnieuw te worden aangevraagd.



Jaarplanning TC
(op basis van het jaarplan presentatie)

Januari
- Trainers licentiepunten (controleren en bijsturen)
- Beleidsplan bijwerken
- Beginnen met nieuwe groep voor “Start to Volley”

Februari
- Uitsturen enquêtes (spelers)
- Trainers zoeken voor nieuw seizoen

Maart
- Eerste evaluatie TC met trainers.
- Concept nieuwe teamindeling klaar

April
- Niveau bepalen van de spelers / teams
- Spelers laten meetrainen bij hun nieuwe team

Mei
- Contacten leggen met andere verenigingen
- Trainers aanstellen (afspraken maken)
- inventariseren clinics en opleidingen

Juni
- Talenten begeleiden
- Roosters (zaal, wedstrijden)
- Teamopgave aan de NeVoBo

Juli
- Vakantie

Augustus
- Jaarplan bespreken met de trainer (aspiranten/senioren)
- Data voor bijeenkomsten vastleggen
- Online trainingen verzamelen en uitdelen
- Cursussen zoeken en indelen

September
- Beginnen met nieuwe groep voor “Start to Volley”
- Communiceren met ouders (verwachting / informatie )

Oktober
-

November
- Trainers bijeenkomsten

December
- Niveau bepaling jeugdspelers en eventuele doorschuiven ander team
- Evaluatie met jeugdtrainers
- Evaluatie met hoofdtrainers
- teamopgave NeVoBo (jeugd)



Bijlage 1 Vaardigheidsniveaus:

Vaardigheidskaart niveau 1 – CMV – 6/7 jaar

Vaardigheidskaart niveau 1
CMV 1 – 6/7 jaar

Veldgrootte 6x4,5 meter, Net: 2 meter

Trainingsdoelen: Trainingsthema’s:
Hoofddoel:

- Kinderen plezier laten beleven
tijdens de training en de
wedstrijden.

Subdoelen:
- Beheersen van de grondvormen van

bewegen
- Algemene balvaardigheid
- Inschatten van de balbaan

Grondvormen van bewegen:
- Lopen (voorwaarts, achterwaarts),

hardlopen (vooruit), springen,
rollen, dragen, balanceren, kruipen,
huppelen, klimmen, zwaaien,
trekken, duwen.

Tactische doelen:
- Goede verdeling over het HELE veld.
- Tijdig doordraaien (TIP: degene die

de bal gooit roept zelf “draaien”).

Algemene balvaardigheid:
- Gooien en vangen met 2 handen
- Onderhands gooien met 1 hand, als

voorbereiding op de opslag
- Dribbelen, rollen, gooien en vangen

met een of twee handen.
- Gooien en vangen van ballen met

diverse maten en gewichten.
- Het vangen van de bal in

verschillende houdingen
- Gooien en vangen met verschillende

hoogtes van balbaan
Opstelling en manier van doordraaien:

- Het spel start met twee spelers voor
en twee spelers achter

- Bij 3 spelers staan de spelers in een
driehoek een speler voor en twee
achter

- Bij 2 spelers staan beide spelers
naast elkaar

Verplaatstechnieken:
- Voorwaarts
- Achterwaarts
- Zijwaarts

Algemene en sociale doelen
- Spelend leren
- Teamspirit: team aanmoedigen
- Yellen
- Fairplay: handen schudden
- Teamregels opstellen

Mentale doelen:
- Durf onderarms te spelen
- Gaan voor elke bal



Vaardigheidskaart niveau 2 – CMV – 7/8 jaar
Vaardigheidskaart niveau 2
CMV 2 – 7/8 jaar

Veldgrootte 6x4,5 meter, Net: 2 meter

Trainingsdoelen: Trainingsthema’s:
Hoofddoel:

- Kinderen plezier laten beleven
tijdens de training en de
wedstrijden.

Subdoelen:
- Beheersen van de grondvormen van

bewegen
- Algemene balvaardigheid
- Leren verplaatsen in de balbaan
- Stimuleren op een volleybal

specifieke manier gooien en vallen
- Beheersen van onderhandse opslag

Grondvormen van bewegen:
- Lopen (voorwaarts, achterwaarts),

hardlopen (vooruit), springen,
rollen, dragen, balanceren, kruipen,
huppelen, klimmen, zwaaien,
trekken, duwen.

Service:
- De onderhandse opslag technisch

goed en gericht kunnen uitvoeren.

Algemene balvaardigheid:
- Dribbelen, rollen, gooien en vangen

met een of twee handen.
- Gooien en vangen van ballen met

diverse maten en gewichten.
- Het vangen van de bal in

verschillende houdingen (jongleren)
- Gooien en vangen met verschillende

hoogtes van balbaan
Onderarms spelen:

- Stimuleren de bal met gestrekte
armen te vangen en gooien.

- Onderarms de bal spelen
(controleren) -> club van 100
oefeningen

Tactische doelen:
- Mikken; gooien op open plaatsen.
- Goede verdeling over het HELE veld.

Tijdig doordraaien (TIP: degene die
de bal gooit roept zelf “draaien” )

Bovenhands spelen:
- De bal op een volleybal specifieke

manier gooien en vangen (stoten)

Verplaatstechnieken:
- Voorwaarts
- Achterwaarts
- Zijwaarts

Aanval:
- Stimuleren de bal op een volleybal

specifieke manier te vangen en te
gooien.

Mentale doelen:
- Durf onderarms te spelen
- De bal bij de tegenstander op de

grond zien te krijgen.
- Initiatief tonen: “Ik” roepen
- Leren omgaan met verlies
- Gaan voor elke bal

Opstelling en manier van doordraaien:
- Het spel start met twee spelers voor

en twee spelers achter

Algemene en sociale doelen
- Spelend leren
- Teamspirit: team aanmoedigen
- Yellen
- Fairplay: handen schudden



- Bij 3 spelers staan de spelers in een
driehoek een speler voor en twee
achter

- Bij 2 spelers staan beide spelers
naast elkaar

- Teamregels opstellen



Vaardigheidskaart niveau 3 – CMV 3 – 8/9 jaar

Vaardigheidskaart niveau 3
CMV 3 – 8/9 jaar

Veldgrootte 6x4,5 meter, Net: 2 meter

Trainingsdoelen: Trainingsthema’s:
Hoofddoel:

- Kinderen plezier laten beleven
tijdens de training en de
wedstrijden.

Subdoelen:
- Beheersen van de grondvormen van

bewegen
- Volleybalspecifiek kunnen vangen

en gooien. (Onderhands en
bovenhands)

- Inschatten van de balbaan
- Verplaatsen in de balbaan
- De bal gericht bovenhands kunnen

gooien
- Onderarms spelen: controleren en

richten
- Gericht serveren.

Grondvormen van bewegen:
- Lopen (voorwaarts, achterwaarts),

hardlopen (vooruit), springen,
rollen, dragen, balanceren, kruipen,
huppelen, klimmen, zwaaien,
trekken, duwen, tijgeren.

- Volleybaleigen bewegingen kunnen
uitvoeren.

Service:
- De onderhandse opslag technisch

goed en gericht kunnen uitvoeren.

Algemene balvaardigheid:
- Dribbelen, rollen, gooien en vangen

met een of twee handen.
- Gooien en vangen van ballen met

diverse maten en gewichten.
- Het vangen van de bal in

verschillende houdingen (jongleren)
- Gooien en vangen met verschillende

hoogtes van balbaan
Onderarms spelen:

- D.m.v. toetsen (repeterend spelen)
- D.m.v. controleren
- D.m.v. lopen en brengen
- D.m.v. jongleren
- D.m.v. richten
- Combinatie van bovenstaande

Tactische doelen:
- Mikken; gooien op open plaatsen.
- Goede verdeling over het HELE veld.

Tijdig doordraaien (TIP: degene die
de bal gooit roept zelf “draaien”)

Bovenhands spelen:
- De bal op een volleybal specifieke

manier gooien en vangen (stoten)

Verplaatstechnieken:
- Voorwaarts
- Achterwaarts
- Zijwaarts
- Diagonaal voor- en achterwaarts

verplaatsen (shuffle)
- Verplaatsingen ook in sprong

Aanval: Mentale doelen:



- Stimuleren de bal op een volleybal
specifieke manier te vangen en te
gooien.

- Durf onderarms te spelen (de coach
bepaalt wie er uit gaat als de bal
onderarms gespeeld wordt, maar
niet wordt gevangen door de ander)

- De bal bij de tegenstander op de
grond zien te krijgen.

- Initiatief tonen: “Ik” roepen
- Leren omgaan met verlies
- Gaan voor elke bal

Opstelling en manier van doordraaien:
- Het spel start met twee spelers voor

en twee spelers achter
- Bij 3 spelers staan de spelers in een

driehoek een speler voor en twee
achter

- Bij 2 spelers staan beide spelers
naast elkaar

Algemene en sociale doelen
- Spelend leren
- Elkaar helpen en stimuleren
- Teamspirit: team aanmoedigen
- Yellen
- Fairplay: handen schudden
- Teamregels opstellen



Vaardigheidskaart 4 – CMV 4 – 9/10 jaar

Vaardigheidskaart niveau 4
CMV 4 – 9/10 jaar

Veldgrootte 6x4,5 meter, Net: 2 meter

Trainingsdoelen: Trainingsthema’s:
Hoofddoel:

- Kinderen plezier laten beleven
tijdens de training en de
wedstrijden.

Subdoelen:
- Beheersen van de grondvormen van

bewegen
- Inschatten van de balbaan
- Verplaatsen in de balbaan
- Onderarms spelen: controleren en

richten
- Gericht serveren.
- De vanggooibeweging voorwaarts

uit kunnen voeren
- Bovenhands frontaal spelen
- Redelijk CMV kunnen spelen op

niveau 4

Grondvormen van bewegen:
- Lopen (voorwaarts, achterwaarts),

hardlopen (vooruit), springen,
rollen, dragen, balanceren, kruipen,
huppelen, klimmen, zwaaien,
trekken, duwen, coördinatie.

- Volleybaleigen bewegingen kunnen
uitvoeren.

Service:
- De onderhandse opslag technisch

goed en gericht kunnen uitvoeren.

Algemene en specifieke balvaardigheid:
- Dribbelen, rollen, gooien en vangen

met een of twee handen.
- Gooien en vangen van ballen met

diverse maten en gewichten.
- Het vangen van de bal in

verschillende houdingen (jongleren)
- Gooien en vangen met verschillende

hoogtes van balbaan
Onderarms spelen:

- De onderarmse pass naar het net
kunnen sturen.

- De onderarmse pass na verplaatsing
wordt redelijk beheerst.

Volleybaleigen verplaatsingstechnieken,
shuffle, sidesteps etc.:

- Voorwaarts
- Achterwaarts
- Zijwaarts
- Verplaatsingen ook in sprong
- Volleybaleigenbeweging!
- Duiken
- Rollen

Bovenhands spelen:
- De bovenhandse techniek, frontaal,

dient redelijk beheerst te worden.

Vanggooibeweging:
- Vanggooibeweging voorwaarts

kunnen uitvoeren, met de juiste
uitstap. Na de 1e helft van het
seizoen kan deze beweging ook
achterwaart aangeleerd worden.

Aanval: Mentale doelen:



- De bal op een volleybal specifieke
manier over het net spelen
(bovenhandse strekworp).

- De bal bij de tegenstander op de
grond zien te krijgen

- Leren samenspelen
- Scoren
- Communiceren, “uit” roepen als de

bal uit gaat en dan de bal ook niet
pakken, maar ook “los” of “ik”
roepen als je de bal gaat spelen

- Anticiperen: van tevoren weten
waar de 2e bal naar toe moet

- Concentreren: rust voor het spelen
van elke bal, tijd nemen voor de
opslag voor de serve

- Leren omgaan met verlies
Opstelling:

- De vierkant opstelling
- De ruit opstelling

Algemene en sociale doelen
- Leren spelen – nadruk op leren
- Leren samenwerken
- Blij zijn met goede acties, yellen,

high five.
- Sfeer en enthousiasme, yellen
- Fairplay: handen schudden
- Werk met haalbare doelen



Vaardigheidskaart 5 – CMV 5 – 10/11jaar

Vaardigheidskaart niveau 5
CMV 5 – 10/11 jaar

Veldgrootte 6x6 meter, Net: 2 meter

Trainingsdoelen: Trainingsthema’s:
Hoofddoel:

- Kinderen plezier laten beleven
tijdens de training en de
wedstrijden.

Subdoelen:
- Beheersen van de grondvormen van

bewegen
- Redelijk CMV kunnen spelen op

niveau 5

Grondvormen van bewegen:
- Lopen (voorwaarts, achterwaarts),

hardlopen (vooruit), springen,
rollen, dragen, balanceren, kruipen,
huppelen, klimmen, zwaaien,
trekken, duwen, coördinatie.

- Alle volleybalbewegingen kunnen
uitvoeren.

Service:
- De onderhandse opslag technisch

goed en gericht kunnen uitvoeren
(tactisch).

Algemene en specifieke balvaardigheid:
- Dribbelen, rollen, gooien en vangen

met een of twee handen.
- Gooien en vangen van ballen met

diverse maten en gewichten.
- Het vangen van de bal in

verschillende houdingen (jongleren)
- Gooien en vangen met verschillende

hoogtes van balbaan
Onderarms spelen:

- De onderarmse pass, naar links, als
ook naar rechts en recht vooruit
wordt redelijk beheerst.

Strategie:
- De juiste techniek op het juiste

moment toepassen

Bovenhands spelen:
- De bovenhandse techniek, frontaal,

dient redelijk beheerst te worden.
- De bovenhandse techniek

achterover wordt redelijk beheerst
- De bovenhandse techniek, onder

een hoek wordt redelijk beheerst.

Volleybaleigen verplaatsingstechnieken:
- Voorwaarts
- Achterwaarts
- Zijwaarts
- Verplaatsingen ook in sprong
- Volleybaleigenbeweging!

Aanval:
- Bal uit stand over net kunnen slaan
- Bal met een hand over net kunnen

spelen.

Mentale doelen:
- De bal bij de tegenstander op de

grond zien te krijgen
- Kunnen samenwerken, in 3x

samenspelen
- Communiceren, “uit” roepen als de

bal uit gaat en dan de bal ook niet
pakken.

- Leren concentreren voor de serve,
hoe en wanneer.

- De 2e bal wordt veelal bovenhands
gespeeld



- De 2e bal gericht af kunnen spelen
(onderarms of bovenhands) om
eigen rally aanvallend te kunnen
beëindigen.

- Heel veel initiatief tonen, gaan voor
elke bal – niet opgeven.

Opstelling:
- De vierkant opstelling
- De ruit opstelling

Algemene en sociale doelen
- Leren spelen – nadruk op leren
- In drieën kunnen samenspelen
- Blij zijn met goede acties, yellen,

high five
- Sfeer en enthousiasme, yellen
- De kinderen zelfvertrouwen geven,

het is altijd goed en kan altijd beter
– willen leren.

- Werk met haalbare doelen



Vaardigheidskaart niveau 6 – CMV 6 – 11/12 jaar

Vaardigheidskaart niveau 6
CMV 6 – 11/12 jaar

Veldgrootte 6x6 meter, Net: 2 meter

Trainingsdoelen: Trainingsthema’s:
Hoofddoel:

- Kinderen plezier laten beleven
tijdens de training en de
wedstrijden.

Subdoelen:
- Beheersen van de grondvormen van

bewegen
- Redelijk CMV kunnen spelen op

niveau 6

Grondvormen van bewegen:
- Lopen (voorwaarts, achterwaarts),

hardlopen (vooruit), springen,
rollen, dragen, balanceren, kruipen,
huppelen, klimmen, zwaaien,
trekken, duwen, coördinatie.

- Alle volleybalbewegingen kunnen
uitvoeren.

Service:
- De onderhandse opslag technisch

goed en gericht kunnen uitvoeren.
- De bovenhandse serve wordt

redelijk beheerst

Algemene en specifieke balvaardigheid:
- Dribbelen, rollen, gooien en vangen

met een of twee handen.
- Gooien en vangen van ballen met

diverse maten en gewichten.
- Het vangen van de bal in

verschillende houdingen (jongleren)
- Gooien en vangen met verschillende

hoogtes van balbaan
Onderarms spelen:

- De onderarmse pass, naar links, als
ook naar rechts en recht vooruit
wordt redelijk beheerst.

- De onderarmse techniek na
verplaatsing wordt redelijk
beheerst.

Strategie:
- De juiste techniek op het juiste

moment toepassen

Bovenhands spelen:
- De bovenhandse techniek, frontaal,

dient redelijk beheerst te worden.
- De bovenhandse techniek

achterover wordt redelijk beheerst
- De bovenhandse techniek, onder

een hoek wordt redelijk beheerst.
- Bovenhands na verplaatsen!

Volleybaleigen verplaatsingstechnieken:
- Voorwaarts
- Achterwaarts
- Zijwaarts
- Verplaatsingen ook in sprong
- Volleybaleigenbeweging!

Aanval:
- De slagtechniek – afzet en timing

wordt redelijk beheerst
- De tip of pushball wordt redelijk

beheerst.

Mentale doelen:
- De bal bij de tegenstander op de

grond zien te krijgen
- Kunnen samenwerken, in 3x

samenspelen
- Communiceren, “uit” roepen als de

bal uit gaat en dan de bal ook niet
pakken.



- Leren concentreren voor de serve,
hoe en wanneer.

- De 2e bal wordt veelal bovenhands
gespeeld

- Heel veel initiatief tonen, gaan voor
elke bal – niet opgeven.

- Durf aan te vallen
Opstelling:

- De vierkant opstelling (er wordt
zelden achterwaarts gespeeld)

- De ruit opstelling
- De anker opstelling

Algemene en sociale doelen
- Leren spelen – nadruk op leren
- In drieën kunnen samenspelen
- Blij zijn met goede acties, yellen,

high five
- Sfeer en enthousiasme, yellen
- De kinderen zelfvertrouwen geven,

het is altijd goed en kan altijd beter
– willen leren.

- Werk met haalbare doelen



Vaardigheidskaart 7 – Aspiranten C – 12/13 jaar

Vaardigheidskaart niveau 7
Aspiranten C – 12/13 jaar

Veldgrootte 7x9 meter, Net: 2,05 meter

Trainingsdoelen: Trainingsthema’s:
Hoofddoel:

- Kinderen plezier laten beleven
tijdens de training en de
wedstrijden.

- Verbeteren basistechnieken
- Balbaanherkenning
- Tijdens groeispurt aeroob

vermogen en weinig techniek
Subdoelen:

- Leren spelen met 6 tegen 6
- Leren dat volleybal is: bewegen –

actie – vervolgactie.

Leren volleyballen:
- Aandacht voor individuele

techniekverbetering.
- Spelen na verplaatsen.

Technische trainingsdoelen:
Bovenhands spelen/ spelverdelen:

- Hoog spelen
- (Heup) Onder de bal
- Boven & voor hoofd
- Weinig hoekverandering in

ellebogen
- Bal kort en snel in en uit handen

(soft touch)
- Nastrekken (armen en kuiten)
- Verplaatsen naar het net
- Spelen na verplaatsing
- Voeten naar doel (indraaien)
- Voor- en achterwaarts spelen
- Set ups naar pos 2, 3 en 4

Onderarms spelen/ passen:
- Schouders omhoog en naar voren
- Ellebogen strekken polsen naar

beneden drukken
- Bal zowel voor als buiten de romp

leren spelen
- Bal sturen met de schouders
- Verplaatsen achter de bal (shuffle)

Aanval (slaan en springen)
- Slaan

o Bal hoog en vroeg raken
o Elleboog hoog
o Snelheid in rotatie

Tips voor de trainer:
- Maak het spel dynamisch
- Technieken laten uitvoeren voor en

na verplaatsing
- Individuele techniektraining ( werk

daarbij met coaching skills)
- Boek volleybal aan de basis, te

krijgen via de TC



o Soepele snelle
polsbeweging als stuur

- Springen
o Snelheid in aanloop
o Afzet met kort contact
o Aanloop (L-R-L of R-L-R)
o Ritme – timing

Service (slaan)
- Bovenhandse spin

Verdediging
- Actief staan (voorkomen dat de bal

de grond raakt)
- Durven vliegen, duiken, vallen en

weer opstaan.

Blokkeren individueel
- Handen meteen over net steken
- Springen waar bal over net gaat

Fysieke trainingsdoelen:
- Corestability fase 1 – 2 – ABC

(Agility, Balance en Coordinatie)

Tips voor de trainer:
- Neem de tijd voor fysieke training
- Training for Speed, Agility, and

Quickness – Lee E. Brown
- Houd het speels en zoveel mogelijk

in volleybalvormen
Opstelling en systeem:

- Elke speler op pos. 1 penetreert en
geeft set up

- Penetratie ook in rally
- Iedereen val aan op eigen positie
- Verdediging 3-2-1
- Vier passers, buitenste passers iets

dichter bij het net dan de binnenste

Tips voor de trainer:
- Spelen na verplaatsing
- Aandacht voor vervolgactie
- Posities in veld leren kennen
- Opstellingen leren kennen
- Boekje wedstrijden NVS Kees

Verstraten en Patrick Tonnaer
- Artikel opstellen voor A- , B- en

C-jeugd Volleytechno september
2003

- Denk niet te snel dat kinderen iets
niet kunnen

- Stimuleer het aanvallen
Algemene en sociale doelen:

- Leren samen spelen
- Blij zijn met goede acties, yellen,

high five
- Sfeer en enthousiasme, yellen
- Betrokkenheid creëren

o Laten kijken bij andere
wedstrijden

Tips voor de trainer
- Werk met haalbare doelen
- De kinderen plezier en

zelfvertrouwen geven door positieve
feedback te geven, zie
www.positiefcoachen.nl en
https://coachesdienooitverliezen.cla-
sport.com/home/nl-nl/site

http://www.positiefcoachen.nl
https://coachesdienooitverliezen.cla-sport.com/home/nl-nl/site
https://coachesdienooitverliezen.cla-sport.com/home/nl-nl/site


o Activiteiten buiten volleybal
- Discipline en verantwoordelijkheid

- Het wedstrijdresultaat is
ondergeschikt

Mentale doelen
- Plezier hebben
- Doorzetten
- Willen leren
- Fouten durven (en mogen) maken



Vaardigheidskaart niveau 8 – Aspiranten B – 13/15 jaar

Vaardigheidskaart niveau 8
Aspiranten B – 13/15 jaar

Veldgrootte 9x9 meter,
meiden 2,15 meter/jongens 2,24 meter

Trainingsdoelen: Trainingsthema’s:
Hoofddoel:

- Kinderen plezier laten beleven
tijdens de training en de
wedstrijden.

- Leren dat volleybal is: bewegen –
actie – vervolgactie

Subdoelen:
- Verbeteren basistechnieken
- Verbeteren dynamisch volleybal
- Leren spelen met 6 tegen 6 in veld

9 bij 9

Leren volleyballen:
- Aandacht voor individuele

techniekverbetering.
- Spelen na verplaatsen.
- Volleybal is een leuke dynamische

sport

Technische trainingsdoelen:
Bovenhands spelen/ spelverdelen:

- Verplaatsen naar het net en zo
nodig weer van het net.

- Spelen na verplaatsing
- Rechtop goed onder de bal
- Bal zo hoog mogelijk spelen
- Tweede tempo set ups naar pos 2,

3 en 4

Onderarms spelen/ passen:
- Schouders omhoog en naar voren
- Ellebogen strekken polsen naar

beneden drukken
- Bal buiten de romp tussen heup en

knie raken.
- Bal sturen met de schouders
- Verplaatsen achter de bal (shuffle)

Aanval (slaan en springen)
- Ritme en snelheid in aanloop (L-R-L

of R-L-R)
- Bal hoog en vroeg raken
- Hard willen en durven slaan

Service
- Bovenhandse float
- Bovenhandse spin

Verdediging

Tips voor de trainer:
- Maak het spel dynamisch
- Technieken laten uitvoeren voor en

na verplaatsing
- Individuele techniektraining (werk

daarbij met coaching skills)
- Boek volleybal aan de basis, te

verkrijgen via de TC



- Actieve houding (voorkomen dat de
bal de grond raakt)

- Gewicht naar voren
- Durven vliegen, duiken, vallen en

weer opstaan.
- Naar de bal gaan. De bal aanvallen

in de verdediging

Blokkeren individueel
- Handen meteen over net steken
- Springen waar bal over net gaat

Fysieke trainingsdoelen:
- Corestability fase 1 – 2 – ABC

(Agility, Balance en Coordinate)
- Tijdens groeispurt meer het aeroob

vermogen trainen

Tips voor de trainer:
- Neem de tijd voor fysieke training
- Training for Speed, Agility, and

Quickness – Lee E. Brown
- Houd het speels en zoveel mogelijk

in volleybalvormen
Opstelling en systeem:
Voor het systeem zijn drie mogelijkheden:

- Elke speler op pos 1. Penetreert en
geeft set up (voorkeur)

o 3 SV – 6 aanvallers
o 2 SV – 6 aanvallers

- Iedereen valt aan
- Penetratie ook in rally
- Vier of drie passers
- Verdediging 3-2-1

Tips voor de trainer:
- Specialiseer niet te snel
- Spelen na verplaatsing
- Aandacht voor vervolgactie
- Posities in veld leren kennen
- Opstellingen leren kennen
- Boekje wedstrijden NVS Kees

Verstraten en Patrick Tonnaer
- Artikel opstellingen voor A-, B- en

C-Jeugd Volleytechno september
2003

Algemene en sociale doelen:
- Leren samen spelen
- Blij zijn met goede acties, yellen,

high five
- Sfeer en enthousiasme, yellen
- Vertrouwen op eigen kunnen
- Clubbinding creëren

o Kijken bij andere teams
o Activiteiten buiten volleybal

Tips voor de trainer
- Werk met haalbare doelen
- De kinderen plezier en

zelfvertrouwen geven door positieve
feedback te geven, zie
www.positiefcoachen.nl en
https://coachesdienooitverliezen.cla-
sport.com/home/nl-nl/site

- Het wedstrijdresultaat is
ondergeschikt

Mentale doelen
- Plezier hebben
- Fouten durven ( en mogen) maken

TODO: andere kaarten

http://www.positiefcoachen.nl
https://coachesdienooitverliezen.cla-sport.com/home/nl-nl/site
https://coachesdienooitverliezen.cla-sport.com/home/nl-nl/site


Vaardigheidskaart niveau 9 – Aspiranten A - 16/18 jaar

Vaardigheidskaart niveau 9
Aspiranten A – 16/18 jaar

Veldgrootte 9x9 meter,
meiden 2,24 meter/jongens 2,43 meter

Trainingsdoelen: Trainingsthema’s:
Hoofddoel:

- Adolescenten plezier laten beleven
in volleybaltraining en wedstrijd

Subdoelen:
- Dynamisch volleybal spelen
- Verbeteren basistechnieken
- Functioneren in een team
- Leren spelen in het systeem

Leren volleyballen:
- Aandacht voor individuele

techniekverbetering.
- Taken en rollen in een team leren

kennen
- Aandacht voor teamplay

Technische trainingsdoelen:
Bovenhands spelen/ spelverdelen:

- Rechtop goed onder de bal
- Verplaatsen naar het net en zo

nodig weer van het net –
(indraaien)

- Voeten naar positie 4 – (indraaien)
- Tweede tempo set ups naar pos 2,

3 en 4
- ‘Eerste’ tempo set ups naar pos 3
- Doortikbal (bij 1-5)

Onderarms spelen/ passen:
- Schouders omhoog en naar voren
- Ellebogen strekken polsen naar

beneden drukken
- Bal buiten de romp tussen heup en

knie raken.
- Bal sturen met de schouders
- Ballen opeisen (libero)

Aanval
- Ritme en snelheid in aanloop (L-R-L

of R-L-R)
- Snelle arminzet in sprong
- Bal hoog en vroeg raken
- Variatie in slag

o Rechtdoor
o Diagonaal

Service
- Float
- Diepe float

Tips voor de trainer:
- Maak het spel dynamisch
- Individuele techniektraining ( werk

daarbij met coaching skills)
- Teamplay
- Boek volleybal aan de basis, te

verkrijgen bij de TC



- Sprong float
- Sprong spin

Verdediging
- Actieve houding (voorkomen dat de

bal de grond raakt)
- Gewicht naar voren
- Naar de bal gaan. De bal aanvallen

in de verdediging
- Rollen (voorwaarts en zijwaarts)

Blokkeren
- Tweemansblok op P2 en P4
- Blok organiseren als tegenstander 2

of 3 aanvallers heeft
- Zijwaartse en loop verplaatsing
- Handen meteen over het net

steken
- Springen waar de bal over net gaat.

Fysieke trainingsdoelen:
- Corestability fase 2 – 3
- ABC (Agility, Balance en

Coordinate)

Tips voor de trainer:
- Neem de tijd voor fysieke training
- Training for Speed, Agility, and

Quickness – Lee E. Brown
- Houd het speels en zoveel mogelijk

in volleybalvormen
Opstelling en systeem:

- Twee mogelijkheden
o 1 SV – 5 aanvallers
o 2 SV – 6 aanvallers

- 3 of 4 stoppers
- Verdediging 3-2-1

Tips voor de trainer:
- Posities in veld leren kennen
- Opstellingen leren kennen
- Beschrijf en visualiseer in teamboek

Algemene en sociale doelen:
- Leren winnen en verliezen
- Blij zijn met goede acties
- Sfeer en enthousiasme, yellen
- Vertrouwen op eigen kunnen
- Clubbinding creëren

o Kijken bij andere teams
o Activiteiten buiten volleybal

Tips voor de trainer
- Werk met haalbare doelen
- De kinderen plezier en

zelfvertrouwen geven door positieve
feedback te geven, zie
www.positiefcoachen.nl en
https://coachesdienooitverliezen.cla-
sport.com/home/nl-nl/site

- Het wedstrijdresultaat is
ondergeschikt

Mentale doelen
- Plezier hebben
- Fouten durven (en mogen) maken

http://www.positiefcoachen.nl
https://coachesdienooitverliezen.cla-sport.com/home/nl-nl/site
https://coachesdienooitverliezen.cla-sport.com/home/nl-nl/site


Bijlage 2: Trainers en coachformulieren

Observatielijst 4 – inzichten 2.0

Richtlijnen trainers Scarabee

Welkom als trainer bij Scarabee of fijn dat je je weer wil inzetten als trainer van een team.
We hopen dat het voor zowel spelers als voor de trainer een geweldig jaar gaat worden. Het
feit dat je trainer bent, brengt naast het geven van training ook nog een aantal andere taken en
verantwoordelijkheden met zich mee. We hebben ze even op een rij gezet:

1. Je hebt een voorbeeldfunctie:
a. Het beleid binnen Scarabee is een correct taalgebruik en correct gedrag in, op

en rond het veld.
b. Draag dit uit als trainer en handel hiernaar

2. Je houdt een overzicht bij van de aanwezigheid van teamleden op de training.
3. Je meldt langdurige afwezigheid/ziekte van teamleden bij het bestuur.
4. Je geeft informatie over Scarabee aan nieuwe leden: inschrijfformulier en geeft aan

de ledenadministratie of bestuur door, dat een nieuw lid zich heeft gemeld dan wel
een lid zich afmeld (officiële aan/afmelding blijft de verantwoordelijkheid van het
(nieuwe) lid).

5. Contactgegevens, inschrijfformulieren e.d. zijn te vinden op de website van Scarabee
6. Je bent actief aanwezig tijdens de training d.w.z.: niet sms’en of bellen tijdens de

training.
7. Je zorgt zelf voor vervanging als je geen training kunt geven.
8. Afmelden:

a. Bij de aangewezen contactpersoon of aanvoerder.
9. Je maakt afspraken over:

a. Verwachtingen en doelstellingen van team en trainer.
b. Op tijd in de hal aanwezig zijn.
c. Veld opbouwen.
d. Afmelden voor de training.
e. Afmelden voor een wedstrijd.

10. Bij calamiteiten dien je contact op te nemen met de voorzitter.
11. Je bent aanwezig bij het overleg tussen team en bestuur.
12. Je gebruikt geen alcohol of drugs voor of tijdens de training!
13. Je let erop dat de spelers respectvol omgaan met het materiaal (ook tijdens het

opruimen).
14. Elke trainer die werkt op vrijwillige basis, ontvangt een financiële vergoeding.

Veel succes en een leuk volleybaljaar.

Bestuur Scarabee



Richtlijnen coaches Scarabee

Welkom als coach van een team bij Scarabee of fijn dat je je weer een jaar wil inzetten als
coach van een team. We hopen dat het voor ieder een geweldig jaar gaat worden.

Het feit dat je coach bent, brengt ook een aantal verantwoordelijkheden met zich mee.

We hebben ze even op een rij gezet:

1. Je hebt een voorbeeldfunctie:
a. Het beleid binnen Scarabee is een correct taalgebruik en goed gedrag op, in

en rond het veld.
b. Draag dit als coach uit en handel hiernaar.

2. Maak met je team afspraken over afmelden voor wedstrijden
3. Als een wedstrijd niet door kan gaan, altijd tijd overleggen met de

wedstrijdsecretaris, Mariska de Kleer: (06-xxxx). Binnen tien dagen voor de eigenlijke
datum kan er niets meer boetevrij gebeuren (een boete kost al gauw € 50,--). Gaat
men dan niet, dan is het team niet opgekomen en krijgt het team vijf punten in
mindering en de wedstrijd moet op een andere datum alsnog gespeeld worden.

4. Wil je een speler van een ander team meenemen, altijd eerst overleggen met de
coach of trainer van het andere team.

5. Bij elke wedstrijd de Nevobo-spelerskaarten en de coachkaart meenemen.
6. De coach dient zich - voor aanvang van de wedstrijd - aan de scheidsrechter voor te

stellen.
7. Wisselen van spelers geschiedt tussen de 3 meterlijn en het net.
8. De in te wisselen speler moet klaar staan. De in en uit te wisselen spelers moeten

naast elkaar blijven staan tot de teller een sein geeft dat het gezien is.
9. De coach mag alleen lopen langs de zijlijn tussen de 3 meterlijn en de achterlijn.
10. Kun je een wedstrijd niet coachen maak hier over afspraken met je team.
11. Zorg zelf voor vervanging als je een wedstrijd niet kunt coachen, of maak hierover

afspraken met je team.
12. Bij calamiteiten contact opnemen met voorzitter.
13. Je dient aanwezig te zijn bij het teamoverleg tussen team en bestuur.
14. Gebruik geen alcohol of drugs voor of tijdens de wedstrijd!
15. Let op dat de spelers respectvol omgaan met het materiaal (ook tijdens het

opruimen).

Veel succes en een leuk volleybaljaar.

Bestuur Scarabee



Richtlijnen aanvoerder seniorenteam Scarabee

Welkom als aanvoerder van een team bij Scarabee of fijn dat je weer een jaar de taak van
aanvoerder op je wilt nemen. We hopen dat het voor het hele team een geweldig jaar gaat
worden. Het feit dat je aanvoerder bent, brengt een aantal taken en verantwoordelijkheden
met zich mee. We hebben deze even op een rij gezet:

1. Je hebt een voorbeeldfunctie:
a. Het beleid binnen Scarabee is een correct taalgebruik en goed gedrag op, in

en rond het veld.
b. Draag dit beleid uit, handel hiernaar en spreek je teamgenoten hierop aan.

2. Taken voor de wedstrijd:
a. Als er een speler van een ander team meegenomen wordt, altijd in overleg

met trainer/coach van het andere team.
b. Bij binnenkomst in de zaal melden bij de wedstrijdleiding.
c. Spelerskaarten verzorgen en het wedstrijdformulier elektronisch via DWF

invullen.
d. Als het veld vrij is beginnen met de warming up, minimaal een half uur voor

aanvang van de wedstrijd.
3. Taken tijdens de wedstrijd:

a. Bij onenigheid over een beslissing van de scheidsrechter mag alleen de
aanvoerder op een correcte wijze bij de scheidsrechter reclameren.

b. Bij afwezigheid van een coach mag alleen de aanvoerder bij de scheidsrechter
een wissel of time out aanvragen

c. Na afloop van de wedstrijd bedanken de spelers de tegenstander en de
scheidsrechter. De aanvoerder bedankt ook de teller.

4. Taken na de wedstrijd:
a. De aanvoerder controleert het digitaal wedstrijdformulier, indien akkoord

wordt de handtekening elektronisch geplaatst.
5. Overige taken:

a. Communiceer berichten van het bestuur naar de andere teamleden.
b. Communiceer problemen binnen het team naar coach/trainer of bestuur.

Veel succes en een leuk volleybaljaar.

Bestuur Scarabee


