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1.0 Jeugd 

 

1.1 Cool Moves Volleybal 

 

In de visie van de NeVoBo is het sport- en spelplezier van de kinderen het uitgangspunt bij Cool Moves 

Volleybal, waarbij het spel wordt aangepast aan de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind.  

Elk kind, of het nu een hoge of lage vaardigheid heeft, moet succes kunnen beleven in het volleybal. Bij 

het CMV wordt succesbeleving niet afgemeten aan de prestatie gericht op winnen, maar op de 

persoonlijke vooruitgang in vaardigheden. Bij elk niveau worden nieuwe vaardigheden aangeboden en 

de vooruitgang wordt gerealiseerd door de eigen bekwaamheid en inspanning van het kind.  

De zes verschillende niveaus in het CMV gaan uit van wat een gemiddeld kind van die leeftijd zou 

moeten kunnen. Daarbij zijn de spelregels, veldgrootte en spelvorm per niveau aangepast aan de 

ontwikkelingsfase die past bij de leeftijd van het kind. Laatinstromers of minder begaafde kinderen 

mogen echter één niveau lager spelen dan het bij hun leeftijd passende vaardigheidsniveau, om de 

kans op succesbeleving te vergroten.  

 

Cool Moves Volleybal (CMV) is speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van 6 jaar tot en met 12 jaar. 

Deze volleybalmethode bestaat uit een opbouw van zes verschillende niveaus - die speciaal ontworpen 

zijn per leeftijd - om de kinderen stapsgewijs te leren volleyballen. Bij het Cool Moves Volleybal 

bestaat voor kinderen ook de mogelijkheid om competitie te spelen. De Nederlandse Volleybal Bond 

(NeVoBo) organiseert samen met de verenigingen op elk niveau CMV-toernooien in de regio.  

 

Uitleg over Cool Moves Volleybal vind je hier. 

De spelregels m.b.t . Cool Moves zijn hier terug te vinden.  

 

Daarnaast is er een variant ontwikkelt door de NeVoBo die meer inspeelt op de belevingswereld van 

kinderen van 12 t/m 18 jaar. The Weekenders volgt  de ontwikkelingen op de voet. Meer informatie 

over smashbal vind je hier. 

 

1.2 Leerdoelen 

 

Voor elk niveau van het circulatie minivolleybal zijn leerdoelen geformuleerd. In het spelend leren van 

volleybal beschrijven de leerdoelen niet alleen de technische aspecten (bijvoorbeeld een bepaalde 

volleybaltechniek) van het betreffende niveau, in sommige gevallen zijn zij ook een voorbereiding op 

het volgende niveau. Spelers zullen een bepaald niveau spelen, maar gedurende het seizoen in hun 

ontwikkeling en beheersing van volleybal in het volgende niveau hun uitdaging vinden. Die 

persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk, zodat het kind het plezier in het spel behoudt.  

 

 

1.3 Doorstroming 

1.3.1 Algemeen 

Ter bevordering van de ontwikkeling van het team, streven we bij 

doorstroming naar het volgende vaardigheidsniveau naar het intact houden 

van teams waarvan de spelers qua leeftijdsopbouw en spelniveau goed op 

elkaar aansluiten. 

 



Vanaf de mini's stromen de jeugdigen door naar de C-jeugd. Deze overgang is 

best moeilijk. De basistechnieken zijn aangeleerd, maar nu gaan de jeugdigen 

spelen op een groter veld en spelen zes tegen zes. Dit zijn de eerste stappen 

naar het echte volleybalspel. Bij de C-jeugd worden de volleybal technieken 

verder ontwikkeld en de jeugdigen worden klaargemaakt voor de 

doorstroming naar de B-jeugd. Bij de B-jeugd wordt er gespecialiseerd als het 

gaat om de functies binnen een team. Je krijgt vaste spelverdelers, vaste 

midden en buitenaanvallers. Aan het eind van de B-jeugd periode zijn de 

jeugdigen klaar voor de laatste stap naar de senioren. Dit is de A-jeugd. 

   Bij de A-jeugd worden de volleybalspecifieke vaardigheden nog verder  

   ontwikkeld en wordt er gestreefd naar verschillende vormen van het  

   volleybalspel. Het kan zijn dat een jeugdlid meedoet met een seniorenteam. 

 

 

1.3.2 Niveau overslaan 

Door de opbouw in verschillende niveau's is het niet wenselijk om een niveau 

over te slaan. Het kan echter door omstandigheden wel voorkomen. Dit zal 

altijd in overleg met de ouders geschieden. 

 

1.3.3 Niveau herhalen 

Voor de ontwikkeling van kinderen is het niet wenselijk om langer dan één 

jaar op een bepaald niveau te spelen. Toch kan het voorkomen dat de 

gemiddelde ontwikkeling van een kind niet synchroon loopt met de opbouw 

van de niveau's. Dit is ter beoordeling aan de trainers. In overleg met de 

ouders kan dan besloten worden om een kind nog een jaar op hetzelfde 

niveau te laten spelen. 

 

1.3.4 Van mini’s naar jeugd 

Mini's worden pas dan doorgezet naar een hoger team als ze de daarvoor 

bereikte leeftijd hebben. Het eerder door laten stromen van mini's is gezien 

de opbouw die ze nodig hebben bij het aanleren van de basisvaardigheden 

niet wenselijk. Mini's stromen in principe door naar de C-jeugd vanaf circa 12 

jaar. 

 

1.3.5 Van jeugd naar senioren 

Doorgaans worden jeugdleden vanaf de A-jeugd door de TC in de gaten 

gehouden. D.w.z. dat de kwaliteiten van alle A-jeugdleden jaarlijks besproken 

worden tussen de technische commissie en de jeugdcommissie. Zodra 

jeugdleden de seniorenleeftijd hebben bereikt óf dusdanig getalenteerd zijn 

dat eerdere doorstroming wenselijk is, zullen deze jeugdleden en hun ouders 

worden benaderd voor overleg. De standaard afspraak is dat jeugdleden in 

het jaar van doorstroming in de 2e helft van het seizoen gaan meetrainen 

met het team waar ze in het volgend jaar in zullen spelen. Dit komt ter 



vervanging van hun 2e training. Alleen na overleg met ouders kunnen ze 

eventueel ingezet worden bij seniorenwedstrijden. Bij de doorstroming 

wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het bij elkaar houden van 

jeugdleden die samen een volgend seizoen bij senioren zouden moeten 

spelen (vanwege kwaliteiten of leeftijd) 

 

1.4 Wedstrijden 

 

The Weekenders biedt alle kinderen de mogelijkheid om competitie te spelen, maar dit is niet 

verplicht. 

 

Op de lagere niveaus (1, 2 & 3) kan in principe direct ingestroomd worden in de competitie 

mits er voldoende mogelijkheden zijn om in een team te worden geplaatst.  

Op de hogere niveaus (4, 5 & 6) kan in principe niet direct worden ingestroomd in de 

competitie vanwege een achterstand in balvaardigheid en basis volleybaltechnieken 

behorend bij het spelniveau van de betreffende leeftijdscategorie.  

Dit betekent dat kinderen die instromen aan het begin van het seizoen (september) in 

principe het eerste half jaar alleen trainen en werken aan de ontwikkeling van hun 

vaardigheden en techniek. Na de jaarwisseling kunnen deze kinderen bij voldoende 

vooruitgang (ter beoordeling aan de trainers) instromen in de competitie, mits er voldoende 

mogelijkheden zijn om in een team te worden geplaatst. Dit gebeurt in overleg met de 

ouders. Kinderen die halverwege het seizoen instromen kunnen in principe pas starten met 

competitie spelen met ingang van het volgende seizoen (september). Bij aanvang van het 

nieuwe seizoen kunnen deze kinderen bij voldoende vooruitgang (ter beoordeling aan de 

trainers) instromen in de competitie, mits er voldoende mogelijkheden zijn om in een team te 

worden geplaatst. Ook dit gebeurt in overleg met de ouders. Eventueel kan bij voldoende 

nieuwe aanmeldingen worden gekozen om met deze beginners een nieuw team te vormen 

dat één of twee niveaus lager wordt ingedeeld dan het niveau dat behoort bij de 

leeftijdscategorie van die kinderen. Wanneer een team competitie gaat spelen op meer dan 

één niveau lager dan het niveau dat hoort bij de leeftijdscategorie van die kinderen, dient 

dispensatie aangevraagd te worden bij de NeVoBo. Het team speelt dan niet mee om de 

prijzen, maar kan al wel wedstrijdervaring opdoen. Dat bevordert bovendien de ontwikkeling 

van hun vaardigheden en techniek. De verwachting is dat deze kinderen na een half seizoen 

zouden kunnen doorstromen naar een hoger niveau omdat oudere kinderen zich sneller de 

vaardigheden en techniek van de lagere niveaus eigen kunnen maken dan jongere kinderen. 

Op deze manier kan de achterstand sneller worden overbrugd zonder dat de belangrijkste 

niveaus worden overgeslagen en wordt toegewerkt naar het behalen van het spelniveau dat 

hoort bij de leeftijdscategorie van het kind.  

Uitzonderingen op het bovenstaande zijn mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die reeds 

bij een andere vereniging hebben gevolleybald of aan een team dat nog een speler nodig 

heeft voor deelname aan de competitie. Deze situaties zijn ter beoordeling aan de trainers. 

 

1.5 Teamindeling 

Teams worden ingedeeld op leeftijd. Bij voldoende spelers op leeftijdniveau om 2 of 



meer teams te vormen, wordt er gekeken naar het niveau van de spelers onderling. 

Indien mogelijk wordt er rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren, zoals 

vriendschappen. Daarnaast kunnen factoeren als aanleg, inzet, 

concentratievermogen en mentaliteit van het individuele kind meespelen bij de 

overweging in welk team een kind wordt ingedeeld. Tevens wordt beoogd een 

evenwichtige verdeling van het aantal kinderen over de teams te realiseren. 

 

Een miniteam bestaat uit minimaal 4 kinderen en maximaal 6 kinderen, een 

jeugdteam bestaat uit minimaal 7 kinderen en maximaal 12. 

 

De trainers beoordelen in gezamenlijk overleg het spelniveau van ieder kind 

invidivueel (gericht op balvaardigheid, techniek en inzicht) 

 

1.6 Trainingen 

1.6.1 Algemeen 

Volleybalvereniging The Weekenders biedt alle kinderen de mogelijkheid om 

minimaal één maal per week en maximaal 2 maal per week te komen trainen 

onder de begeleiding van enthousiaste trainers en/of jeugdleden. De 

kinderen trainen in kleine groepen die gebaseerd zijn op de teamindeling 

voor deelname aan de competitie. Kinderen die recreatief spelen (dus nog 

geen competitie spelen) worden bij de training ingedeeld in een team dat het 

meest past bij hun leeftijdscategorie èn spelniveau (ter beoordeling aan de 

trainers). Bij voldoende nieuwe aanmeldingen op vaardigheidsniveau 4, 5 & 6 

tezamen (minimaal 6 kinderen) wordt een aparte trainingsgroep voor deze 

beginners gevormd. Deze laat-instromers dienen allemaal nog de 

basisvolleybaltechnieken, zoals opslag, onderhands spelen (pass) en 

bovenhands spelen, aan te leren. Het komt voor dat er verschil in spelniveau 

is tussen de kinderen die samen trainen. De trainers zullen hierop inspelen 

door een deel van de training de groep te splitsen en oefeningen aan te 

bieden die de persoonlijke ontwikkeling van de volleybalvaardigheden en 

techniek van iedere individuele speler bevordert. 

 

1.6.2 Trainingstijden 

De trainingstijden van de jeugdteams lopen tot uiterlijk 19:30 uur en kunnen 

plaats vinden op elke weekdag. Daarna trainen de senioren-teams. 

 

1.6.3 Frequenties 

Alle teams trainen minimaal 1 keer per week en maximaal 2 keer per week 

 

2.0 Talenten 

Zodra een talent wordt ontdekt bij The Weekenders, hetzij door de trainer, door ouders of 

door de TC, zal in alle gevallen in goed overleg met trainer, TC, ouders en het talent 



afspraken worden gemaakt m.b.t. de aanpak. De aanpak omvat meestal een extra training in 

een hoger team, aangepaste oefeningen binnen zijn / haar eigen training voor een extra 

prikkel en een eventuele doorstroming naar een hoger team. 

 

Indien een talent het niveau overstijgt dat we bij The Weekenders kunnen aanbieden, zullen 

we in goed overleg samen met de ouders in contact treden met een vereniging zoals Pegasus 

of VoCaSa om de overgang van het talent te begeleiden.  

 

3.0  Senioren 

3.1 NeVoBo competitie 

Elk seniorenteam komt uit in de NeVoBo competitie en speelt in de maanden 

september t/m april een competitie van 20-22 wedstrijden. The Weekenders komt 

uit in de 4e t/m de 1e klasse. 

 

3.2 Prestatieteams 

De prestatieteams binnen The Weekenders zijn de 1e teams van zowel de heren als 

de dames competitie en komen uit in de 1e klasse. Het beleid is erop gericht om de 

1e teams te laten spelen in de 1e klasse met minimaal als doel klasse-behoud. Bij 

spelers tekort zal dit bij wedstrijden aangevuld worden vanuit de lager spelende 

teams of indien mogelijk vanuit de A-jeugd teams. Het kan zijn dat dit de lager 

spelende teams nadelig beïnvloed. Bij discussie heeft de TC (Technische Commissie) 

het laatste woord. 

 

3.3 Opleidingsteams 

Opleidingsteams bestaand doorgaans uit een mix van ervaren en minder ervaren 

spelers. 

 

3.4 Doorstroming 

Doorstroming van opleidingsteams naar hogere teams vind plaats in overleg met de 

trainers, de TC en de spelers zelf. Bij The Weekenders streven we ernaar om iedereen 

zo snel mogelijk op het niveau te laten spelen dat passend is bij de kwaliteiten van de 

speler. 

 

3.5 Teamindelingen 

Teams worden ingedeeld op prestatieniveau en omvang. Hierbij wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren, maar dit is geen garantie. 

Teams bestaan uit minimaal 8 spelers, waarbij elke positie ingevuld kan worden door 

minimaal 2 spelers. Een team bestaat uit maximaal 12 spelers. Dit is tevens de 

maximale omvang van een trainingsgroep. 

 

3.6 Trainingstijden 

De trainingstijden van de senioren teams lopen van 19:30 uur t/m 23:00 uur op alle 

weekdagen, behalve de donderdagavond, aangezien dit de competitieavond is. 

 



3.7 Wedstrijdtijden 

Wedstrijden worden doorgaans op de donderdagavond gespeeld. De 1
e
 ronde 

wedstrijden start om 19:30. De 2
e
 ronde wedstrijden start om 21:30 uur. 

 

 

4.0 Toetsing 

4.1 Enquête 

Jaarlijks vind er een enquête plaats onder alle leden om te toetsen of ze tevreden zijn 

over de kwaliteit van de trainingen, de trainers en de coaches. Op basis daarvan zal 

de TC acties ondernemen. De enquêtes zijn tevens input voor het indelen van de 

nieuwe teams. 

 

5.0 Kwaliteit trainingen 

5.1 Technische Commissie 

De technische commissie kan gevraagd én ongevraagd trainingen bijwonen van zowel 

de senioren, als de jeugd-teams enerzijds om de kwaliteit van de trainingen te 

toetsen en anderzijds om eventuele talenten te begeleiden naar een hoger team. 

 

5.2 Trainerclinics 

Om het niveau van onze trainers (zowel de gecertificeerde als de vrijwillige) wordt er 

jaarlijks een trainersclinic georganiseerd vanuit de technische commissie door een 

gerenomeerd trainer van volleybal nederland. Alle trainers zijn verplicht hierbij 

aanwezig te zijn. 

 


