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Uitgangspunt
Uitgangspunt voor het formuleren van technisch beleidsplan 2020-2023 is het eerder geformuleerde
ambitieplan WSV volleybal Warnsveld 2017-2020.
Voor het realiseren van het technisch beleidsplan is de Technische Commissie (TC) verantwoordelijk
en neemt hierin het voortouw. Het technisch beleidsplan 2020-2023 wordt nog ter toetsing en
goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van WSV volleybal, waarmee het bestuur ook achter de
gekozen uitgangspunten gaat staan en het geheel ook past bij het ambitieplan van de vereniging.

De basis
Het sportieve beleid van de vereniging uit twee hoofddoelstellingen:
1. Leden in de breedtelijn ervaren zoveel mogelijk voldoening - recreatief en/of in competitie
verband in de volleybalsport. Dit gebeurd onder leiding van (bij voorkeur gediplomeerde)
trainers, waarbij het bij talentvolle spelers altijd mogelijk moet zijn door te stromen naar de
prestatielijn.
2. Leden in de prestatielijn krijgen de mogelijkheden zich van jongs af aan (of op latere leeftijd
vanuit de breedtesport) te ontwikkelen zodat ze kunnen volleyballen op het voor hen hoogst
mogelijke niveau. Hogere en gespecialiseerde trainingsintensiteit onder begeleiding van hoog
gekwalificeerde trainers vloeien hieruit voort.

De aanleiding
Terugkijkend op de afgelopen jaren, waarbij de prestaties van dames tot de topdivisie reikte, is na
interne discussie het plan opgevat een nieuw technisch beleidsplan te formuleren. De afgelopen
periode heeft ons als vereniging geleerd dat het naar ‘meer smaakt’ en we komende jaren voor het
hoogst haalbare willen gaan voor zowel de club als de spelers. WSV wil en kan dit optimaal faciliteren
en stimuleren.
De TC WSV wil met het hierna volgend plan de voorwaarden creëren om het hoogst haalbare voor
onze vereniging op prestatiegebied te realiseren.

Waar staat WSV volleybal voor
Onze vereniging is een ontmoetingsplek voor sociale binding en het leveren van prestaties. Door
goede begeleiding stellen we teams binnen de vereniging samen die aansluiten bij de breedte- en
prestatielijn. Spelplezier staat daarbij ten alle tijden voorop.
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WSV wil hierbij de randvoorwaarden creëren waarbij elk individueel lid moet kunnen volleyballen op
haar/zijn niveau onder begeleiding van een sterk en gekwalificeerd kader.

Hoe willen we dit gaan vormgeven
Voor talenten van 4 t/m 18 jaar wil WSV een doordachte en sterke jeugdopleiding bieden. Jeugdige
talenten worden binnen de eigen opleiding begeleid en opgeleid, zodat ze toonaangevende
speelsters / spelers worden binnen de regionale competities en op termijn kunnen doorstromen naar
de 1e teams van de senioren. WSV geeft de voorkeur aan de doorstroming van eigen talenten.
Talenten van buiten de club komen zoveel mogelijk op eigen initiatief naar onze vereniging.

A. Trainingen
De trainingsuren worden door de TC bepaald op basis van de doelstellingen per team en de
beschikbaarheid van trainers, zaalruimte en financiën.
Jeugd (4 t/m 18 jaar)
Het uitgangspunt is dat alle teams per definitie twee keer per week trainen.
Per individu zal gekeken worden of een speler meer uitdaging nodig heeft bij een ouder of hoger
spelend team.
•

•
•
•
•
•
•

Op individuele basis kunnen speelsters / spelers gedurende het jaar uitgenodigd worden om
mee te trainen met een team dat ouder is of hoger speelt. Dit is geen regel maar een
uitzondering voor jeugd die, later in het seizoen, bijvoorbeeld een bijzondere ontwikkeling
laat zien ( Talent*). Dit wordt door meerdere trainers / coaches bepaald en altijd in overleg
met de TC en Technisch hart WSV.
Teamtraining gaat altijd voor alle andere trainingsmomenten.
Volleybal is een teamsport. Teamleden hebben elkaar nodig. De jeugdtrainers verwachten
dan ook dat spelers op de wedstrijden en trainingen aanwezig zijn.
Er is aandacht voor de ontwikkeling en fysieke belasting van spelers.
De trainer fungeert als aanspreekpunt voor spelers en ouders /verzorgers voor vragen
omtrent ontwikkeling.
Elk jaar organiseert de trainer een ouderavond voor ouders / verzorgers. De coördinatoren
TC worden hiervoor tevens uitgenodigd.
Extra trainingen met een nieuw te vormen trainingsgroep is afhankelijk van de
beschikbaarheid van trainers.
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B. Wat is een Talent
Voordat we over talentontwikkeling kunnen spreken moeten we eerst helder hebben wat een talent
binnen de visie van WSV is. Een talent is een speler die:
•
•
•
•

Een natuurlijke begaafdheid / aanleg heeft voor het volleybal bezit.
Beter is dan haar / zijn leeftijdsgenoten.
De wil en het vermogen bezit om te verbeteren.
Het allerhoogste wil bereiken.

C. Hoe willen we dit gaan vormgeven
Talentlontwikkeling binnen WSV vindt plaats op basis van het Long Term Athlete Development
Model. (LTAD-Model). Hierin worden verschillende fase binnen de volleybalontwikkeling bij de CMV
en Jeugd onderscheiden:
•
•
•
•

Fundamentals: nadruk op fun en spelplezier. Ontwikkelen van fitheid en trainen van bal
basisvaardigheden: CMV 1t/m 4.
Learning to train: Nadruk op leren trainen van algemene volleybalvaardigheden. Vanaf CMV
5/6 t/m de B leeftijd.
Training to train: Nadruk op functie specifieke volleybalvaardigheden: Aandachtsgebied
C/B/A jeugd.
Training to win: Nadruk op verbeteren prestatievermogen. Vanaf de B – junioren.

D. Beleid teamindelingen
•
•
•

•

De trainers en TC (en Technisch Hart) coördineren het proces voor de samenstelling van alle
jeugd- en mini-teams.
De TC doet voorstellen voor het aanstellen van de trainers op basis van aangeleverde
informatie voor de teams.
De indeling van de teams vindt plaats op basis van onder andere, ontwikkeling en het sociale
aspect. Daarnaast speelt niveau en plezier een belangrijke rol. Elk team heeft spelers nodig
die het niveau aankunnen, maar ook spelers die dit niveau toe kunnen groeien. Voor hoger
spelende teams spelen ook factoren als ontwikkel verwachting, leervermogen en posities
een rol.
Selectieteams voor de openclub vallen onder de verantwoordelijkheid van de TC en
Technisch Hart.

E. Proces Teamindelingen
Teamindelingen worden bepaald door de TC in samenwerking met trainers en het Technisch Hart.
Het Technisch Hart bestaat uit de technisch coördinatoren senioren, Peter Karreman, junioren, Leon
Wunderink en CMV, Kim Wolswijk. Dit proces wordt jaarlijks gestart en geëvalueerd in december en
april.
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F. Nationale Open Club Kampioenschappen (NJOK)
De nationale open clubkampioenschappen is het belangrijkste jeugdtoernooi dat Nevobo
organiseert. Verenigingen in Nederland nemen deel met gelegenheidsteams die zo sterk mogelijk
worden samengesteld. Er kunnen ook jeugdspelers meedoen die al in seniorenteams competitie
spelen.
Uitgangspunt moet zijn dat WSV met zoveel mogelijk teams deel neemt aan de open club
kampioenschappen.

G. Beleid TC m.b.t. de nationale open club kampioenschappen
Het beleid van de open clubkampioenschappen zal lopende het seizoen nader ingevuld worden.
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