J E U G D B E L E I D IS GEEN V O L D O N G E N FEIT. HET IS DE B O U W D O O S ,
WAAR JE V O O R T D U R E N D MEE AAN HET BOUWEN BLIJFT.

Het Technisch
Jeugdbeleidsplan
Door Bert Brinkman

Aanleiding voor dit
artikel is
de Landelijke
Jeugdkaderdagin
Gorssel in september 2008, maar het
onderwerp speelt
al veel langer en is
ook verder actueel.
Vandaar dat ik in
dit artikel het
onderwerp breder
behandel dan
alleen wat er tijdens de Landelijke
Jeugdkaderdag
aan de orde kwam.

Al vaker was het formuleren
van een technisch
Jeugdbeleidsplan onderwerp
van gesprek tijdens een
Landelijke Jeugdkader dag.
In 1998 wist Henk
Hofsteenghe zijn gehoor in te
wijden in de gedachtegang
achter wat het Groninger
model is gaan heten. Dat
betreft eigenlijk het
document 'Blauwdruk voor

een technisch beleidsplan: Jeugd Volleybal
Groningen' dat toen door Hans Oljans,
Sporttechnisch Kader functionaris van het
toenmalig district Groningen van de Nevobo
was opgesteld.
Een model dat zo compleet lijkt dat het anno
2009 nog weinig aan actualiteit heeft
ingeboet. Het is een prima naslagwerk, ook
al heeft de auteur toen gesteld dat het
slechts zijn visie was en er dus ook andere
mogelijkheden waren om een technisch
beleidsplan te schrijven.
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WORKSHOP
Tijdens de Landelijke Jeugdkaderdag in 2008 in
Gorssel stond het onderwerp technisch Jeugdbeleidsplan andermaal op de agenda. Inleider Aldert
de Boer wist de deelnemers tot daden te zetten, het
betrof geen ochtend lekker achteruit zitten luisteren naar wat de spreker te vertellen had.
Het beloofde een actieve bijeenkomst te worden
met discussies in subgroepen, waarna de discussie
plenair nog eens dunnetjes over kon worden
gedaan. Om nu te zeggen dat een ieder na afloop
met de neuzen dezelfde kant op naar huis ging, dat
waag ik te betwijfelen. Toch zal de workshop de
nodige stof tot nadenken hebben gegeven.
BETROKKENEN BIJ EEN TECHNISCH
JEUGDBELEIDSPLAN

De Boer geeft in zijn inleiding aan dat er bij het formuleren van een technisch Jeugdbeleidsplan verschillende belanghebbenden zijn, die ieder vanuit
een, wellicht ander gezichtspunt, naar een te formuleren technisch Jeugdbeleidsplan kunnen kijken. Benoemd worden de voor de hand liggende
groepen als het trainerskader, de spelers en het
bestuur, maar ook de ouders zijn natuurlijk
belanghebbend bij het te formuleren technisch
Jeugdbeleidsplan.
WAT IS EEN TECHNISCH J E U G D B E L E I D S P L A N ?

Een technisch beleidsplan is een plan waarin alle
basistechnieken, tactieken, spelsystemen en mentale aspecten beschreven staan, die we tijdens de
gehele jeugdperiode willen aanleren en verbeteren.
Daarbij hoort uiteraard een duidelijke planning,
die ook beschreven dient te worden.
Nu kan het natuurlijk zijn dat clubs in het geheel
niet geïnteresseerd zijn in jeugd. Dan kan een technisch beleidsplan interessant zijn, maar behoeft dit
niet specifiek toegesneden te worden op de jeugd.

Jeugd

We willen
duidelijk

hebben wat
er allemaal
Als clubs nog geen jeugd of nog geen grote jeugdafdeling hebben kan het formuleren van een technisch jeugdbeleidsplan natuurlijk wel een issue
zijn.
Tot slot heb je natuurlijk verenigingen die wel een
jeugdafdeling hebben en deze graag willen behouden. Voor deze vereniging kan het zeer nuttig zijn
om een technisch jeugdbeleidsplan te formuleren.
Al in 1986 is er al eens publicatie van de Nevobo
geweest, waarin werd aangegeven dat het aanbod
van het op jeugd afgestemde volleybal niet meer
voldoet.
Het aanbod sloot, om het simpel te zeggen, niet
meer aan bij het leefpatroon van de jeugd. Al in
1986 werden verschillende oorzaken benoemd die
de oorzaak kunnen zijn van de terugloop van het
aantal jeugdleden. Zo kiest jeugd, open deur wellicht, voor de gezelligheid en voor de uitdaging. De
sfeer binnen het team, maar ook het geboden leerklimaat zijn van invloed.
De vereniging moet in die zin, sociaal veilig zijn.
Ook te grote niveauverschillen binnen het team
kunnen zo een rol spelen bij het doorgaan of stoppen. Verder hebben steeds meer jeugdigen een
baantje, ze willen geld verdienen, wat dan weer
zou kunnen botsen met bijvoorbeeld competitie
verplichtingen.
Jeugdigen lijken tegenwoordig steeds drukker,
want naast het volleybal en het bijbaantje zijn er
soms ook nog andere activiteiten die van belang
worden geacht. Het maken van keuzes is dan niet
eenvoudig. Belangrijk is te onderzoeken waarom
jeugdleden stoppen met volleybal, want hieruit
zijn wellicht lessen te trekken voor de toekomst.
WAAROM MAAK JE EEN TECHNISCH
JEUGDBELEIDSPLAN?

Het verhaal zoals het hiervoor beschreven is, geeft
aan dat jeugdbeleid eigenlijk meer is dan alleen
een technisch jeugdbeleid. Jeugd kiest niet alleen
voor de sport, maar ook voor een plezierige invulling van de vrije tijd. De jeugd kiest voor variatie en
uitdaging, een aanbod dat aansluit bij de belevingswereld van de jeugd zelf. De jeugdtrainer en
dus de jeugdafdeling hebben een zeer grote
invloed op het plezier van de kinderen zelf. De
jeugdtrainer moet leiding kunnen geven aan de
jeugd. De jeugdtrainer moet de leden opvangen en
ook behouden.
De jeugdtrainer is medeverantwoordelijk voor het
voorbereiden en organiseren van volleybal en aanverwante zaken, hij moet kunnen overleggen er,
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adviseren en moet niet in de laatste plaats ter zake
kundig zijn. Kortom de jeugdtrainer anno 2009 is
een duizendpoot die hard zijn best moet doen om
niet te verdrinken. Om te zorgen dat deze vrijwilliger, want in negen van de tien gevallen gaat het
om vrijwilligers, het hoofd boven water houdt zou
een algemeen jeugdbeleidsplan helpend zijn. In
het winter nummer van Volley Techno, 1998, wordt
hier uitgebreid op in gegaan.
Uit een algemeen jeugdbeleidsplan kan dan een
technisch jeugdbeleidsplan gedestilleerd worden.
We maken een technisch jeugdbeleidsplan, omdat
we gestructureerd met onze jeugdleden aan de
slag willen. We willen duidelijk hebben wat er allemaal geleerd moet worden en wanneer het aangeleerd moet worden en aan wie het aangeleerd
moet worden. In een technisch jeugdbeleidsplan
worden afspraken benoemd, zoals de manier waarop er leiding wordt gegeven, of eigenlijk het leerklimaat.
In een technisch jeugdbeleidsplan komen ook
afspraken te staan betreffende technieken: hoe
worden deze uitgevoerd, op welk niveau gaan we
wat aanleren? Wellicht beschrijf je ook de te volgen
leerroutes en de bij de techniek behorende sleutelwoorden? Ook de afspraken, per niveau, op tactisch
gebied worden in een technisch jeugdbeleidsplan
beschreven. In het technisch jeugdbeleidsplan zou
je, per niveau, vaardigheidskaarten op kunnen
nemen waarop dergelijke afspraken beschreven
worden. (Zie illustratie: Voorbeeld vaardigheidskaart Niveau 7).
In een technisch jeugdbeleidsplan kunnen ook
afspraken opgenomen worden over het aantal trainingsuren per niveau en per team. Traint iedereen
gewoon even veel, of traint de Ci bijvoorbeeld meer
keren per week. Ook kan nagedacht worden over de
overgang van het ene niveau naar het andere
niveau. Hoe sluiten de niveaus op elkaar aan?
Trainers zijn soms ook maar passanten, aanwezigen met een tijdelijk karakter, zo bleek tijdens de
workshop in Gorssel. Om ook voor deze passanten
de kaders helder te maken, zou ook een technisch
jeugdbeleidsplan een rol kunnen spelen. Daar
komt bij dat, op grond van een helder technisch
jeugdbeleidsplan, ook trainers gezocht zouden
kunnen worden.
HOE B E G I N JE EEN T E C H N I S C H
JEUGDBELEIDSPLAN?

ET zijn op deze vraag verschillende antwoorden
mogelijk. Het heeft ook te maken met de men- >
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sen binnen jouw vereniging die beschikbaar zijn en Welke dingen vind je al goed gaan in de vereniging,
die misschien al verstand van zaken hebben.
ben je tevreden over, is het leuk om bij deze club te
Wat De Boer zelf heel belangrijk vindt, is dat het Vioren? Waarom ben je daar tevreden over? Wat
plan dat gemaakt gaat worden, gedragen wordt zou nog geregeld moeten worden, zou je graag wildoor alle kaderleden binnen de vereniging. len zien? Waarom? Wat zou anders moeten?
De rol van de ouders is daarbij ook van groot Waarom? Welke verschillen zijn er volgens jullie
belang, aldus De Boer. Het zijn tenslotte hun kinde- met andere verenigingen?
ren, waar we mee aan de slag gaan.
Over deze vier vragen laat je ze dan een uur brain'Ik zou starten met een avond waarbij alle geledin- stormen om vervolgens aan elkaar een presentatie
gen binnen de vereniging en de kinderen met hun te laten verzorgen van 5 minuten. Na deze presenouders uitgenodigd worden', adviseert De Boer. taties zoek je naar gemeenschappelijke uitspraken
Doel van zo'n aftrapsessie is, te praten over een en probeer je te komen tot een plan van aanpak.
technisch jeugdbeleidsplan en hen daar ook over
laten na- en meedenken. De inbreng van het uit- Meerdere routes mogelijk
voerend kader, zou hij zwaar laten meetellen.
Voor de vervolgstappen zijn verschillende routes te
Je kunt die avond starten met een korte inleiding bedenken. Binnen een vereniging als Dros Alterno
over dat je als vereniging een technisch jeugdbe- heeft men er bijvoorbeeld destijds voor gekozen
leidsplan zou willen opzetten en waarom je dat zou om hier een werkgroep voor de formeren, die op
willen.
verschillende momenten in het lopende traject
Dan laat je de verschillende geledingen nadenken terugkoppelt aan bestuur, TC en de vereniging.
over de volgende vragen en wel over alles wat hen Wat De Boer van groot belang vindt, is dat het plan
invalt. Van technisch/tactisch tot randvoorwaarde- langzaam groeit en gedragen wordt door de zwaklijk, omgaan met en scholing van kader.
ste schakel van het kader. Beter vier A-4tjes die
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Voorbeeld
Vaardigheidskaart
Niveau;.

6 WELKE VAARDIGHEDEN OP WELK NIVEAU
6.1 Niveau 1 - Circulatie Mini Volleybal ( 6 - 7 jaar)
Algemeen tralnlngstfoel
•
•

Verkrijgen van algemene basisvaardigheden met bal en met stuiten en zonder bal.
Leren samenwerken.

Techniek

\

Tactiek

Algemene basisvaardigheden
Zonder ba)

Met bal

Snelheidsoefeningen
Coördinatie oefeningen
Lenigheidoeféningen
Leren ervaren van "hoogte"
Balvaardigheidoefeningen met als doel
•

Bal baan beoordeling

•

Timing

•

Veelzijdig vangen

•

Veelzijdig gooien, zowel met 1 hand boven het hoofd als
met twee handen onderhands gooien, ais ook met twee
handen bovenhands stoten

•

Het contact moment met de bal moet steeds korter worden

•

Gericht leren gooien en stoten

•

Samenspel

Verdeling

Keywords

100%

30%

70%
•
•

tenen
shuffle

•
•

onder
liniaal

•

banaan

Algemene tactiek
Driehoek/Ruit
systeem met
alles vangen

16

Gericht op het vergroten van de beweeglijkheid en op het
spelen op die posities waar niemand staat
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door iedereen begrepen en uitgevoerd kunnen
worden, dan een fantastisch geschreven boekwerk
met alles erop en eraan, maar dat niet begrepen
wordt en daardoor ook niet uitgevoerd wordt.
Wie heeft de leiding?
Elk technisch beleidsplan kent bij de uitvoering er
van een technisch coördinator, aldus De Boer.
Deze coördinator bereidt de bijeenkomsten voor,
hij houdt contact met de verschillende trainers.
Ook is hij is het aanspreekpunt, zowel voor trainers,
als voor spelers bij eventuele problemen.
Voor wie is het technisch beleidsplan
bestemd?
De Boer benoemt in zijn verhaal een drietal doelgroepen van de jeugd. Deze, drie 'soorten' jeugd
zijn even belangrijk en verdienen ook even veel
aandacht:
j. De breedte jeugd
Traint meestal een keer per week. Het plezier in het
volleybal staat voorop; ze komen omdat ze het op
de vereniging erg leuk vinden.
2. De prestatiejeugd
Traint meestal 2 keer in de week. Dit is de jeugd,
waar wat meer talent in zit en waarbij het duidelijk
om het winnen van de wedstrijden gaat. Het plezier, de gezelligheid en de sociale contacten zijn
echter ook erg belangrijk.
3. De top jeugd
Trainen als het kan drie of meer keren per week. Zij
zetten heel veel op zij om een zo hoog mogelijk
niveau te halen. Plezier, gezelligheid en de sociale
contacten blijven echter belangrijk.
HET TEAMBOEK

Wat is de rol van een teamboek? Het teamboek is
een uitstekend middel om het technisch beleidsplan tot een succes te maken. Het is namelijk de
weerslag van alle gegevens, de afspraken, de gegeven trainingen. Alles dat van belang is voor het
team. Het bevat afspraken omtrent het afzeggen
bij trainingen en wedstrijden. Het overzicht van de
gegeven trainingen, een beschrijving van de technieken, maar ook van de te leren ofte spelen spelsystemen. In het teamboek kan ook het jaarplan
opgenomen worden. Welke thema's en accenten
komen wanneer aan bod? Ook kan in het teamboek
de opkomst tijdens de trainingen bijgehouden
worden, maar ook de basisopstellingen, en de
keren dat er elders is ingevallen.
Het complete wedstrijdprogramma zou in het
teamboek opgenomen kunnen worden, als ook de
gegevens van de spelers, dan wel speelsters.
Waarbij, ten aanzien van dit 'aaiste onderwerp
natuurlijk gelet moet worden op de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens. Tot s'ot kurner ook
de schoolvakanties, feestdagen en de data van bijvoorbeeld schoolonderzoeken en examens opgeno-
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men worden in het teamboek, waarbij je dan ook
zou kunnen beschrijven hoe je hier dan weer mee
omgaat. Wordt er bijOoorbeeld door getraind in de
vakanties?
Kortom het teamboek zou een praktische weergave
kunnen zijn van hetgeen je in een technisch jeugdbeleidsplan beschrijft.
DE FOLLOW-UP

De Boer acht het van belang dat de trainers en de
technische commissie regelmatig bij elkaar te
komen voor overleg. Het doel is dan het afstemmen
van de trainers op een gezamenlijke aanpak:
• Het uitwisselen van ervaringen.
• Het bespreken van problemen.
• Het lanceren van ideeën.
• De evaluatie van de afgelopen periode.
• Hoe is de oefenstof verwerkt?
• Welke voortgang kan er geconstateerd worden?
• Hoe wordt de periode afgesloten (testen?).
• Bijzondere onderwerpen.
De organisatievorm van een dergelijk overleg kan
divers zijn. Wellicht is een thematisch 'trainerscafé'
een aardig vorm?
Voorop staat dat jeugdbeleid geen voldongen feit
is. Het is de bouwdoos, waar je voortdurend mee
aan het bouwen blijft. Het beleid is niet statisch,
het wordt geformuleerd, uitgevoerd, gecontroleerd, geëvalueerd en weer bijgesteld.

Dan laat
je de

verschillende
geledingen
nadenken
over de
volgende
vragen en
wel over
alles wat
hen invalt.
Van

technisch/
tactisch tot

TOT SLOT

randvoor-

De NeVoBo is bezig met een jeugdmarketing
plan dat wordt opgenomen in Clubkoers
(www.clubkoers.nl). In dit plan wordt ook
een technisch jeugdbeleid opgenomen. Op
Clubkoers moet het straks mogelijk zijn om
vragenderwijs antwoorden te vinden op alle
vragen waar de vereniging of de trainer bij
het formuleren van een technisch
jeugdbeleidsplan tegen aanloopt. Hierover
dus wellicht in een later stadium meer.
Het volgen van een cursus VolleybaltraineT 2
(VT2) door het uitvoerend kader zou een
prima opstap kunnen zijn voor de
ontwikkeling van een eigen technisch
jeugdbeleidsplan.
^
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waardelijk,
omgaan met
en scholing
van kader.

