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1. Voorwoord 
 

 

 

 

 

 

 

Beste spelers, trainers, coaches, ouders en andere geïnteresseerden, 

Welkom in het huis van Accretos.  

Accretos wil een vereniging zijn voor haar leden. Een vereniging waar eenieder kan volleyen op zijn of 

haar eigen niveau, een vereniging die leden (en ouders van) verenigt, waar het familiegevoel de 

boventoon voert en met een bruisend en levendig vrijwilligersnetwerk dat gewaardeerd wordt voor 

al het werk dat zij doet. Een vereniging die staat als een (t)huis.  

Een huis waar mensen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn, waar er respect is voor elkaar en plezier 

is in de sport. Volleyen als verbindingsfactor, een teamsport, een vereniging zoals een huis, waar in 

beide gevallen alleen SAMEN het verschil kan maken. 

Dit zijn enkele zinnen waar een forse ambitie uit spreekt. Een ambitie die wij met ons allen waar 

willen maken. Daar hebben wij ons als bestuur aan gecommitteerd. Is het bestuur daarmee alleen 

verantwoordelijk voor het realiseren van deze ambitie? Geenszins: een vereniging valt of staat met  

iedereen samen. Ieder levert in zijn of haar eigen kracht een bijdrage, ten dienste van het geheel.  

Net zoals thuis gelden er regels en worden afspraken gemaakt en dat geldt ook voor het huis van 

‘Accretos’. Iedereen die deel uit wil maken van het huis dient de regels en afspraken te respecteren. 

Op deze manier kunnen we zorgen voor duidelijkheid en eenduidigheid, zodat iedereen weet waar 

hij of zij aan toe is. Zo creëren wij een huis waarin mensen zich thuis voelen, een eigen cultuur. 

Dit document geeft de afspraken weer op hoofdlijnen en bevat regels die wij samen willen naleven 

om zodoende een huis te creëren met prettige leefomstandigheden;  

HET HUIS VAN ACCRETOS. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn omtrent dit document, schroom dan niet om een mail te 

sturen naar voorzitter@accretos.nl. 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van Accretos 

mailto:voorzitter@accretos.nl
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3. De bouw van ‘HET HUIS VAN ACCRETOS’ 

3.1. Het ontstaan van ‘HET HUIS VAN ACCRETOS’ 
‘Accretos’ is het Griekse woord voor ‘samensmelting’. Dit verwijst naar de geschiedenis van onze 

volleybalvereniging. Het woord samensmelting geeft al aan dat er diepere fundamenten onder ons 

huis liggen. 

Deze fundamenten zijn gecreëerd door een fusie tussen volleybalvereniging Vinciat uit Roggel en 

Nevoc uit Neer. Vanuit deze stevige fundamenten, reeds gecreëerd in 1969 respectievelijk 1980, is er 

met veel energie en inzet, sinds 1 augustus 2000, verder gebouwd aan ons huisje. Een huis waar we 

trots op mogen zijn. 

Met ongeveer 300 leden behoort Accretos tot de grootste volleybalverenigingen van Zuidoost-

Nederland! Een vereniging waar alle leden vanaf ongeveer 6 jaar kunnen volleyen op diverse niveaus.  

In ons huis staat plezier in volleyen voorop en proberen we dit plezier te behouden gedurende de 

hele volleybalcarrière. Daarnaast is er in dit huis oog voor kwaliteit en wel op een zodanige wijze dat 

voldoende goed opgeleide en enthousiaste juniorspelers doorstromen naar de senioren en, indien 

gewenst, iedereen zijn hoogst haalbare niveau kan bereiken. Dit vraagt inzet van veel mensen: 

spelers, trainers, coaches, ouders en andere vrijwilligers. 

Samen kunnen we dit huis verder uitbreiden en waar nodig verbouwen, zodat we voor alle leden wat 

wils kunnen bieden. 

Om ervoor te zorgen dat ook in een nog steeds groeiend huis iedereen de regels en afspraken kent 

introduceren we ‘HET HUIS VAN ACCRETOS’. Zodoende kan er geen onduidelijkheid zijn over de 

regels en afspraken en waar we als vereniging naar toe willen. Een huis waarin prettige 

leefomstandigheden heersen zodat de bewoners zich houden aan de regels en afspraken en waarin 

voor iedereen dezelfde regels en afspraken gelden. 

3.2. De fundering van ‘HET HUIS VAN ACCRETOS’ 
Ieder huis heeft een fundering. De fundering binnen een vereniging is de organisatiestructuur.  Hoe is 

de vereniging opgebouwd? Dit is terug te vinden in de Statuten, aangevuld door het Huishoudelijk 

reglement van Accretos.  
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4. Kamer: De huisregels en afspraken van Accretos 
In ieder huis gelden huisregels. Zo heeft Accretos ook regels en afspraken opgesteld die gelden voor 

alle leden. In het Huishoudelijk reglement staan ook een aantal regels en afspraken besproken die in 

dit document niet worden vermeld. De regels en afspraken zorgen voor duidelijkheid en structuur 

binnen de vereniging. Men moet denken aan zeer praktische regels en afspraken, voor tijdens 

trainingen en wedstrijden, als gedragsregels die specifiek voor bepaalde doelgroepen gelden. Ook is 

er aandacht voor regels en afspraken ter voorkoming van seksueel misbruik. Aan deze regels en 

afspraken liggen normen en waarden ten grondslag die hieronder verder worden toegelicht.   

4.1. Normen & Waarden van Accretos 

4.1.1. Respect & Veiligheid 

Bij Accretos behoren alle leden en bezoekers, zowel in als buiten het veld, iedereen met respect te 

behandelen.  Hieronder behoort ook het creëren van een veilig sportklimaat, waarbij een ieder zich 

thuis en veilig voelt. 

4.1.2. Openheid & Toegankelijkheid 

Accretos streeft ernaar om een vereniging te zijn die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit 

Roggel, Neer en omgeving. Accretos wil een transparante volleybalvereniging zijn waarbij het beleid 

voor iedereen inzichtelijk is. Door middel van elkaar positief aan te spreken en van feedback te 

voorzien, behouden we een prettige sfeer. 

4.1.3. Boeien & (Ver)binden 

Accretos streeft ernaar om een grote mate van betrokkenheid te creëren tussen de leden en 

betrokkenen, o.a. door diverse volleybalactiviteiten, door samen te werken en door de organisatie 

van niet-volleybal activiteiten. Ondanks dat er gebruik wordt gemaakt van diverse 

sportaccommodaties, willen we een wij-gevoel creëren! 

4.1.4. Plezier & Sportief presteren  

Naast het waarborgen van de breedtesport, willen we graag onze ambities waarmaken door met 

dames en heren op een zo hoog mogelijk niveau te volleyballen.  Dit altijd met behoud van een 

sportieve houding en plezier.  

4.1.5. Samenwerken 

Samenwerken is een essentieel en belangrijk kenmerk van Accretos. Samen bereikt men meer dan 

alleen. ‘Accretos’ betekent niet voor niets ‘samensmelting’. Het is een diepgeworteld begrip binnen 

de vereniging dat ook zoveel mogelijk wordt uitgedragen naar buiten toe.  

De samenwerking vormt het cement die de losse stenen van de vereniging bij elkaar houdt. Het zorgt 

ervoor dat Accretos staat als een huis! Het geeft stevigheid en maakt Accretos tot een mooie, actieve 

en bloeiende vereniging voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt. In de praktijk betekent 

dit dat van leden wordt verwacht dat ze niet alleen iets komen halen, maar ook een bijdrage leveren 

om dit in stand te houden en te versterken. Denk hierbij aan het mee helpen bij activiteiten, acties, 

etc..  

Daarnaast heeft Accretos ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving toe 

om een positieve bijdrage te leveren. 
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4.2. Praktische regels en  afspraken voor tijdens trainingen en 

wedstrijden 
Om trainingen en wedstrijden goed te laten verlopen heeft Accretos een aantal praktische regels en 

afspraken waaraan alle leden zich dienen te houden. Deze regels en afspraken zorgen er uiteindelijk 

voor dat iedereen ook daadwerkelijk met plezier komt volleyballen.  

4.2.1. Kleding 

 De vereniging biedt een wedstrijdshirt in bruikleen aan voor gebruik bij wedstrijden. 

 Ieder lid dient zelf te zorgen voor een sportbroek, T-shirt (voor trainingen), sportschoenen 
(alleen te gebruiken in de sportzaal), kniebeschermers en andere kledij voor gebruik tijdens 
wedstrijden en trainingen. 

 In de meeste sportzalen is het niet toegestaan om met sportschoenen met zwarte zolen de 
zaal te betreden. Let hier dus op bij het aanschaffen van sportschoenen.  

4.2.2. Eigendommen & materiaalgebruik 

 Iedereen gaat zuinig om met de materialen in en om de sportzaal. 

 Materialen van de sportzaal dienen in de sportzaal te blijven. Neem bijvoorbeeld geen ballen 
mee naar de kleedlokalen of elders. 

 Accretos kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of het kwijt raken van 
eigendommen. Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid. 

 Laat geen waardevolle spullen in het kleedlokaal achter. Neem al je persoonlijke 
eigendommen mee de sportzaal in.  

4.2.3. Hygiëne  

 Douchen is voor iedereen verplicht! Dit geldt zowel bij trainingen als bij voor wedstrijden. 
Mocht men een keer niet kunnen douchen geef dit dan tijdig aan bij de desbetreffende 
trainer of coach. 

 De enige uitzondering hierop zijn de spelers die deelnemen aan de CMV-Toernooitjes van 
CMV Niveau 1,2 en 3. Vaak is hier niet de ruimte om te douchen i.v.m. de grote aantallen 
spelers.   

4.2.4. Veiligheid 

 Geen sieraden om tijdens trainingen en wedstrijden. Het liefst sieraden thuis laten. 

 Voor spelers met lange haren: haren in een staart en losse plukjes met speldjes vastzetten. 

4.2.5. Eten en drinken 

 Tijdens trainingen en wedstrijden is in de diverse sportzalen alleen een flesje/bidon met 
water toegestaan. Dus geen ranja of frisdrank. 

 Drinken doe je zoveel mogelijk aan de zijkanten van de sportzaal. 

 Verpakkingen dient men te deponeren in de aanwezige vuilnisbakken.  
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4.3. Gedragsregels voor spelers, ouders en trainers/assistent-

trainers/coaches 
Accretos streeft ernaar om een veilig sportklimaat te creëren voor alle leden. Om dit te bereiken zijn 

Normen en waarden opgesteld. Deze worden gevolgd door gedragsregels voor de diverse betrokken 

partijen: spelers, ouders/verzorgers en trainers, assistent-trainers en coaches.  

4.3.1. Spelers 

Wat is gewenst gedrag? 

Fair-play voor, tijdens en na een training en wedstrijd: 

 Wij zijn gastheer voor het team dat ons bezoekt, wij stellen ons dienstbaar op bij problemen 
of onduidelijkheden die het team heeft. 

 Respect voor de tegenstander. 

 Respect voor de scheidsrechter en teller. 

 Eerlijkheid, ook wanneer niet in eigen voordeel. 

 Ieder teamlid op gelijke wijze en met respect benaderen. 

 Spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig. 

 Betrokkenen en omstanders met respect benaderen (wees beleefd tegen de scheidsrechter 
en teller, spreek publiek gerust beleefd aan wanneer ze ongepast gedrag vertonen). 

Bevordering van een positieve sfeer: 

 Een training of wedstrijd staat gepland op een bepaalde tijd. Zorg dus dat je op tijd en 
omgekleed in de sportzaal bent. 

 Plan zoveel mogelijk andere activiteiten buiten je eigen trainingstijd. Plan bijvoorbeeld je 
eigen feestje niet onder je eigen trainingstijd. 

 Tijdig afmelden voor een training/wedstrijd bij de trainer die de training geeft. Doe dit zelf 
rechtsreeks bij de desbetreffende trainer of coach. 

 Kun je niet, laat dit dan tijdig weten. Mocht het team ruim voor de desbetreffende wedstrijd 
niet compleet zijn, dan bestaat er in het uiterste geval nog de mogelijkheid om zonder 
problemen de wedstrijd te verplaatsen naar een andere datum of een speler van een ander 
team te vragen om uit te helpen. 

 Tijdens trainingen en wedstrijden in de diverse sportzalen blijft men uit het materialenhok.  

 Tijdens trainingen en wedstrijden helpt iedereen mee met het opbouwen en opruimen. Hier 
is ieder team samen voor verantwoordelijk. 

 Jeugdleden die trakteren kunnen dit doen aan het einde van de training in de sportzaal. Niet 
in het kleedlokaal. 

 Laat de sportzaal en kleedlokalen (en douches) netjes achter. 

 Wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team. 

 Accretos kan alleen maar bestaan met hulp van vrijwilligers: Neem zelf initiatief.  

 Indien gevraagd wordt om hulp, wees bereid om je handen uit de mouw te steken. 

 Vanaf de C-Jeugd worden spelers een aantal keren per seizoen ingedeeld om te tellen bij 
wedstrijden. Vanaf de B-Jeugd worden spelers ook ingezet als scheidsrechter bij de CMV 
Niveaus.   

 Alle spelers die 18 jaar zijn bij de start van een nieuw seizoen en deelnemen aan de Nevobo 
competitie dienen een instaptoets te behalen om wedstrijden vanaf de C-Jeugd t/m de 3e 
klasse teams te fluiten.  

 Heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden. 

 Praat positief / coachend over elkaar. 
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 Ga met respect om met de medespelers. Ook buiten de wedstrijd/training ga je sportief met 
elkaar om (geen pestgedrag of ander gedrag dat ervoor zorgt dat de relatie van het teamlid 
met het team kan worden aangetast). 

Waarop kunnen we spelers aanspreken? 

Ter verduidelijking volgen hieronder enkele specifieke situaties, die te maken hebben met het 

verstoren van de trainingen en wedstrijden: 

 Medespelers aanmoedigen om dingen bewust anders te doen dan wat de trainer wil. 

 Medespelers beledigen of denigrerende opmerkingen over hen maken. 

 Schreeuwen of ander ongepast gedrag. 

 Pesten of negatief benaderen van medespelers. 

 Het steeds te laat komen (indien ouders hier een rol in spelen bij vervoer, ouders 
aanspreken). 

 De kleedkamer (en douches) niet netjes achterlaten. 

 Gebruik van mobiel tijdens de training of wedstrijd, behalve in bijzondere situaties. 

 Ongepast gedrag naar de scheidsrechter. 

 Communicatie tijdens training of wedstrijd met iemand buiten het veld, indien niet in relatie 
met het volleyballen. 

 (Ongevraagde) communicatie met de scheidsrechter door een ander dan de aanvoerder. 

4.3.2. Ouders/verzorgers 

Wat is gewenst gedrag? 

Gedrag dat de spelers helpt/ondersteunt/motiveert bij hun spel: 

 Respectvol zijn naar scheidsrechters, coaches en spelers. 

 Een positieve houding ten opzichte van de organisatie: Accretos werkt met vrijwilligers die 
hun best doen er een mooie vereniging van te maken. Een positieve bijdrage wordt 
gewaardeerd. 

 Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het kind, ook indien het niet het 
eigen kind is. 

 Een stimulerende en motiverende houding aannemen naar het team, aanmoedigen van het 
team. 

Een positieve bijdrage leveren om Accretos een bloeiende vereniging te laten zijn en blijven: 

 Plan zoveel mogelijk activiteiten buiten de trainingen en wedstrijden om. Er wordt namelijk 
op de spelers gerekend. 

 Bied jezelf aan om een taak te vervullen. Denk bijv. aan het maken van een rij- en 
wedstrijdschema, zitting nemen in een werkgroep, meehelpen tijdens een activiteit, etc.. 

 Afmelden voor een training of wedstrijd kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zo vroeg 
mogelijk. Afmelden doe je bij de desbetreffende trainer of coach, niet bij een teamgenoot. 

 Kom op tijd, ook bij onderlinge afspraken over gegroepeerd rijden. 
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Waarop kunnen we ouders/verzorgers aanspreken? 

Enkele gedragingen die het wedstrijdverloop negatief kunnen beïnvloeden: 

 Het bemoeien met spelers, de trainer of de coach tijdens de training of wedstrijd. 

 Het uitfluiten van het andere team, of negatief zijn tegenover (spelers van) het andere team 
of ouders. 

 Het zich hoorbaar bemoeien met (vermeend) onterechte beslissingen van de scheidsrechter. 
Dit is niet de taak van een ouder/verzorger.  

 Het op de spelersbank zitten of in het veld stappen tijdens de wedstrijd, met uitzondering 
van het verlenen van hulp bij het tellen of het invullen van het wedstrijdformulier (bespreek 
desnoods opmerkingen na de wedstrijd met de trainer/coach). 

Indien zij zich teveel met het beleid van de vereniging gaan bemoeien:  

 Met een trainer, coach, werkgroep Technische Zaken, of anderen herhaaldelijk contact 
zoeken om zijn of haar mening over bijv. de teamindeling, trainingen en wedstrijden door te 
drukken (mening kenbaar maken is goed, maar dit diverse malen bij diverse personen doen 
niet).  

 In het algemeen een te belastend contact met vrijwilligers van Accretos onderhouden, zeker 
als dit wordt aangegeven door de betreffende vrijwilliger. 

4.3.3. Trainers, assistent-trainers & coaches 

Wat is gewenst gedrag? 

In relatie tot het positief training geven: 

 Positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer. 

 Spelers komen om het volleybal te leren, laat op gepaste wijze waardering zien over hun 
ontwikkeling hierin, kortom: sportief coachen. 

 Training afstemmen op niveau spelers en team. 

 Saamhorigheid nastreven. 

In relatie tot het respectvol training geven: 

 Een pedagogische benadering nastreven in de trainingen. 

 Evenveel aandacht geven aan iedere speler. 

 Een voorbeeldrol vervullen waaraan de spelers zich graag willen spiegelen. 

In relatie tot een veilig sportklimaat: 

 Zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse. 

 Beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt. 

 Normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren. 

 Stel ouders in kennis wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler. 

 Neem contact op met de werkgroep Technische Zaken in dien er sprake is van (een 
vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere gelijkaardige 
probleemgevallen. 
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Waarop kunnen we trainers & coaches  aanspreken? 

In relatie tot ongewenst gedrag van de trainer een aantal voorbeelden: 

 Spelers in het openbaar negatief bekritiseren. 

 Altijd hulp vragen aan dezelfde persoon, bijv. de ‘zwakkere’ speler, die altijd ‘ja’ zal zeggen. 

 Zich bevinden in hetzelfde kleedlokaal als de spelers (zie 4.4). 

 Gedrag hanteren dat als pesten zou kunnen worden uitgelegd. 

 Meer fysieke aanraking dan functioneel noodzakelijk, teveel fysieke aanraking concentreren 
rond één speler. 

In relatie tot voorbeeldgedrag: 

 Roken / alcoholgebruik tijdens de training of wedstrijd. 

 Zelf wel met een mobieltje bezig zijn. 

4.4. Afspraken en regels ter voorkoming seksueel misbruik 
Een vrijwilliger en/of (betaalde) trainer/coach zal zich gedurende de activiteiten van Accretos ervan 

onthouden om met een jeugdlid om te gaan op een wijze, die het jeugdlid in zijn waardigheid 

aantast. Seksuele handelingen van welke aard dan ook en intieme relaties met de jeugdige zijn onder 

geen beding geoorloofd. Het is niet toegestaan het jeugdlid zodanig aan te raken, dat het jeugdlid 

en/of de vrijwilliger en/of de betaalde trainer/coach dit als seksueel of erotisch zal ervaren. Dit alles 

wordt gezien als seksueel misbruik. De vrijwilliger en/of (betaalde) trainer/coach mag de activiteiten 

van Accretos niet gebruiken voor doeleinden van eigen nut of bevrediging die in strijd zijn met de 

verantwoordelijkheid voor het jeugdlid. Een vrijwilliger en/of (betaalde) trainer/coach mag niet 

ingaan op seksueel getinte toenaderingspogingen van het jeugdlid ook al verlangt de jeugdige 

daarnaar of nodigt daartoe uit. Meer concreet betekent dit dat de volgende uitingen van gedrag niet 

geaccepteerd worden:  

 Fysiek contact anders dan een schouderklopje, het schudden van handen etc. 

 Een gesprek of gesprekken zonder de nabijheid van derden. 

 Aanwezigheid in de kleedlokalen tijdens het omkleden en/of douchen van de jeugdleden.1 

 Het omkleden in aanwezigheid of in het zicht van een of meerdere jeugdleden. 
 

Voor meer informatie over afspraken en regels ter voorkoming seksueel misbruik zie het Protocol 

Voorkoming seksueel misbruik.  

 

                                                             
1 Aanvullend op deze regel worden ook de ouders die aanwezig zijn tijdens wedstrijden gevraagd om niet tijdens het omkleden c.q.    
douchen in de kleedlokalen te komen bij teams vanaf CMV niveau 4 en hoger (dus vanaf 10 jaar en ouder). 
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5. Kamer: Technische Zaken 
Deze kamer is volledig ingericht met Technische Zaken. Zo is er ruimte voor de rollen en taken, de 

doelen voor korte en lange termijn als ook voor de wijze waarop teams worden samengesteld.    

5.1. Rollen en taken 

5.1.1. Werkgroep Technische Zaken 

De Werkgroep Technische Zaken (verder genoemd Technische Zaken) voert het beleid uit dat door 

het bestuur wordt opgelegd en door de ledenvergadering wordt goedgekeurd. Technische Zaken 

heeft met regelmaat contact met de trainers en is voor de trainers het eerste aanspreekpunt. 

Technische Zaken voert het opgestelde beleid uit, bewaakt het beleid en past dit beleid indien nodig 

aan. Een onderdeel van dit beleid is het technisch en tactisch beleidsplan. Hierin staat beschreven 

hoe de diverse technieken worden aangeleerd en met welk spelsysteem er binnen Accretos wordt 

gespeeld. Het bevat voor alle technieken de volledige leerlijn die gefaseerd wordt uitgelegd en per 

niveau is beschreven. Om het beleid te vertalen naar de praktijk worden er enkele malen per seizoen 

clinics c.q. bijeenkomsten georganiseerd waarbij alle trainers, assistent trainers en coaches worden 

uitgenodigd.  

Een andere taak is de begeleiding van trainers en coaches.  

Onder de werkgroep Technische Zaken vallen ook zogenaamde Trainerscoaches, die de begeleiding 

van trainers en coaches op mentaal gebied voor hun rekening nemen. Daarnaast zijn er ook personen 

die trainers en coaches begeleiden op het gebied van volleybal technische aspecten. Deze personen 

hebben zitting in de werkgroep Technische Zaken. 

De organisatie van de werkgroep Technische Zaken is te vinden in het Huishoudelijk reglement van 

Accretos. 

5.1.2. Werkgroep Accommodatie & Materialen 

De Werkgroep Accommodatie & Materialen vormt de schakel tussen de vereniging enerzijds en de 

beheerder c.q. verhuurder van de sportzalen anderzijds inzake de staat van het onderhoud en de 

(technische) gebreken van de sportaccommodaties.  

Tevens houdt deze zicht op het materiaal dat eigendom is van Accretos. Denk hierbij aan voldoende 

volleyballen in iedere sportaccommodatie.   
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5.1.3. Trainer 

De trainer heeft de taak om een veilig sportklimaat te creëren, waarin de speler zich zo optimaal 

mogelijk kan ontwikkelen. Om een speler tot ontwikkeling te laten komen, oftewel tot PRESTATIE te 

laten komen, zijn PLEZIER, ZELFVERTROUWEN en MOTIVATIE voorwaardelijk. 

Om tot prestatie te komen is het belangrijk dat een trainer zich ontwikkelt. Niemand is uitgeleerd en 

is perfect. Net zoals een speler die zich ontwikkelt, ontwikkelt een trainer zich ook. De onderstaande 

eigenschappen zijn door leden, trainers, coaches en ouders/verzorgers aangedragen als belangrijke 

eigenschappen voor een trainer:  

DUIDELIJKHEID     DOORZETTINGSVERMOGEN     POSITIVITEIT     HUMOR     KENNIS 
INLEVINGSVERMOGEN     VERTROUWEN     UITSTRALING     GEDULDIG     BESLUITVAARDIG 

CONSEQUENT     STIMULEREN     RELATIE OPBOUWEN     VISIE     TEAMGEEST      
CREATIVITEIT     ENTHOUSIAST     VERTROUWELIJKHEID     REFLECTEREN 

 
Naast de taken rondom het training geven is de trainer eindverantwoordelijke voor de trainingsgroep 

die hij/zij traint en is tevens de contactpersoon richting Technische Zaken. De trainer beoordeelt de 

spelers op basis van de informatie van de coach en assistent-trainer als ook op de eigen bevindingen 

m.b.v. de ‘Herkenningscriteria talenten Accretos’. De trainer is de eerste contactpersoon voor spelers 

en ouders/verzorgers.  

5.1.4. Coach & assistent-trainer 

Net zoals bij een trainer zijn ook bij een coach en assistent-trainer de eerder genoemde voorwaarden 

om tot prestatie te komen belangrijk en essentieel. Zonder PLEZIER, MOTIVATIE en 

ZELFVERTROUWEN zal een speler zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en tot PRESTATIE kunnen 

komen. Accretos vindt de eigenschappen die belangrijk zijn voor een trainer ook belangrijk voor een 

assistent-trainer en coach.  

Naast de taak van het coachen tijdens de wedstrijden als ook het assisteren bij de trainingen worden 

een coach en assistent-trainer ook betrokken bij de teamindeling. Beide zijn direct betrokken bij de 

spelers en hebben met regelmaat contact met de trainer. Zij beoordelen de spelers waarbij zij 

betrokken zijn m.b.v. de ‘Herkenningscriteria talenten Accretos’. Een coach beoordeelt alleen vanuit 

zijn/haar bevindingen tijdens wedstrijden en een assistent-trainer alleen a.d.h.v. de trainingen. Hun 

beoordeling dienen zij te delen en toe te lichten naar de trainer toe.  

5.2. Korte en lange termijn doel Technische Zaken 

5.2.1. Korte termijn doel  

Op korte termijn wil Accretos beter aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de spelers en op die 

manier ook het spelplezier vergroten. 

5.2.2. Lange termijn doel 

 Het lange termijn doel van het prestatiegericht spelen is het niveau van de vereniging te verhogen. 

Dit zal over een aantal jaren zichtbaar moeten worden in de seniorenteams.  
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5.3. Teamindeling 

5.3.1. Uitgangspunten teamindeling 

Accretos heeft er voor gekozen om prestatiegericht te gaan spelen 

vanaf CMV Niveau 5 t/m de hoogste Senioren teams. Dit houdt het 

volgende in: 

 Om tot prestatie te komen is het belangrijk dat trainers, 
assistent trainers, coaches en ouders/verzorgers een veilig 
sportklimaat creëren voor iedere speler, waarin de speler zich 
zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Voorwaarden om tot 
prestaties te komen zijn: 

o Plezier: Spelers komen met plezier trainen en 
wedstrijden spelen. 

o Zelfvertrouwen: Spelers geloven in zichzelf. 
o Motivatie: Spelers zijn gemotiveerd om te leren. 

 Het prestatiegericht indelen van teams gebeurt vanaf CMV Niveau 5, waarbij de sterkere 
spelers in het eerste team geplaatst worden.  

 Men behandelt een speler als een individu.  

 Een speler moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.  

 Niet alle spelers ontwikkelen zich gedurende het seizoen in hetzelfde tempo. Daarom kiest 
Accretos ervoor om elk half jaar alle spelers een jeugdteam opnieuw te bekijken en in een 
enkel geval opnieuw in te delen. 

 Een team is dan ook maar voor minimaal één half seizoen en maximaal één seizoen.  

 Indien de noodzaak aanwezig is om spelers tussentijds naar andere teams te verschuiven, zal 
Technische Zaken dit samen met de trainer, assistent-trainer en/of coach opnemen. Denk 
hierbij aan afmeldingen van spelers of langdurige blessures. 

 Het beoordelen van een speler gaat a.d.h.v. de ‘Herkenningscriteria talenten Accretos’. Deze 
criteria worden ingevuld door de trainer, assistent-trainer en coach.  
 

Er wordt een onderscheid gemaakt in de uitgangspunten van CMV Niveau 1 t/m 4 en de 

uitgangspunten vanaf CMV Niveau 5 en hoger.  
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Naast de genoemde uitgangspunten is met name bij de jeugdleden de leeftijd van belang bij het 

indelen van de teams. De Nevobo hanteert leeftijdgrenzen bij ieder jeugdniveau: 

 

 Leeftijdgrens Sleepjaar Dispensatie 

CMV 
Niveau 1 

Speler wordt 7 jaar  
op of na 1 oktober.  

Speler wordt 8 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team, anders dispensatie).  

Speler wordt 9 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team). 

CMV 
Niveau 2 

Speler wordt 8 jaar  
op of na 1 oktober.  

Speler wordt 9 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team, anders dispensatie). 

Speler wordt 10 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team). 

CMV 
Niveau 3 

Speler wordt 9 jaar  
op of na 1 oktober. 

Speler wordt 10 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team, anders dispensatie). 

Speler wordt 11 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team). 

CMV 
Niveau 4 

Speler wordt 10 jaar  
op of na 1 oktober. 

Speler wordt 11 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team, anders dispensatie). 

Speler wordt 12 jaar  
op of na 1 oktober 
 (max. 2 spelers per team). 

CMV 
Niveau 5 

Speler wordt 11 jaar  
op of na 1 oktober. 

Speler wordt 12 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team, anders dispensatie). 

Speler wordt 13 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team). 

CMV 
Niveau 6 

Speler wordt 12 jaar  
op of na 1 oktober. 

N.v.t. Speler wordt 13 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team). 

C-Jeugd Speler wordt 14 jaar  
op of na 1 oktober. 

N.v.t. Speler wordt 15 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team). 

B-Jeugd Speler wordt 16 jaar  
op of na 1 oktober. 

N.v.t. Speler wordt 17 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team). 

A-Jeugd Speler wordt 18 jaar  
op of na 1 oktober.  

N.v.t. Speler wordt 19 jaar  
op of na 1 oktober  
(max. 2 spelers per team). 

Senioren N.v.t.  N.v.t. N.v.t. 
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Uitgangspunten teamindeling CMV Niveau 1 t/m 4 

De teamindeling komt tot stand door een overleg met alle jeugdtrainers. Voor dit overleg verzamelt 

iedere trainer informatie. Deze informatie kan de trainer verkrijgen door eigen ervaringen, maar ook 

zeker via de coach! Het is dan ook van groot belang dat er regelmatig goede communicatie is tussen 

coach en trainer. Beiden zijn hiervoor verantwoordelijk.  

In een bijeenkomst met alle trainers van de CMV Niveaus wordt zorgvuldig een teamindeling 

gemaakt. Tijdens dit overleg wordt zoveel mogelijk gekeken naar de beste indeling voor alle spelers. 

De individuele ontwikkeling staat hierbij centraal. Het gaat er uiteindelijk om dat de spelers alle 

ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Iedere speler wordt dus als individu bekeken. 

Daarnaast wordt er ook gekeken of men hiermee een team krijgt waarbij iedereen genoeg uitdaging 

heeft of krijgt.      

Bij Niveau 1 t/m 4 worden de spelers ingedeeld in gelijkwaardige teams. Het individu staat in onze 

ogen los van wat de omgeving rondom de speler wil of verwacht. De sterkere en zwakkere spelers 

worden zoveel mogelijk verdeeld over de teams. Dit geldt ook voor nieuwe jeugdleden. Deze 

verantwoordelijkheid ligt bij de jeugdtrainer in overleg met Technische Zaken.  

Mochten er voldoende spelers zijn voor een extra team, dan is dit aanleiding om de spelers opnieuw 

te verdelen. Bij Niveau 1 t/m 3 is het mogelijk om tussentijds een extra team aan te melden en mee 

te laten doen aan de CMV toernooitjes. Bij Niveau 4 is dit echter alleen mogelijk voor de start van de 

1e helft van de competitie en voor de start van de 2e helft van de competitie.  
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Uitgangspunten teamindeling CMV Niveau 5 en hoger 

Accretos heeft ervoor gekozen om prestatiegericht te gaan spelen. Dit heeft consequenties voor het 

indelen van de teams vanaf Niveau 5. Deze keuze is gemaakt om nog beter aan te kunnen sluiten bij 

de ontwikkelingsbehoefte van de speler als individu. In de praktijk betekent dit dat de sterkere 

spelers in het eerste team ingedeeld worden. De overige teams worden of zoveel mogelijk 

gelijkwaardig verdeeld of ook op niveau ingedeeld. Dit is afhankelijk van het niveauverschil binnen 

deze groep spelers. Accretos streeft ernaar om deze eerste teams ook een tweede training aan te 

bieden, dit is echter volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende zaaluren én trainers. 

Het streven is om minimaal onderstaande teams een tweede training aan te bieden: 

 Dames 1 

 Heren 1 

 Meisjes A1 

 Jongens A1 

 Meisjes B1 

 Jongens B1 

 Meisjes C1 

 Jongens C1 

 Niveau 6.1 

 Niveau 5.1 
 
In de praktijk trainen echter meerdere teams tweemaal per week. Op basis van beschikbare trainers 

en zaaluren, kan het voorkomen dat een 2e of 3e team wèl een tweede training aangeboden krijgt, 

maar een 1e team niet. De mogelijkheden voor tweede trainingen worden per seizoen opnieuw 

bekeken. 

Criteria waarop trainers hun bevindingen voor de teamindeling baseren zijn te vinden in 

‘Herkenningscriteria talenten Accretos’, deze criteria zijn ingedeeld in vijf categorieën: 

 Fysiek  

 Mentaal  

 Sociaal 

 Techniek  

 Tactiek  
Deze criteria vormen de leidraad voor het indelen van de teams.   

Waar nodig wordt er een selectietraining georganiseerd waarbij de spelers met elkaar worden 

vergeleken. Hierbij wordt er dan ook weer gelet op de criteria die al eerder zijn benoemd. Tijdens 

zo’n training zijn minimaal vier trainers aanwezig.  
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STAP 1 

Trainer, Coach en 
assistent  trainer 

beoordelen de spelers 
onafhaneklijk van elkaar 

a.d.h.v. de ' 
Herkenningscriteria 
talenten Accretos’. 

STAP 2 

Trainer, coach en 
assistent trainer 
bespreken hun 

bevindingen. De trainer 
is hierin leidend.  

STAP 3 

De trainer stuurt zijn 
bevindingen door naar 

Technische zaken. 

STAP 4 

Technische zaken maakt 
samen met de trainers 

een eerste concept 
teamindeling a.d.h.v. de 

bevindingen van de 
trainers. De periode erna 

kan iedereen hier nog 
over nadenken en 

wijzigingen aanbregnen.  

STAP 5 

Teamindeling wordt 
tijdens één bijeenkomst 

voor spelers, 
ouders/verzorgers 

gepresenteerd. Dit is 
tevens de enige 

mogelijkheid om te 
reageren op deze 

indeling. 

AAN- OF OPMERKINGEN NA DE BIJEENKOMST VOOR SPELERS, OUDERS/VERZORGERS 

Mocht men na de bijeenkomst waarin de teamindeling wordt gepresenteerd aan spelers en 

ouders/verzorgers nog op of aanmerkingen hebben over de teamindeling dan is dit                    

uitsluitend mogelijk via een schriftelijk verzoek aan het bestuur van Accretos. Het verzoek 

wordt dan tijdens de eerst volgende bestuursvergadering behandeld.  

Een schriftelijk verzoek kan gestuurd worden naar voorzitter@accretos.nl. Een besluit van het 

bestuur is bindend en dient geaccepteerd te worden. 

INVENTARISATIE SPELERS 

Spelers vullen een inventarisatieformulier in en sturen dit op naar de trainer. De trainer verzamelt deze en stuurt deze weer 

op naar de Technische zaken. De wensen van de spelers worden waar kan meegenomen in een concept teamindeling. Er kan 

geen garantie gegeven  worden dat aan de wensen van iedereen kan worden voldaan. De prioriteit ligt bij de beschikbaarheid 

van zaaluren en trainers voor de diverse teams. 

 

5.3.1. Nieuwe leden 

Nieuwe leden stromen in op het niveau dat past bij hun leeftijd. Normaliter is dit in eerste instantie 

geen prestatieteam. Een nieuw lid krijgt de mogelijkheid en ruimte om zich te ontwikkelen. Mocht na 

verloop van tijd (half jaar) blijken dat dit niveau te hoog gegrepen is, dan gaat deze speler naar een 

team wat beter bij het niveau van de speler past. Dit gebeurt ten alle tijden in overleg tussen trainer 

en Technische Zaken.   

Vooral bij de jeugdleden die nog maar kort volleyballen is de beheersing van de basistechnieken 

nauwelijks van belang. Van groter belang is snelheid en handigheid (coördinatie/beweeglijkheid) en 

motivatie om veel te willen volleyballen. 

5.3.2. Totstandkoming van een teamindeling 

Hieronder een schematische weergaven van het proces van de teamindeling:  
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5.3.3. Herkenningscriteria talenten Accretos 

Zijn spelers goed genoeg voor het eerste team? Trainers en coaches kunnen zelf een goede 

inschatting maken in hoeverre een speler talentvol is. Daarnaast moet men weten hoe gemotiveerd 

de speler is om extra te willen of kunnen trainen.  

Herkenningscriteria  

Onderstaande aspecten zijn een hulpmiddel bij de teamindeling van spelers.  

Fysiek  

 Snelheid, beweeglijkheid, lenigheid  

 Explosiviteit, (snel)kracht  

 Coördinatie (timing, balbaan herkenning, ruimtelijk inzicht, oog-hand)  

 Vloervrij (durven te rollen, duiken) 

 Uithoudingsvermogen  

 Lichaamslengte (perspectief)  

Mentaal  

 Concentratievermogen (taakgerichtheid)  

 Discipline  

 Intrinsieke motivatie (inzet, doorzettingsvermogen, vechtlust)  

 Ambitie (gericht op toekomstige groei)  

 Zelfvertrouwen  

Sociaal 

 Gedrag binnen een team (teamgeest) 

 Verantwoordelijkheid 

Techniek  

 Basistechnieken  

 Bovenhands  

 Onderhands  

 Service  

 Smash  

 Blok  

 Verdediging  

Tactiek  

 Spelinzicht (tactisch vermogen, creativiteit, handigheid, slimheid)   

Opmerking herkenningscriteria  

Bij met name jeugdleden die nog maar kort volleyballen is de beheersing van de basistechnieken 

nauwelijks van belang. Van groter belang is snelheid en behendigheid (coördinatie/beweeglijkheid) 

en motivatie om veel te willen volleyballen. 
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6. Zolder: Meer informatie 
Opzoek naar extra verdiepende informatie? Neem dan een bezoek aan een van onderstaande links.  

6.1. Links met meer informatie 
 Website Accretos 

 Facebook Accretos 

 Twitter Accretos 

 Nevobo (Nederlandse Volleybal Bond) 

 Op naar een veilig sportklimaat 

 TV Sportplezier 

 

http://www.accretos.nl/
https://www.facebook.com/Accretos?fref=ts
https://twitter.com/accretos
http://www.volleybal.nl/
http://www.veiligsportklimaat.nl/home
https://www.tvsportplezier.nl/

