Traject voor jeugdspelers binnen de club / ‘topclub’
In deze tabel zijn de verschillende spelvormen en competitiereeksen opgenomen die door het
OVV georganiseerd worden. Dit aanbod is ruim voldoende om alle speelsters binnen hun
jeugdcategorie (leeftijdscategorie) in een aangepaste spelvorm en/of competitievorm te laten
spelen. In onderstaande tabel probeer in een overzicht te geven van wie aan welke
competitievorm deelneemt

Leeftijd waarop de kinderen in de club starten
Eerste leerjaar tot derde leerjaar lager
onderwijs
Jonger dan 9 jaar

categorie
F-jeugd

Spelvorm / competitie
VIS-tornooien
spelvormen 1A tot 1E

9-10 jaar
vierde en vijfde leerjaar lager onderwijs

E-jeugd

11-12 jaar
zesde leerjaar tot en met 1ste jaar secundair
onderwijs
13-14 jaar
2de en 3de jaar secundair onderwijs

D-jeugd

2.0
2B (vanaf tweede jaar preminiem)
3 tegen 3 (enkel de beste uit 2B)
Nemen best ook nog deel aan VIS
4 tegen 4 regionale miniemen
4 tegen 4 provinciale miniemen

C-jeugd
cadetten

6 tegen 6 regionale cadetten
6 tegen 6 provinciale cadetten

15-16 jaar
4de en 5de jaar secundair onderwijs

B-jeugd

17-18 jaar
6de jaar secundair en 1ste jaar hoger onderwijs

A-jeugd

6 tegen 6 regionale scholieren
6 tegen 6 provinciale scholieren
provinciale seniorencompetitie
‘landelijke’ seniorencompetitie
Recreatie jeugd
6 tegen 6 regionale junioren
6 tegen 6 provinciale junioren
provinciale seniorencompetitie
‘landelijke’ seniorencompetitie
Recreatie senioren (VOBOG)

In bovenstaande tabel zijn enkel de spelvormen en wedstrijdvormen van de OVV en VVB
COMPETITIE opgenomen. De speelsters spelen zoveel mogelijk op hun leeftijd, enkel de
getalenteerde speelsters kunnen eventueel in een hogere opleidingsniveau geplaatst worden.
Vanaf 2011 biedt de club ook recreatief volleybal aan voor jeugdspelers

Basisprincipes voor aansluiting van nieuwe speelsters en voor doorstroming speelsters:
-

Elke jeugdspeelsters die zich bij VDK aansluit start in een competitievorm of
spelvorm binnen zijn leeftijdscategorie. De regionale en provinciale competitie geven
immers de mogelijkheid om iedereen zo goed mogelijk op zijn niveau te laten spelen.

-

Van speelsters die op ‘latere leeftijd’ starten wordt verwacht dat ze een extra
inspanning doen om zo snel mogelijk aan te sluiten bij het niveau van hun
jeugdcategorie, dit kan enkel door een extra engagement en extra trainen. Speelsters
die dat engagement niet kunnen aangaan horen niet thuis in competitiesport maar in de
recreatiesport (die uiteraard even zinvol is, maar veel minder engagement vraagt).
Speelsters die op ‘latere leeftijd’ starten zullen nooit in staat zijn om via een zelfde
trainingsfresquentie in een lagere leeftijdscategorie aan te pikken bij het niveau van
een hogere leeftijdscategorie. Uitzonderingen zijn die speelsters die uitzonderlijk
getalenteerd zijn en die hebben uiteraard die trainingen bij een lagere leeftijdscategorie
niet nodig.

-

Elke jeugdspeelsters bij VDK engageert zich om twee keer per week te trainen en een
wedstrijd te spelen. Het verschil tussen competitiesport en recreatiesport is niet het
niveau maar het engagement! Onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste
kenmerken van competitiesport en recreatiesport.
RECREATIESPORT

COMPETITIESPORT

Niet prestatie gebonden

Prestatiegebonden*

Vrijblijvend trainen

Trainingsengagement (dit vereist planning
tijdens examenperiodes)
Technische en tactische opleiding is
belangrijk

Vrijetijdsbesteding, technisch tactische
opleiding ondergeschikt aan ‘bewegen’

Sociale aspect is het belangrijkste:
- Recreatieve jeugd
- Recreatieve seniorencompetitie
- Recreatief gemengd

Verschillende niveau’s:
- Regionale jeugd
- Provinciale jeugd
- Provinciale senioren
- Landelijke senioren

*‘Prestatiegebonden’, wil ik wel even nuanceren, daarmee bedoel ik niet het resultaat dat de ploeg haalt
maar wel de vooruitgang van de individuele speelster.

In onderstaand diagram doe ik een poging om een instroom (aansluiting nieuwe
speelsters) en doorstroom schema op te stellen. Enkel de getalenteerde speelsters
kunnen eventueel in een hoger opleidingsniveau ingedeeld worden

Bewegingsschool
(1ste – 3de kleuterklas)
(1ste,2de leerjaar = INITIATIE)

Recrutering in
scholen

Instroom op ‘latere leeftijd’

VIS tornooien
Spelniveau 1A-1E
(1ste,2de leerjaar = INITIATIE)

E-jeugd
Spelvorm 2.0
(3de leerjaar)

E-jeugd
Spelvorm 2B
(4de leerjaar)

D-jeugd
Regionaal

D-jeugd
provinciaal

C-jeugd
regionaal

C-jeugd
provinciaal

Recreatief
jeugdvollebal

B-jeugd
regionaal

A-jeugd
of
Recreatie

Provinciale
senioren

E-jeugd
Spelvorm 3-3

B-jeugd
provinciaal

Landelijke
senioren (divisie)

