
Reglement Jeugd      

Volleybal vereniging Wijhko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit reglement: 

Algemene regels 

Wedstrijden spelen 

Training of wedstrijd afzeggen 

Activiteiten voor de jeugd 

Positief Coachen 



Algemene Regels 
 

Vervoer 
Bij wedstrijden wordt gereden volgens het rijschema. Kun je op de aangegeven datum niet 
dan ruil je zelf met iemand anders en geef je dit door aan de teamcoach. 
 

Kleding 
Het verenigingstenue is een zwart/blauw shirt, zwarte korte broek, kniebeschermers en 
geschikte sportschoenen (geen zwarte zolen).  
De wedstrijdshirts worden door de vereniging ter beschikking gesteld. 
Na de laatste seizoen wedstrijd zorgt de coach dat de shirts gewassen worden en in de tas 
samen met het coachjack en de spelerskaarten ingeleverd worden bij een van de 
coördinatoren jeugdzaken. 
 
Wassen gaat volgens het was schema. De wedstrijdshirts worden na elke wedstrijd 
gezamenlijk gewassen en de volgende wedstrijd weer meegenomen.  
 

A en C jeugd 
Van A en C jeugdleden wordt verwacht dat ze twee keer per jaar meehelpen met het 
minitoernooi in De Wijk. Dit betekent dat de spelers scheidsrechter zijn of teller. Hier is geen 
extra diploma of certificaat voor nodig. 
 

Nethoogte en Veldafmeting 
 Nethoogte Veldafmetingen  
A-jeugd meisjes 2.24 m 18 x 9 m  
C-jeugd j/m 1e 
klasse 

2.15 m 18 x 9 m Opslag ook op 7 m, minimaal 4 
sets 

CMV niveau 5 2.00 m 6 x 6 m  
CMV niveau 6 2.00 m 6 x 6 m  
 
Uitgebreide spelregels voor alle niveaus zijn te vinden op www.volleybal.nl  
(of www.nevobo.nl ). 

http://www.volleybal.nl/
http://www.nevobo.nl/


Training 
 

 De trainingen van de mini’s beginnen om 18.30 uur. De training van de C jeugd begint om 

19.00 en de training van de A jeugd begint om 19.30 uur. Zorg dat je op tijd omgekleed 

aanwezig bent. Het stoort de training als je te laat komt.  

 In de schoolvakanties zijn er geen trainingen. In overleg kan de A jeugd wel trainen in de 

schoolvakanties.  

 De spelers kunnen zich zelf omkleden en het is niet de bedoeling dat de ouders de 

kinderen gaan helpen bij het omkleden in de kleedkamer. De kleedkamer is alleen te 

betreden voor de spelers. 

 Het is leuk om te trainen en erg fijn dat je gebracht kan worden door een van je ouders. 

Het is niet de bedoeling dat de ouders tijdens de training gaan kijken. 

 Tijdens de training en wedstrijden moeten sieraden af en lange haren in een staart. 

 Tijdens de training is het niet de bedoeling dat er iemand in de kleedkamer komt. Dus 

zorg dat je vooraf aan de training naar de wc bent geweest en je drinken op de tribune 

hebt staan. Drinken betekent water en geen frisdrank. 

 Tijdens de wedstrijden alle waardevolle spullen van iedereen in shirttas doen en deze tas 

meenemen de zaal in. Laat deze niet in de kleedkamer liggen! Iedereen blijft 

verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. 

 Na de training is het verplicht om te douchen. 

 Veel kinderen willen na een verjaardag trakteren. Dat mag, maar we willen benadrukken 

dat dit absoluut niet verplicht is. 

 Mochten er problemen zijn, op welke manier dan ook, maak dit kenbaar bij een 

trainer/coach of aan jeugdzaken (mini.wijhko@gmail.com). 

 

Meer informatie op: www.wijhko.nl. 

mailto:mini.wijhko@gmail.com
http://www.wijhko.nl/


Wedstrijden spelen 

 

Bij onze vereniging kun je vrij snel wedstrijden meespelen, als nieuw lid. Na de officiële 
inschrijving bij onze verenging kan Wijhko een spelerskaart voor jou aanvragen. Met deze 
spelerskaart kunnen er wedstrijden worden gespeeld.  
Het is niet verplicht wedstrijden te spelen, maar wel extra gezellig en leerzaam (ook voor de 
aansluiting bij het team). 
 
Zoals hierboven als genoemd is, als je deelneemt aan wedstrijden, zal je mee worden 
genomen in het roulatiesysteem van het rijden en wassen. Dit is vaak 2 tot 3 keer per 
seizoen. Ouders, familie en vrienden zijn van harte welkom bij een wedstrijd.  

Afmelden 
 

Voor de A- en C-teams: Kom je niet trainen dan altijd app-en of Sms’en naar de trainer 
(liever niet bellen). 
 
De mini’s melden zich af voor de training vóór 18.00 uur bij mini.wijhko@gmail.com of bij 
hun trainer, als ze beschikken over een mobiele telefoon (sms’en/app-en).  
 
Kun je een wedstrijd niet spelen dan tijdig afbellen bij de teamcoach in verband met regelen 
van vervanging, eventueel verzetten van de wedstrijd en dergelijke. 
 
Voor het te laat afzeggen van een wedstrijd brengt de NeVoBo een boete in rekening. 

Activiteiten 
 

De A-jeugd heeft een oliebollentoernooi samen met de senioren.  
Voor de C-jeugd wordt een eindejaarsactiviteit georganiseerd en de mini’s hebben een 
Nieuwjaar activiteit. Deze activiteiten zijn vaak op de reguliere trainingstijden. Nadere 
informatie volgt. 
 
Bij de laatste thuiswedstrijd is er voor alle jeugdteams patat en limonade in de kantine van 
De Slenken, op kosten van Wijhko. 

 

Zijn er nog onduidelijkheden of vragen, dan kun je deze stellen aan je teamcoach of aan een 

van de coördinatoren jeugdzaken. 

Als we plezier met elkaar uitstralen is het voor de tegenstanders leuk om tegen ons te spelen, 

en met een positieve instelling komen we een heel eind! 
 

mailto:mini.wijhko@gmail.com


Positief Coachen 

 
Volleybal vereniging Wijhko vindt positiviteit erg belangrijk. Kinderen en volwassen moeten 
sporten, omdat ze het leerzaam, gezellig en leuk vinden. Als coaches en trainers proberen 
wij dan ook positief te coachen en te trainen. Dit houdt in dat wij vooral kijken naar wat 
iemand al wel kan en minder aandacht besteden aan wat iemand (nog) niet kan. 
Voornamelijk bij kinderen, werkt het averechts constant te trainen op iets dat niet lukt. Dit 
maakt een kind vaak onzeker en zal ervoor zorgen dat het kind niet ontspannen kan trainen. 
Als je aandacht besteed aan wat het kind wel kan, leert het kind vanzelf ook datgene wat hij 
of zij minder kan. Teveel druk zorgt voor te veel spanning en zal het plezier in de sport 
ontnemen. 
 
De 10 gouden regels voor volleybal vereniging Wijhko: 
 

 Praat met de spelers, vooral over plezier maken en zelf beter worden. 
 Laat aan de spelers blijken dat het niet erg is als je tijdens een wedstrijd een fout 

maakt. 
 Zeg voornamelijk tegen de spelers wat er goed ging, niet alleen wat beter kan. 
 Door te trainen op sterke punten wordt de speler alleen nog maar beter en wellicht 

zelfs uitblinker, hierdoor groeit het zelfvertrouwen en het gevolg is dat er met veel 
plezier en durf gespeeld wordt. Op deze manier leert de speler vanzelf datgene wat 
minder goed gaat. 

 Laat de spelers vooral zelf nadenken over oplossingen. 
 Vraag na de wedstrijd aan de spelers: “was het leuk?” en stel verder vooral open 

vragen: ‘’wat vond je zelf van de wedstrijd?’’ en ‘’wat ging er goed?’’. 
 Wanneer de spelers weten waar ze goed in zijn weten ze ook wat verbeterpunten 

zijn, dus vraag ze naar hun goede punten. 
 Behandel de spelers met respect, dan word jij ook met respect behandeld. 
 Geef het goede voorbeeld: blijf positief, ook richting scheidsrechter, grensrechters en 

tegenstanders. 
 Het corrigeren van spelers, het toespreken van een speler en soms ook treffen van 

disciplinaire maatregelen horen ook bij het coachen, maar zo’n maatregel dient wel 
te leiden tot een gedragsverbetering van de spelers. 
 
Stuur nooit de spelers voortijdig naar huis, ook als ze niet willen luisteren. 

 



Positief coachen willen wij ook graag uitdragen naar de ouders. Volleybal vereniging Wijhko 
wil graag dat ouders hun kind ook positief coachen. Als ouder speel je namelijk een 
belangrijke rol in het sport plezier van je kind, omdat je als ouders komt kijken en later 
napraat over de training of wedstrijd. 
Een aantal handvatten voor ouders: 

 Praat met je (sportende) kind vooral over plezier maken en zelf beter worden. En 
geniet daarvan. 

 Laat aan je kind blijken dat het oké is als je tijdens een wedstrijd een fout maakt. 
 Kijk, ondanks de wedstrijdspanning, vooral naar wat goed gaat en geef daar 

complimenten over, eerlijk en oprecht. 
 Geef geen extra aandacht aan wat fout gaat tijdens de wedstrijd. 
 Laat je zoon of dochter vooral zelf nadenken over oplossingen. 
 Geef het goede voorbeeld: blijf positief, ook richting scheidsrechter, grensrechters en 

tegenstanders. 
 Vraag na de wedstrijd aan je kind: “was het leuk?” 
 Luister vervolgens naar je kind en stel ‘open’ vragen zoals “Hoe vond je de wedstrijd 

gaan?” 
 Kijk samen met je kind terug op momenten dat het wel goed gingen. 
 Begrijp dat het voor je kind het beste is als duidelijk is wat de rol is van de 

trainer/coach, en de rol van de ouder. Concentreer je op je rol: het geven van 
onvoorwaardelijk liefde. 

 

Het draait immers om plezier en zelfvertrouwen! Dan ontwikkelen onze spelers zich optimaal, 

is het plezier om te kijken als toeschouwer en wordt het voor ons vrijwilligers nog leuker om 

actief te zijn. 

‘’Samen maken we er iets moois van!’’ 

 

 


