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Abstract 

The Dutch volleyball association (NeVoBo) internationally wants to belong to the top 8 performing countries 

of the world. To accomplish this, the NeVoBo wants to train more top-class sport directed on younger age. 

The possibilities to train 9-11 year old volleyball players in top-class sport direction in the implementation of 

the so called circulation mini volleyball (CMV) had to be researched. For the orientation of this research 

there has been consultation with several agents of the Dutch volleyball school (NVS) and the regional 

traineeships (Rayons). The conclusion of these consults was that there is a serious ambivalent view about the 

possible contents and implementation of the CMV top-class sport line.  

The objective of this exploring research was to determine the perceptions of coaches regarding the potential 

of the CMV top-class sport line for 9-11 year old volleyball talents. The perceptions about the influences in 

talent development and implementation are measured. In this research results are measured by a quantitative 

questionnaire (86 respondents) and qualitative interviews (5 respondents). 

From the results of this research it seems that there should be invested in training the youngest volleyball 

players, by offering training, there where is the need for it. According to the coaches there is not enough basis 

to set up a centralised CMV top-class sport line in the current NVS concept as long as there is no investment 

in breadth-class sport of CMV. At this moment the method of the Rayons is not sufficient to stimulate a good 

flow to the NVS for older ages. To obtain this flow, volleyball agents must work at an univocal method and 

stronger CMV-organisation. The use of professionals is advisable here. Cooperation and communication 

between regions and head office is an important point of attention because of an apparent contradiction. 

There should be an effort to have everyone in the organisation, on club, regional an national level cooperating 

to offer a united method and structure of training. 
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INLEIDING 

 

De concrete aanleiding van dit onderzoek is de volgende vraag van de Nederlandse 

Volleybalbond (NeVoBo): In hoeverre is het wenselijk en mogelijk, dat de bestaande jeugdopleiding 

richting topsport wordt uitgebreid met een product dat specifiek gericht is op talenten van 9-11 jaar? 

Tot dusverre start de begeleiding van getalenteerde jeugdspelers vanuit de NeVoBo bij een leeftijd van 

11 en wordt de opleiding voor de jongste kinderen uitsluitend door de individuele 

volleybalverenigingen verzorgd. Voor dit onderzoek zijn de percepties van trainers over een 

topsportgerichte opleiding voor 9-11 jarigen gemeten. 

Het kabinet en de Nederlandse sportsector streven ernaar om Nederland te laten horen bij de 

Top-10 landenklassering
1
 in de internationale sportwereld. Het kabinet biedt onder andere 

ondersteuning bij nationale talentontwikkelingsprogramma‟s (VWS, 2005). De NeVoBo deelt deze 

ambitie en heeft zelfs het doel geformuleerd om tot één van de acht beste volleyballanden ter wereld 

uit te groeien (NeVoBo, 2007). Om de top-8 doelstelling te behalen, wordt gestreefd naar 

perfectionering van het eigen talentontwikkelingsprogramma. Zodoende kunnen zeer getalenteerde 

volleyballers zo gericht mogelijk worden opgeleid tot professioneel volleyballer, om vervolgens door 

te groeien tot internationals. Om een positie aan de wereldtop te bereiken en te behouden, is het 

noodzakelijk dat er voor de nationale teams geselecteerd kan worden uit een bredere groep 

hoogwaardige spelers, zodat men niet afhankelijk wordt van incidentele uitzonderlijke talenten.  

De norm voor een opleiding tot topsporter is 10.000 trainingsuren gedurende een periode van 

10 jaar (Ericsson, Charness, Hofmann, Feltovich 2006, Salmela et al, 1999). De opleiding van de 

NeVoBo voldoet momenteel niet aan deze norm (Bezemer, 2007b), en hierom wordt de aansluiting bij 

de internationale jeugdopleidingen van huidige toplanden gemist (NeVoBo, 2007). Er wordt in 

succesvolle landen vanaf jongere leeftijd meer frequent getraind (Van Strien, 2005). Uit analyses van 

de NeVoBo blijkt dat buitenlandse jeugdspelers van dezelfde leeftijd op fysiek en mentaal vlak 

voorlopen in ontwikkeling ten opzichte van de Nederlandse jeugdspelers omdat daar langer wordt 

samengespeeld en getraind (NeVoBo, 2007a). Ander onderzoek heeft tevens aangetoond dat er in 

Nederland een achterstand bestaat op het vlak van talentidentificatie en talentontwikkeling (De 

Bosscher, De Knop, Van Bottenburg, Bingham, Shibli, 2007).  

De NeVoBo heeft de doelstelling om bij de beste acht volleyballanden ter wereld te behoren. 

Momenteel voldoet de opleiding van de NeVoBo niet aan de 10.000 uren norm. Daarom wil de 

afdeling talentontwikkeling van de NeVoBo de topsportlijn graag beginnen met de leeftijdsgroep van 

9-11 jaar, de zogenaamde circulatie minivolleybal (CMV) jeugd. Er is gekozen voor de ontwikkeling 

van een jeugdopleiding op regionaal niveau. De reden daarvoor zijn voorziene barrières als te lange 

reistijden en gebrek aan ouderlijke steun wanneer er slechts op een beperkt aantal locaties training 

gegeven gaat worden. Deze keuze is gebaseerd op resultaten uit meerdere onderzoeken naar 

                                                           
1
 Bij deze klassering tellen de prestaties op wereldkampioenschappen en (Para-)Olympische Spelen mee. 
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knelpunten in de topsportopleiding van jonge kinderen (Burrows, Eves, Cooper, 1999; Davis & Jones, 

1996; Mulhivil, Rivers, Aggleton, 2000). Het ligt dan voor de hand om een eventuele CMV-toplijn 

aan te laten sluiten op deze regionale ordening. In een door de afdeling talentontwikkeling opgesteld 

implementatieprotocol is het plan om CMV-jeugd de extra opleidingsmogelijkheid van jaarlijks 

zesentwintig uur training aan te bieden. Deze trainingsomvang is zeer gering in relatie tot de norm van 

10.000 uren, maar het is wel een begin. Over het oorspronkelijke implementatieprotocol voor de 

topsportopleiding voor CMV-jeugd (CMV-toplijn) konden regio‟s en hoofdkantoor het echter niet 

eens worden. Het concept is daarop in de la verdwenen en daar ligt het nog steeds. 

Voor dit onderzoek is er middels gesprekken met diverse sleutelfiguren op de verschillende 

niveaus binnen de jeugdopleiding getracht de knelpunten omtrent de mogelijke implementering van 

een toplijn voor CMV-jeugd bloot te leggen. Daaruit is onder meer duidelijk geworden, dat de huidige 

structuur van de jeugdopleiding tegengestelde belangen in zich probeert te verenigen. Deze belangen 

zijn niet met elkaar in balans, waardoor spanningen waarneembaar zijn. Jeugdleden worden primair bij 

de plaatselijke vereniging getraind en participeren van daaruit aan competities die georganiseerd 

worden door het regionale kantoor waarbij de vereniging aangesloten is of (afhankelijk van het 

niveau) het nationale „hoofdkantoor‟. Naast de clubtrainingen worden door de regionale kantoren voor 

de meer talentvolle spelers de opleiding voor de hoogste regionale competities verzorgd. Dit zijn de 

zogeheten Rayontrainingen. De NeVoBo verzorgt de opleiding voor de meest talentvolle jeugdige 

volleyballers vanuit het hoofdkantoor bij de Nederlandse volleybalschool (NVS). Naast deze twee 

vanuit de NeVoBo gestuurde opleidingsafdelingen, bestaan er steunpuntverenigingen die extra 

trainingen verzorgen voor talentvolle jonge volleyballers. De jeugdleden bij de verenigingen kunnen 

van de producten gebruik maken, mits ze geselecteerd worden. Momenteel zijn er NVS- en 

Rayonopleidingen voor de leeftijdsgroepen 11-13 jaar (de C-jeugd), van 13-15 jaar (de B-jeugd) en 

van 15-17 jaar (de A-jeugd).  

 Uit gesprekken met informanten bij het hoofdkantoor en de regio‟s bleek er een sterk 

ambivalent beeld te bestaan ten aanzien van de wenselijkheid van de implementatie van het CMV-

toplijn concept. Lang niet alle regio‟s blijken eensgezind achter de opzet van de CMV-toplijn te staan 

en de communicatie hierover tussen het hoofdkantoor en de regio‟s verloopt moeizaam. De 

regiokantoren vrezen dat zij in hoofdzaak belast zullen worden met de organisatorische en financiële 

realisering van een mogelijke CMV-toplijn, terwijl er voor de regio‟s en de verenigingen relatief 

weinig concrete voordelen van een dergelijk plan worden verwacht. Verenigingen die niet in de 

nationale competitie spelen, zijn bang om hun talenten te „verliezen‟ aan verenigingen die dat wel 

doen. En de regiokantoren, die een zekere bestuurlijke zelfstandigheid bezitten tegenover het 

hoofdkantoor, lijken meer gevoelig te zijn om de belangen van de breedtesport te behartigen. De 

suggestie wordt gewekt dat prestatiesport ten koste zou gaan van de breedtesport en dat de beschikbare 

middelen primair aan deze laatste groep zou moeten worden besteed. De doelstelling van het 

hoofdkantoor om uit te groeien tot de top 8 van volleyballanden, leeft in de basis niet of nauwelijks. 
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Naast de genoemde knelpunten van organisatorische en bestuurlijke aard, leeft er ook de 

discussie in hoeverre het wenselijk is om kinderen reeds in de leeftijd van 9-11 klaar te stomen voor 

topsport. De vooronderstelling leeft dat kinderen dan de kans wordt ontnomen om simpelweg kind te 

zijn en op speelse wijze te sporten, met als bijkomend risico dat jeugdspelers voortijdig afhaken 

wegens motivatieproblemen die zouden ontstaan door een overkill aan topsportgerichte training, de 

bijbehorende gedisciplineerde en beperkte sociaal-emotionele levensstijl. Het vermoeden bestaat, dat 

een topsportgerichte trainingsaanpak ongeschikt is voor kinderen in deze fase van hun ontwikkeling. 

Op dit moment zijn vanwege de tegenstrijdige inzichten en belangen de bijeenkomsten over de 

opzet van een eventuele CMV-toplijn op niets uitgelopen en is er binnen de organisatie weinig 

draagvlak om de ideeën vorm te geven. Tegelijkertijd leeft er het besef dat een verbetering van de 

kwaliteit van de opleiding uiteindelijk alle jeugdspelers ten goede kan komen. De afdeling 

talentontwikkeling van NeVoBo heeft mede vanuit dit besef en in het licht van de doelstelling van het 

hoofdbestuur daarom besloten om het onderzoek naar het draagvlak van de implementatie van de 

CMV-toplijn voort te zetten, en wel door de trainers van het Rayon en de NVS vanuit hun expertise te 

bevragen op de wenselijkheid en invulling van de CMV-toplijn. 

 

In dit onderzoek staat de aard van de ontwikkeling van jonge talentvolle volleyballers alsmede 

de daarvoor benodigde opleiding centraal. Om duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid tot een 

talentgerichte opleiding voor jonge kinderen worden percepties van trainers onderzocht middels een 

gestructureerde vragenlijst en open interviews. In dit onderzoek zijn daarbij de proces- en 

productmatige voorwaarden voor een dergelijke opleiding van belang. Met productvoorwaarden wordt 

de invulling van een mogelijke CMV-toplijn bedoeld. Hieronder vallen met name trainingsmethode en 

talentidentificatie, ook zaken als sportstimulering, documentatie en faciliteiten zullen bondig 

onderzocht en besproken worden. Bij het productgerichte onderzoek zal het dilemma van een 

kindgerichte versus een topsportgerichte aanpak nader aandacht krijgen. Met de procesvoorwaarden 

wordt de implementatie van een mogelijke CMV-toplijn bedoeld waaronder in dit onderzoek vallen: 

de structuur van de opleiding, professionalisering van trainers, communicatie en samenwerking binnen 

de opleiding en algehele kwaliteit van de talentbegeleiding. Tevens zal het beleid met betrekking tot 

de talentidentificatie en -ontwikkeling in het volleybal nader worden onderzocht, dit in relatie tot de 

“global sports arms race”, de internationale strijd om de medailles.  

Het perspectief van waaruit de genoemde proces- en productvoorwaarden worden belicht, is 

de visie van de trainers van de Rayons en de NVS. In succesvolle volleyballanden (gekeken naar 

medaillespiegel) wordt het belang van de kwaliteit van de trainer als de meest bepalende factor 

ervaren binnen het opleidingstraject (Van Strien, 2005). De trainers hanteren de methodiek en zijn de 

experts op dit gebied. Vanuit hun expertise werken ze in de praktijk met de concrete doelgroep, 

waardoor zij een schat aan kennis bezitten die de beantwoording van de genoemde vraagstelling ten 
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goede zou kunnen komen. Tegelijkertijd is er naar de rol van de trainer in het ontwikkelingsproces van 

talenten relatief weinig onderzoek gedaan. 

Het dilemma van kindgerichte versus topsportgerichte aanpak zal in dit onderzoek aandacht 

krijgen. Het betreft een spanningsveld in een benadering van talentontwikkeling waarin verbetering 

centraal staat, het zogenaamde progressiegeoriënteerde klimaat en de benadering waarin winnen 

centraal staat, het zogenaamde superioriteitsgerichte klimaat (Van Rossum, 1993). Eén van de taken 

van wetenschap is gelegen in het onderzoeken van in de praktijk heersende opvattingen op hun 

validiteit. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat een topsportbenadering al dan niet aansluit bij de 

psychosociale ontwikkelingsfase van kinderen in de leeftijd van 9-11, kan op het niveau van de 

praktijk in relatie tot de concrete vraag van de afdeling talentontwikkeling van de NeVoBo een advies 

worden uitgebracht ten aanzien van de implementatie van een CMV-toplijn. Tevens hoopt dit 

onderzoek een verdiept inzicht te geven in de bestaande theorievorming over talentidentificatie en –

ontwikkeling. Hoewel alleen bij volleybaltrainers onderzoek wordt verricht naar hun ervaringen ten 

aanzien van prestatiegericht trainen met jonge kinderen, lijkt de draagwijdte van dit onderzoek de 

specifieke vraag van de NeVoBo te overstijgen, waardoor dit onderzoek tevens relevantie krijgt voor 

andere takken van sport.  

Wanneer de perceptie van de trainers voor de CMV-toplijn bekend is en er draagvlak blijkt te 

zijn voor een eenduidige methodiek die tegemoet kan komen aan de door de regiokantoren geuite 

bezwaren, kan de invoering van de CMV-toplijn wellicht doorgang vinden. De doelstelling van deze 

studie is inzicht te verkrijgen in de percepties van NVS- en Rayontrainers op de invulling en 

implementatie van de nieuwe opleidingstak. Mede op grond van de gemeten percepties kunnen er 

aandachtspunten worden geformuleerd voor het beleid omtrent de mogelijke invulling en 

implementatie van de CMV-toplijn en kunnen adviezen voor gewenst vervolgonderzoek worden 

gegeven. Op het niveau van de praktijk is de mogelijke waarde van dit onderzoek wellicht ook om het 

gestokte gesprek tussen de regiobesturen en het hoofdkantoor aangaande de implementatie van de 

CMV-toplijn weer vlot te trekken. 

 

LITERATUUR 

 

De rol van trainers in het proces van talentontwikkeling 

Talentontwikkeling is volgens Van Rossum (1992) het gehele proces dat door een jeugdspeler 

doorlopen wordt van de eerste kennismaking met de sport tot en met het bereiken van topprestaties. 

Volgens Sturkenboom (in Barneveld & Vervoorn, 1997) betekent talentontwikkeling: „de 

mogelijkheid om sportief gezien het beste uit jezelf te halen.‟ De definitie volgens het NOC*NSF 

(2006) luidt: „Alle middelen en acties die worden ingezet om de ontwikkeling van jeugdige talenten 

positief te beïnvloeden.‟ Samenvattend gaat het om een traject waarbinnen een kind de mogelijkheden 

moet krijgen om zijn maximale potentie te ontwikkelen door middel van ondersteuning die deze 
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ontwikkeling positief beïnvloedt. Voordat aan een dergelijk opleidingstraject concrete invulling kan 

worden gegeven, is het echter noodzakelijk dat de selectiecriteria waaraan een talent heeft te voldoen, 

op eenduidige wijze worden vastgesteld. In de definitie van het NOC*NSF wordt expliciet de 

ontwikkeling van een „talentvol‟ kind genoemd. Bij de laatste definitie gaat het specifiek om een talent 

voor de topsport. Het verschil in definities zou wel de crux kunnen zijn in het dilemma tussen breedte- 

en topsport. Bij de NeVoBo blijken de definities van talentontwikkeling evenmin eenduidig te zijn. Bij 

de NVS lijkt het vooral te gaan om een talent voor topsport, terwijl het Rayon tracht om sportief 

gezien het maximale uit een jeugdige sporter te halen. 

Zoals gezegd, streven de Nederlandse sportsector en de volleybalbond naar een mondiale top-

10, respectievelijk top-8 klassering. Om dit te bereiken wordt er geïnvesteerd in 

talentontwikkelingsprogramma‟s. Uit het onlangs verschenen SPLISS
2
 onderzoek (De Bosscher et al, 

2007) bleek echter, dat de pijler talentidentificatie en talentontwikkeling in Nederland relatief 

onderontwikkeld is. Zij stellen aan de hand van het SPLISS model vast dat het beleid ten aanzien van 

trainers, coaches en talentidentificatie en -ontwikkeling achterloopt in relatie tot het beschikbare 

potentieel. Gezien de doelstelling van de NeVoBo en de huidige achterstand van Nederlandse 

jeugdspelers, moet op het gebied van talentidentificatie een inhaalslag gemaakt worden. Daarom 

luistert het nauw wat men verstaat onder „talent‟. 

Om de kansen op internationaal succes van topsporters te vergroten is het belangrijk te 

bepalen welke factoren van invloed zijn op de topsportprestaties van een individuele topsporter. 

Volgens Engel, Sturkenboom & Philips (1997) is het behalen van topprestaties geen toeval, maar is 

topsport een zaak van planning, discipline, professionele begeleiding en vooral: vroegtijdige 

herkenning van talent. Talentidentificatie valt te definiëren als „het proces van het herkennen van 

huidige deelnemers die het potentieel hebben om topsporters te worden. Dit houdt het voorspellen van 

prestaties in over verschillende periodes in de tijd door het meten van fysieke, psychologische, en 

sociale attributen evenals technische vaardigheden, ofwel alleen ofwel in combinatie‟ (Régnier et al. 

1993). Toonaangevend binnen Nederland is het onderzoek van Van Rossum naar talentontwikkeling. 

Zijn inzichten zullen nu nader worden uiteengezet. 

 

Het Paddestoelmodel van Van Rossum 

Van Rossum affirmeert de gedachten van Engel et al. en Régnier et al. Om talent te 

ontdekken, is het van belang inzicht te hebben in verschillende kenmerken, waaraan deze talenten 

moeten voldoen om later te kunnen uitgroeien tot een excellente sporter. Van Rossum heeft in zijn 

Paddestoelmodel (Van Rossum, 1993), zoals weergegeven in figuur 1, een drietal gebieden 

onderscheiden waarin hij diverse factoren die invloed hebben op succes in de topsport heeft 

onderverdeeld. Onder het eerste gebied worden de persoonsfactoren „technische vaardigheid, fysieke 

conditie, tactisch inzicht, natuurlijke aanleg en mentale conditie‟ geschaard. Het tweede gebied wordt 

                                                           
2 SPLISS: Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success 



Onderzoek: De percepties van volleybaltrainers op de CMV-toplijn 29-08-08 

Franke Beijer, 3069362 Master MOV Universiteit van Utrecht 

 

 

 - 7 - 

gevormd door de pijlers van bindingsfactoren: „top willen bereiken, hard werken en betrokkenheid‟. 

Het derde gebied betreft de omgevingsfactoren. Dit gebied bestaat uit vijf sociale elementen met als 

eerste school, gezin en vrienden en daarnaast de trainer/coach en de teamgenoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Het paddestoelmodel met daarin de belangrijkste 

factoren voor het leveren van een sportprestatie (V. Rossum, 1993) 

 

Van Rossum stelt dat alle factoren in het paddestoelmodel belangrijk zijn bij de invulling van 

de opleiding van talenten. In het kader van dit onderzoek, waarin specifiek de percepties van trainers 

worden belicht, worden in de volgende paragrafen de drie genoemde gebieden besproken vanuit het 

perspectief van de trainers. Hoewel de rol van de trainer/coach in het paddestoelmodel van Van 

Rossum slechts één van de factoren is en er geen onderscheid wordt gemaakt in de mate van 

importantie van één der factoren binnen het proces van talentontwikkeling, is het aannemelijk te 

maken dat de rol van de trainer in meerdere of mindere mate doorwerkt in alle gebieden van de 

„paddestoel‟. Onder verwijzing naar het onderzoek van Van Strien (2005) is reeds gewezen op de 

cruciale rol van de trainer binnen het traject van talentontwikkeling. Aangezien het de trainers zijn die 

de talenten selecteren, is het van groot belang om te weten op welke gronden zij dit doen en in welke 

mate zij de persoonsfactoren die Van Rossum cruciaal acht, verdisconteren in hun selectieprocedure. 

Eveneens zijn zij door hun methodiek en persoonlijkheid van directe invloed op de verdere 

ontwikkeling van deze persoonsfactoren. Ten aanzien van de bindingsfactoren blijkt de 

persoonlijkheid en de leiderschapsstijl van de trainer van doorslaggevende betekenis te zijn 

(Chelladurai, 1980; 1993). Niet alleen in de zin dat een trainer een talent kan sterken in zijn motivatie 

om de top te willen halen, om harder te werken en zijn betrokkenheid te vergroten, maar ook omdat 

het wederom de trainer is die in het selectieproces talenten mogelijkerwijze kan selecteren of afwijzen 

op grond van de mate van commitment van het talent. En hoewel de trainer/coach zelf één van de 
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omgevingsfactoren is, bezien vanuit het perspectief van het talent, heeft de trainer/coach een directe 

invloed op de teamgenoten en in de communicatie naar ouders toe, ook een bepaalde invloed op het 

gezin. In de afstemming met lesprogramma‟s en toetsmomenten kan er tevens een relatie tot de school 

bestaan. Vanwege deze grote invloed van trainers binnen de talentontwikkeling, is het noodzakelijk 

dat hun visie meer wordt gehoord en onderzocht. Dit zowel om hun kennis en inzichten te 

verdisconteren in de programma‟s voor talentontwikkeling, alsmede ook om trainers zo nodig beter te 

scholen en blinde vlekken in hun selectieprocedure aan het licht te brengen opdat de 

talentontwikkeling als zodanig wordt geoptimaliseerd. 

 

De (invloed van de trainer op) de ontwikkeling van persoonsfactoren 

Van Rossum (1993) heeft onderzoek gedaan naar persoonsfactoren op verschillende 

talentgebieden. Deze talentgebieden komen in het Paddestoelmodel in de cirkels naar voren die de top 

van het model vormen. In het NeVoBo leerplan van de NVS (Bezemer, 2007a) worden de door Van 

Rossum genoemde persoonsfactoren mentale vaardigheden, techniek, tactiek en fysieke conditie 

overgenomen als de prestatiebepalende factoren. Deze worden ontwikkeld door goede begeleiding en 

het maken van veel trainingsuren, aldus het leerplan. De factor „natuurlijke aanleg‟ is niet trainbaar, 

maar uiteraard van bepalend belang. 

Uit een in 1994 door Van Rossum bij Nederlandse volleybaltrainers afgenomen test (Van 

Rossum & Gagné, 1994) bleek, dat de persoonlijke factoren natuurlijke aanleg en mentale conditie 

door trainers als de belangrijkste factoren worden beschouwd in de vorming tot (top)-volleyballer. 

Hoewel het leerplan van de NVS, zeker voor de jongste leeftijdscategorieën, grote waarde zegt te 

hechten aan techniekscholing, lijken trainers zelf deze factor niet van doorslaggevend belang te 

vinden. Tevens wijst onderzoek uit dat tactisch inzicht zeer moeilijk als criterium is vast te stellen, 

omdat hierover gezien de ontwikkelingsfase op jonge leeftijd nog niet zoveel gezegd kan worden 

(Gallahue & Ozmun, 1998). Het risico dat hierin schuilt, is dat een dergelijke factor ook niet meer 

expliciet wordt getraind. Ditzelfde geldt in zekere zin eveneens voor de factor „fysieke conditie‟. 

Onder „fysieke conditie‟ worden binnen de trainingsleer de volgende eigenschappen verstaan: 

kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen, snelheid en coördinatie. Er staan meerdere mogelijkheden ter 

beschikking om deze elementen te testen en te trainen. Hoewel de mate van trainbaarheid ten dele 

afhangt van „natuurlijke aanleg‟, worden de trainingsmethoden steeds meer verfijnd. Kruisbestuiving 

met sporten als atletiek, schaatsen en turnen waarin relatief meer wetenschappelijk onderzoek gedaan 

is naar de ontwikkeling van deze factoren, zou de volleybalsport kunnen verrijken met nieuwe 

inzichten en methodieken. Het moderne volleybal wordt met name bij de heren bepaald door een 

combinatie van kracht, snelheid en hoogte. Het reeds genoemde onderzoek van Van Strien wijst uit, 

dat in succesvolle landen spelers langer zijn en hoger springen dan in niet succesvolle landen (Van 

Strien, 2005). Hoewel lengte niet te trainen is en sprongkracht grotendeels afhangt van de genetisch 

bepaalde verdeling van slow- en fast-twitch vezels in de beenspieren (Wilmore, Costill & Kenney, 
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2006), is er op dit terrein de nodige winst te boeken indien hierop specifiek wordt getraind. Hetzelfde 

geldt voor het uithoudingsvermogen, de snelheid en de fysieke kracht van spelers. Een citaat van 

Wilmore et al. (2006): „Kinderen zijn geen miniatuurvolwassenen. Het kind is fysiologisch anders dan 

de volwassene en moet anders beoordeeld worden. Training kan de kracht, het aerobe vermogen en het 

anaerobe vermogen van kinderen verbeteren. Over het algemeen reageren jongeren prima op 

trainingsprogramma‟s voor volwassenen. Maar trainingsprogramma‟s voor kinderen en tieners zouden 

speciaal moeten worden ontworpen voor elke leeftijdsgroep.‟ Binnen de NVS wordt aan de fysieke 

conditie geen specifieke aandacht besteed en werkelijke kennis over hoe jeugdige talenten op 

verantwoorde wijze in dit opzicht te trainen lijkt niet voorhanden of wordt niet benut. 

Netelenbos (1999) schrijft over de motorische prestaties van kinderen, dat de ontwikkeling van 

de meeste meisjes en jongens gelijkmatig toenemen tot ongeveer de leeftijd van 12 jaar. Hierna 

worden de verschillen tussen beide seksen groter omdat de motorische groei van jongens stopt bij de 

leeftijd van 17 à 18 jaar, terwijl dit bij meisjes al een aantal jaar eerder gebeurd. Meisjes hebben op 

CMV-leeftijd een voorsprong in lichamelijke ontwikkeling, dit betekent dat zij eerder „topsportrijp‟ 

zijn. Het betekent echter niet dat meisjes eerder, meer fysiek of psychisch belast kunnen worden 

(Netelenbos, 1999). Payne (in Netelenbos, 1999) schrijft dat een voorsprong op vroege leeftijd niet per 

se iets zegt over de motorische ontwikkeling op latere leeftijd. Een interessant gegeven op het vlak van 

rijping is dat uit Payne‟s onderzoek blijkt dat kinderen die laat rijpen in de topsport vaak tot meer 

prestaties in staat zijn, zij blijven mogelijk langer gemotiveerd voor topsport. 

Mentale conditie is deels trainbaar. In de laatste jaren is er op dit vlak een enorme toename 

van beschikbare literatuur (Jones, 1997). Mentale conditie wordt van groot belang geacht voor de 

ontwikkeling van een talent, alsmede voor het succes van een topsporter. Bovenal stellen toptrainers 

dat op het mentale vlak in de top het verschil wordt gemaakt. Binnen de talentontwikkeling blijken 

kenmerken als „wil om te winnen‟ (superioriteitsoriëntatie) en „begerigheid tot presteren‟ 

(progressieoriëntatie) te worden aangemerkt als belangrijke gronden voor selectie (Van Rossum, 

1993). Binnen het NVS-leerplan heeft met name Van Ree (in Bezemer, 2007) de aandacht gevestigd 

op het belang van mentale training. In de praktijk blijkt het echter moeilijk te zijn voor trainers om 

concreet aan te geven op welke wijze spelers mentaal getraind kunnen worden. 

Onderzoek wijst uit, dat talentvolle kinderen voortdurend in ontwikkeling zijn en reeds op 

jonge leeftijd juist op persoonsfactoren als motorische en technische vaardigheden maar in beginsel 

ook op tactiek geschoold kunnen worden. In de literatuur wordt er regelmatig een onderscheid 

gemaakt in twee leeftijdsgroepen op basis van verschillende ontwikkelingskenmerken van deze 

kinderen, te weten een groep van 8-12 jaar en één van 12-18 jaar (Van de Meulen & Menkehorst, 

1992; Buisman & Middelkamp, 2001). Zo wordt de periode van 8-12 jaar gezien als een periode die 

gekenmerkt wordt door een gestage ontwikkeling, zonder plotselinge opvallende veranderingen op 

cognitief, lichamelijk en sociaal terrein. Gallahue & Ozmun (1998) omschrijven deze periode als een 

gunstige motorische leerfase. Volgens Piaget (in Gallahue & Ozmun, 1998) bevindt het kind in de 
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leeftijd van 7-11 jaar zich in de fase waarin het concrete operationaliseringen kan uitvoeren. Het kind 

heeft een logisch denkvermogen over concrete gebeurtenissen en kan objecten classificeren en hieraan 

een bepaalde waardering toekennen. Tijdens deze fase wordt het kind zich bewust van alternatieve 

oplossingen, gebruikt regels in het denken en kan realiteit en fictie differentiëren, ook leert het kind 

reflecteren. Het kind gebruikt in deze fase het spel om zijn fysieke en sociale wereld te begrijpen. 

Regels en regulaties zijn interessant bij het spelen, maar als zodanig van secundair belang. Precies 

vanwege deze kenmerken heeft de Vlaming E. Rousseaux een bewegingsschool opgericht waarin zeer 

jonge kinderen van 3-5 en 6-8 reeds op speelse wijze een algemene motorische scholing ontvangen, op 

grond waarvan vervolgens door middel van diverse spel- en wedstrijdvormen de specifieke technieken 

van het volleybal kunnen worden aangeleerd (Rousseaux, Rutten & Spaenjers, 2002). 

De NeVoBo werkt in haar opleidingsstructuur met het Long Term Athlete Development 

model (LTAD), ontwikkeld door de Canadees Balyi. In de leeftijdsfase van 9 tot 11 jaar bevindt een 

kind zich in de fase, waarin de nadruk ligt op „Learning to train‟. In deze fase wordt er getraind op de 

onderdelen technisch handelen en fysieke training (Alberda, Bezemer, Goedkoop, 2007). Door de 

invoering van het CMV-systeem en het gebruik van het LTAD model, wordt er beter aangesloten op 

de competentiemotivatie van de kinderen in deze leeftijdsfase en is de opleiding van de NeVoBo op 

breedte- en topsportgebied meer jeugdgericht. Tegelijkertijd zijn de te behalen doelstellingen duidelijk 

omschreven en aan de hand van het SPIKE-model (Bezemer, 2007b) is geëxpliciteerd op welke 

facetten vooruitgang geboekt zou kunnen worden. In het CMV-systeem kunnen de kinderen behaalde 

competenties laten toetsen. Prestaties worden op deze wijze meetbaar gemaakt, echter niet in het 

schema „winst en verlies‟, maar in het kader van de persoonlijke ontwikkeling van de speler. Bij de 

NeVoBo zijn de opleidingen „coachgestuurd‟ (Pleizier, Boonstoppel, Korteling, 2006), wat betekent 

dat elke trainer/coach autonoom is om zijn eigen criteria en methoden te vast te stellen. In de praktijk 

betekent dit dat er geen eenduidige methodiek van talentontwikkeling bestaat. Het is ook maar de 

vraag in hoeverre er een goed beeld van de ontwikkelingsstadia en de potentie van het 

progressiegericht trainen van jonge talenten te trainen bij trainers aanwezig is. 

 

De rol van de trainer coach ten aanzien van de bindingsfactoren 

Hemery (1986) omschrijft het belang van centrale intrinsieke motivationele zaken die nodig 

zijn om topsporter te worden: Ten eerste moet er sterke belangstelling voor en emotionele binding met 

het talentgebied bestaan. Als tweede moet er een sterk verlangen zijn om een hoog niveau te bereiken 

op het talentgebied. Het laatste criterium is de bereidheid om een grote hoeveelheid tijd en energie in 

het talentgebied te steken om het beoogde prestatieniveau te kunnen bereiken. Tegelijkertijd blijkt dat 

trainers een grote rol spelen in de versterking van bindingsfactoren bij jeugdige talenten. 

Het leren van moeilijke dingen verschaft kinderen gevoelens van competentie. Indien trainers 

haalbare, maar uitdagende doelen weten te stellen, dragen zij in grote mate bij aan de motivatie van 

kinderen om veel in een sport te investeren. In een artikel van Baar (1996) is omschreven dat kinderen 
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vorm en inhoud kunnen geven aan hun sportbeoefening mits sportorganisaties en trainers de 

bereidheid hebben om eventuele veranderingen in het spel aan te brengen die aansluiten bij de 

mogelijkheden en wensen van kinderen. Ook Weiss (1995) wijst erop hoe belangrijk het in de 

jeugdsport is dat de trainers inzien hoe zeer motivatie, competentie en zelfvertrouwen met elkaar 

samenhangen. Daarbij bevestigt veel onderzoek dat spelplezier voor basisschoolkinderen belangrijker 

is dan het willen winnen (Buisman & Middelkamp, 2001; Burrows et al, 1999; Smoll & Smith, 2000; 

Weiss & Gill, 2005 etc.). De huidige tendens binnen jeugdopleidingen binnen diverse takken van sport 

vertoont een duidelijke voorkeur voor jeugdgerichte begeleiding van kinderen, hierbij is het 

prestatiegerichte element van secundair belang. 

Uit literatuur blijk dat jeugdgerichtheid in de sport betekent dat er sprake is van oriëntatie op 

en interesse in de leefwereld van kinderen en jongeren in de sport en aan de betekenissen die zij zelf 

aan hun sportbeoefening geven. Zoals gezegd benadrukt Weiss (1995) de relatie tussen 

competentie/prestaties, zelfvertrouwen en motivatie bij kinderen. Zij presenteert daartoe het „skill 

development model‟: kinderen die het gevoel hebben weinig competent te zijn of weinig te presteren, 

hebben minder zelfvertrouwen, zijn minder gemotiveerd en participeren daardoor minder in de sport. 

Binnen deze visie bestaat er geen scherpe tegenstelling tussen een prestatiegerichte en jeugdgerichte 

begeleiding. Hierbij is het echter van belang, dat het zelfvertrouwen van jonge sporters wordt 

verhoogd door hun prestaties te vergelijken met hun eigen mogelijkheden, in plaatst van ze 

voortdurend te toetsen aan de mogelijkheden van anderen. Presteren, leren en plezier hebben staan zo 

in een specifieke balans, waarbij de focus niet primair ligt op winnen of verliezen, maar op de 

ontwikkeling, waarvan de persoonlijke prestaties een indicatie vormen. Er moet leerstof worden 

aangeboden die binnen het bereik van het kind ligt, waardoor het kind succeservaringen kan beleven. 

Er moet sport aangeboden worden die bij de mogelijkheden en motivatie van de sporter past (Smoll & 

Smith, 2000). Brehm & Kurz (1987) hebben de volgende behoeftes van het kind in de sport 

omschreven: liefde en geborgenheid, nieuwe ervaring, lof en erkenning, verantwoordelijkheid en een 

gezonde lichamelijke ontwikkeling. Tevens wordt betoogd dat sport in principe goed aansluit bij 

kinderen van 8-12 jaar, omdat het de uitdaging biedt van het leren en verbeteren van vaardigheden. 

Het bieden van uitdaging betekent in deze leeftijdsfase: veel bewegen, veel leren en bovenal plezier 

maken door haalbare opdrachten, speelse vormen en sportspecifieke spelen (De Knop & De Martelaer, 

1997). 

Als er geen binding is met de sport, leidt dit tot een hoge sportuitval. Uit onderzoek van Van 

Rossum (2004a) blijkt dat er bij op het gebied van sport en bij andere talentontwikkelingsprogramma‟s 

internationaal grote aantallen jongeren afhaken doordat er niet voldoende stilgestaan wordt bij de 

belangen van het kind. De aanleidingen hiervoor zijn zeer divers, maar helder is, dat het van het 

grootste belang is dat talenten geen afkeer van de sport krijgen of al voortijdig een punt van 

verzadiging bereiken of op jonge leeftijd overtraind raken. Bij onderzoeken van Bloom (1985) en 

Hemery (1986) staat „commitment‟ (betrokkenheid, binding) uiterst centraal bij jeugdige sporters. In 



Onderzoek: De percepties van volleybaltrainers op de CMV-toplijn 29-08-08 

Franke Beijer, 3069362 Master MOV Universiteit van Utrecht 

 

 

 - 12 - 

elke ontwikkelingsfase dient een talent naar zijn eigen vermogen bevraagd en uitgedaagd te worden. 

Zodra een talent deze uitdaging mist of juist wordt overvraagd, verlies je hem voor de sport. De rol 

van de trainer in dit proces is van eminent belang, want juist hij kan helpen het talent te committeren 

aan het leerproces en samen met de speler te zoeken naar een passende uitdaging. Door Bloom (1985) 

worden drie fasen van commitment beschreven: 

1. Kennismaking: het contact krijgen met de sport om op weg te komen. 

2. Binding, toewijding: het je echt koppelen aan, betrokken zijn bij dit talentgebied. 

  Emotionele binding krijgen met de sport. 

3. Perfectionering: uitbouwen van hetgeen waar je aan begonnen bent. 

Het is van belang dat trainers helder hebben in welke fase een kind zich bevindt en het 

opleidingstraject hierop wordt afgestemd. Bij de mogelijke CMV-toplijn bevinden de talentvolle 

kinderen zich in het eerste stadium. In dit stadium, de eerste fase van de loopbaan („early years‟) staat 

kennismaking centraal. Dit houdt in dat het van belang is dat het vooral speels, aardig en leuk moet 

zijn voor talenten en voor hun ouders. Het talentvolle kind moet verleid worden om steeds naar de 

plek van de activiteit terug te gaan, omdat het zo leuk is. Onderzoek van Régnier, Salmela & Russel 

(1993) toont aan dat de trainer in de eerste fase vriendelijk, verzorgend en progressiegeoriënteerd moet 

zijn. Juist de trainer kan door een kindvriendelijke benaderingswijze, het scheppen van een positief 

leerklimaat en een speelse aanpak de bindingsfactoren bij het jonge kind voor een specifieke sport 

enorm versterken. 

Juist omdat volleybal een technisch moeilijke sport blijkt te zijn voor jonge kinderen, heeft de 

NeVoBo in het begin van deze eeuw het CMV ingevoerd. CMV staat voor circulatie minivolleybal en 

richt zich reeds op kinderen vanaf circa 5 jaar. De NeVoBo wilde graag weer aansluiten bij de 

behoefte van het kind om zodoende jeugd aan te trekken om weer te gaan volleyballen. Bij het 

invullen van het systeem is bekeken wat volgens de perceptie van de jeugd niet leuk was aan het 

volleybal en er is getracht hierop in te spelen, om zodoende meer aan de wensen van het kind te 

voldoen. Er zijn 6 circulatie minivolleybal niveaus, die een zeer doordachte opbouw vormen voor het 

leren spelen van volleybal (NeVoBo.nl). Hierbij worden, afhankelijk van leeftijd en speelsterkte, op 

elk niveau nieuwe uitdagingen gecreëerd. Niet alleen de spelregels, maar vooral de ontwikkeling van 

de volleybalvaardigheden zijn hierbij cruciaal. Gezien de toename van het aantal jeugdleden de laatste 

jaren blijkt het nieuwe volleybalsysteem voor mini‟s effect te hebben. De beoogde CMV-toplijn zal 

zich gaan richten op de hogere CMV niveaus voor kinderen vanaf circa 8 jaar. 

Een topsportopleiding is gericht op het behalen van prestatiedoelen, die maar moeilijk 

verenigbaar lijken te zijn met een kindgerichte benadering. Zowel de eerder genoemde studie van 

Weiss & Gill (2005), als ook die van Brehm & Gruppe (1987) tonen aan dat het om de juiste balans 

gaat. Het stellen van prestatiedoelen bij een kind kan alleen werken wanneer de belangen van het kind 

behartigd blijven en er zodoende aan de behoeftes van het kind tegemoet gekomen wordt (Brehm & 

Gruppe, 1987). Dat betekent onder andere dat prestatiedoelen ten dienste moeten staan van het plezier 
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dat een kind aan het sporten beleeft. Er is een spanningsveld waarneembaar tussen het professionele 

topsportgericht denken waarbij de wil om te winnen als belangrijk kenmerk ervaren wordt en opleiden 

in een klimaat waarin winnen niet als overheersend ervaren wordt (Pleizier, 2003). Volgens Gardner 

(1995) staat in een topsportmilieu succes door winnen centraal, in een jeugdgericht klimaat plezier en 

educatie. Gardner geeft aan dat de mate waarin elk van deze doelen overheerst afhangt van het niveau 

van sportdeelname. Hij beschouwt het belang van deze doelen als elkaars omgekeerd evenredigen: met 

meer aandacht voor plezier, is winnen minder belangrijk en vice versa. Hoe professioneler de 

sportbeoefening, des te belangrijker winnen wordt. Er is een evenwicht in beide doelen, maar volgens 

Gardner is er altijd één belang dat uiteindelijk domineert. Dit spanningsveld wordt groter indien het 

bedrijven van sport niet meer progressiegericht is, maar gericht is op succes en het „moeten‟ winnen, 

het zogenaamde superioriteitsgericht sporten. In de begeleiding van kinderen in de leeftijdsfase 

waarop de beoogde CMV-toplijn zich richt, dient volgens Van Rossum het superioriteitsgerichte 

denken nog niet centraal staan. Bij talentvolle jeugdige sporters in opleiding moet het gaan om de 

eigen progressie en niet primair om het winnen (Van Rossum, 2005). Een superioriteitsgerichte CMV-

toplijn zou haaks staan op de oorspronkelijke jeugdgerichte intentie van waaruit het CMV is 

ontwikkeld. Hierbij is plezier de doorslaggevende factor voor topsportdeelname en „gebrek‟ aan 

plezier, dat vaak voortkomt uit een te superioriteitsgericht klimaat, de belangrijkste reden om te 

stoppen (Petlichkoff,1992). In de topsport staat winnen centraal. Door belangrijke volwassenen 

(trainer-coaches, andere begeleiders, ouders) wordt de sportactiviteit vooral beoordeeld vanuit het 

resultaat (Van Rossum, 2005). Met een op winst gerichte topsport doelstelling voor jonge kinderen, is 

er een contradictie in de aard (plezier maken in de sport) en de doelstelling (winnen) van het CMV ten 

opzichte van een topsportlijn. Uit een Engels onderzoek onder kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar 

blijkt dat plezier als belangrijkste reden voor sportdeelname wordt genoemd en winnen pas op de 18
e
 

plek (English Sports Council). Wanneer een kind op jonge leeftijd de mogelijkheid heeft zich verder te 

ontwikkelen in een topsportprogramma moeten de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt 

stapsgewijs gebracht worden. In de volgende paragraaf wordt teruggekomen op de begeleidingsstijlen 

die passen bij de twee sportklimaten progressie- en superioriteitsgericht. 

 

De invloed van trainers op de omgevingsfactoren 

De sociale context van het kind is van groot belang zoor zijn welbevinden en wordt gezien als 

de basis voor succes. Zonder ondersteuning vanuit de directe omgeving van het talent is het erg 

moeilijk om sport voorop te blijven stellen en alles daaromheen te organiseren (Van Strien, 2005). 

Ondersteuning vanuit het gezin, school, vrienden, teamgenoten en trainer/coach zijn hierbij van 

belang, zoals Van Rossum aangeeft in zijn paddestoelmodel. Oorzaken van sportuitval liggen vaak op 

het vlak van de sociale elementen. Als voornaamste redenen van sportuitval worden genoemd: „ik heb 

ook nog andere dingen te doen‟ en „het is moeilijk te combineren met school‟ (Van Rossum, 2004a). 

Voor dit onderzoek is alleen aandacht voor de rol die de trainer/coach speelt door middel van het 
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leerklimaat dat deze creëert. Als belangrijke reden om te stoppen wordt de rol van de trainer-coach 

genoemd: het niet mee laten spelen van sommige sporters, het te veel kritiek hebben op de sporters en 

het teveel druk uitoefenen op de sporters. 

 Met name de begeleidingsstijl van de trainer en de aard van het leerklimaat bepalen of 

kinderen het naar hun zin hebben op de trainingen en de veiligheid en de uitdaging ervaren om te leren 

volleyballen. Op jongere leeftijd (<12) is naast technische kennis de kindvriendelijkheid van trainers 

het meest belangrijk (Van Strien, 2005). Ook uit onderzoek van Cushion en Jones (2002) blijkt dat 

positieve feedback zeer belangrijk wordt gevonden. Pleizier (2003) beschrijft in een onderzoek dat er 

twee typen leerklimaat zijn te onderscheiden: een overwegend op progressie georiënteerd klimaat en 

een overwegend op superioriteit georiënteerd klimaat. In een overwegend op progressie georiënteerd 

klimaat ligt de nadruk op positieve „reinforcement‟ gegeven als reactie op prestatie en inspanning. De 

trainer/ coach benadert het maken van fouten op een positieve manier en reageert daarop met instructie 

en ondersteuning. De intrinsieke motivatie van de spelers wordt op deze wijze optimaal gecultiveerd, 

waardoor ze veel doorzettingsvermogen ontwikkelen en hun zelfvertrouwen toeneemt (Van Rossum, 

2000). Uit literatuur (Smoll & Smith, 2000) blijkt dat sporters in een dergelijk klimaat veel plezier 

hebben in hun sportbeoefening. Daarnaast hebben ze zelfvertrouwen en zijn ze intrinsiek gemotiveerd. 

 Intrinsieke motivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen zijn belangrijke mentale 

vaardigheden die talenten dienen te ontplooien op hun weg tot topsporter (Korteling & Robbers, 

2002). Deze mentale vaardigheden zijn nodig om als topsporter binnen een superioriteitsgericht 

klimaat te kunnen functioneren, maar ze worden bij uitstek ontwikkeld binnen een op progressie 

georiënteerd klimaat, aldus Van Rossum (2000). Het is belangrijk in de opleiding van jonge talentvolle 

spelers te werken aan deze mentale vaardigheden. Het belang van plezier in de sport dat in de vorige 

paragraaf beschreven is, wordt bevestigd in de literatuur over het leerklimaat. Wanneer er met de 

CMV-toplijn wordt beoogd om de persoonsfactoren tot maximale ontwikkeling te brengen en de 

bindingsfactoren te versterken, dienen te trainers te werken aan een op progressie georiënteerd 

leerklimaat. Hier moeten plezier hebben, leren en presteren hand in hand gaan en in het kader worden 

gesteld van de persoonlijke ontwikkeling van elke speler. 

Uit het onderzoek van Pleizier (2003) komt naar voren dat het leerklimaat op de NVS sterk op 

progressie georiënteerd is en in mindere mate op superioriteit georiënteerd. Ongeveer 91 % van de 

sporters ervaart het leerklimaat meer progressie georiënteerd. Ook het merendeel van de trainers heeft 

deze ervaring. Dit betekent dat trainers/ coaches vooral instructieve en ondersteunende feedback aan 

sporters geven. Het gaat er dus om dat de spelers gestimuleerd worden om zichzelf voortdurend te 

willen verbeteren. Het gaat niet primair om het resultaat, maar vooral om de interne gerichtheid van de 

spelers en hun lerend vermogen. Een klimaat dat gerichtheid is op winnen en sporters tot de 

overtuiging brengt dat het feitelijk alleen maar om het wedstrijdresultaat gaat, vergroot het risico op 

drop-outs (Van Rossum, 2005). Toch ervaren trainers/ coaches en sporters ook dat een zekere 

gerichtheid op superioriteit gedeeltelijk aanwezig is. Hierbij komen de resultaten, meestal het winnen 
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van de wedstrijden en het beter zijn dan anderen in beeld. Het gaat hier bij volleybalhandelingen ook 

om de uitkomst. 

 

Implementatievoorwaarden van een CMV-toplijn 

Belangrijke voorwaarden in het theoretisch kader zijn ook de implementatievoorwaarden van 

het product. Tekortkomingen van een product verwijzen altijd naar problemen die zich in eerdere 

fasen van het productieproces hebben voorgedaan (Lucassen & Van Bottenburg, 2004). Naast de 

productvoorwaarden zoals omschreven in de voorgaande paragrafen, is ook de proceskwaliteit – het zo 

effectief en efficiënt mogelijk voldoen aan de gestelde specificaties – van belang (Van den Bosch & 

Bunt, 1988). Binnen de sport is er over het algemeen weinig aandacht voor professionalisering. Dit 

heeft onder meer te maken met het vrijwilligerskarakter van sportverenigingen. De belangrijkste zorg 

is dat de sport waarvoor de club staat, kan worden beoefend (Meijs, 1997). De NeVoBo functioneert 

volledig in dienst van verenigingen en is voor deelname van de producten ook afhankelijk van de 

verenigingen. Hierdoor is het zo dat de bond te maken heeft met de clubcultuur en de vrijwillige basis 

waarop leden van verenigingen inzetbaar zijn of gebruik maken van de producten. De vrijwilliger is 

vaak ook consument van het product en er ligt dan ook een verband tussen de sociaal-culturele 

kwaliteiten die de sport in verenigingsband met zich mee brengt en de organisatorisch kwaliteiten 

Meijs, 1997). Vanuit het oogpunt van effectiever en efficiëntere organisaties, die voorzien in het 

behoud van de sociale kwaliteiten, wordt er vanuit de NeVoBo aandacht gegeven aan 

verenigingsondersteuning. Het doel hiervan is om beleidsprocessen effectiever te laten verlopen.  

Als er vanuit het hoofdkantoor initiatief wordt genomen om de CMV-toplijn op te richten, is 

hierbij samenwerking met de verenigingen en regio‟s nodig. Ten eerste omdat daar de leden zijn en 

ten tweede omdat er uit eerder genoemde bronnen (Burrows et al., 1999; Davis & Jones, 1996; 

Mulhivil et al., 2000) blijkt dat het aan te raden is de opleiding decentraal op te richten. Met 

betrekking tot de structuur van opleiden van talentvolle jeugdspelers werd oorspronkelijk uitgegaan 

van een piramidemodel (NeVoBo, 2005). In dit model wordt aan de onderkant breed geïnvesteerd in 

kwantiteit, opdat aan de bovenkant van de piramide een selectie van kwaliteit voor de topsport kon 

plaatsvinden. Dit model is echter mede vanwege de eerder genoemde ervaren tegenstrijdige belangen 

en behoeftes van de NVS tegenover Rayons, losgelaten. De communicatie tussen betrokkenen 

verloopt echter moeizaam omdat in overleg over nieuw beleid veelal geen gezamenlijk standpunt 

ingenomen kan worden en men toch vreest dat de eigen belangen worden geschaad. Voor de invoering 

van een CMV-toplijn is het noodzakelijk dat de NeVoBo de regiobesturen en via hen de verenigingen 

weet te overtuigen dat ook ten aanzien van dit beleid er geen werkelijk conflict in belangen hoeft te 

bestaan. In het implementatieproces kunnen trainers wederom een cruciale rol spelen, gezien het feit 

dat zij grotendeels vorm en inhoud geven aan het product. Hiernaast vormen de trainers de 

sleutelfiguren op het intermediaire niveau tussen bestuurders en spelers. Het lijkt dus raadzaam te zijn 

dat de NeVoBo inzet op een betere communicatie tussen NVS-, Rayon- en clubtrainers, waarbij 
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onderlinge ervaringen kunnen worden uitgewisseld en specifieke kennis ten aanzien van de doelgroep 

kan worden overgedragen. 

Ter bevordering van een betere procesmatige beleidsvoering is het een aanvulling om 

gedecentraliseerd opleidingen aan te bieden (NOC*NSF, 1997). Eén van de redenen hiervoor is omdat 

blijkt dat meer belang gehecht wordt aan de verbetering van de sportinfrastructuur dan aan 

sportstimulering, zo blijkt ook uit recenter onderzoek (Lucassen et al., 2007). Uit dezelfde bronnen 

blijkt dat ook de kwaliteit van deskundige begeleiding staat hoog aangeschreven en er is een impliciete 

relatie tussen een verhoging van de kwaliteit van het aanbod door verenigingen en een meer zakelijke, 

bedrijfsmatige beleidsvoering. Daarbij dient meer belang gehecht te worden aan de status van 

jeugdtrainers, waarbij het noodzakelijk is dat er ook in financiële zin meer ruimte voor professionele 

jeugdtrainers wordt geschapen. Dit betekent dat bij een goede invoering van het CMV als product in 

zowel het breedtesport- als wel het topsport segment, er niet alleen op organisatorisch vlak, maar ook 

in de opleidingssfeer een kwaliteitsverhoging wenselijk is. Aan vrijwillige en professionele 

begeleiders worden hogere eisen gesteld om op verantwoorde wijze met deze doelgroep van 9-11-

jarigen op te leiden. In Nederland wordt veel waarde gehecht aan pedagogisch verantwoorde methodes 

waarbij nieuwe onderwijs- en trainingsinzichten toegepast worden.  

 

Vraagstelling en onderzoeksvragen 

In dit onderzoek worden percepties van trainers belicht over de invulling en implementatie van 

een topsportgerichte opleiding van jonge potentieel talentvolle kinderen. Bij de resultaten gaat het 

alleen om meningen van trainers. De NeVoBo streeft perfectie na (Alberda et al., 2007), ook op het 

opleidingsvlak moet er optimaal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden. Het uiteindelijke 

doel hiervan is internationaal structureel bij de top-8 te horen. 

De percepties die gemeten worden, zijn in dit onderzoek onderverdeeld in onderzoeksvragen 

over de invulling van de beoogde CMV-toplijn en de implementatie hiervan. Bij dit onderzoek is een 

onderscheid gemaakt tussen NVS- en Rayontrainers. Door de eventuele verschillen tussen beide 

groepen trainers weer te geven, worden mogelijke knelpunten voor de CMV-toplijn in kaart gebracht. 

De percepties zijn gebaseerd op de ervaring die de trainers hebben met de leeftijdsklassen die na de 

CMV-jeugd komen en de ervaring die ze met het training geven aan CMV-jeugd hebben opgedaan. Er 

zijn voor dit onderzoek diverse facetten gemeten om de mogelijke invulling van een nieuwe CMV-

toplijn en de implementatie daarvan weer te geven. Bij de invulling ligt de focus vooral op zaken als 

de jeugdgerichtheid, methodiek en selectie voor de CMV-toplijn. Hier is bijvoorbeeld van belang 

welke persoonsfactoren doorslaggevend zijn bij selectie en welke persoonsfactoren belangrijk zijn om 

te verbeteren door training. Bij de implementatie van de CMV-toplijn gaat het om de mogelijke 

verbeterpunten in organisatie, planning en communicatie om de implementatievoorwaarden te meten. 

Hierbij is er bijvoorbeeld aandacht voor de samenwerking tussen trainers onderling en tussen de 
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verschillende opleidingsafdelingen. Voor dit onderzoek zijn de volgende twee onderzoeksvragen 

opgesteld: 

 

1. Hoe zien de NVS- en Rayontrainers de invulling van de beoogde CMV-toplijn? 

2. Op welke wijze zou het CMV volgens NVS- en Rayontrainers geïmplementeerd moeten worden in 

de huidige talentontwikkelingslijn? 

 

 Na aanleiding van de oriëntatie en literatuurstudie, valt te verwachten dat de trainers van 

mening zijn dat een eventuele CMV-toplijn decentraal opgezet zal moeten worden, zodat reisafstanden 

klein blijven en mogelijke barrières voor deelname zo laag mogelijk gehouden (Burrows et al., 1999; 

Davis & Jones, 1996; Mulhivil et al., 2000). Voorts wordt verwacht dat trainers vinden dat er in 

trainingen gericht op progressie getraind zal worden (Pleizier, 2003), waarbij de behoeftes van het 

kind zoveel mogelijk centraal staan (Brehm & Kurz, 1987) en waarin speelse bewegingsvormen 

centraal staan (De Knop & Martelaer, 1997). NVS-trainers geven training aan de grootste talenten, die 

opgeleid worden voor de nationale competities en Rayontrainers geven training met de doelstelling om 

voor de regionale competities op te leiden. Door deze verschillende doelstelling is de verwachting dat 

NVS-trainers meer topsportcondities stellen voor een CMV-toplijn dan Rayontrainers, zoals meer 

trainingsuren. 

 Om een goede proceskwaliteit te garanderen, zal er zo efficiënt mogelijk voldaan moeten 

worden aan de gestelde specificaties voor implementatie (Van den Bosch & Bunt, 1988). Daarom 

moet er voor een meerwaarde van de CMV-toplijn goede communicatie en samenwerking 

plaatsvinden tussen de betrokken partijen. Na aanleiding van de oriëntatie en doorzochte documenten 

valt te verwachten dat de omschreven spanningsvelden en gebrekkige communicatie tussen het 

hoofdkantoor en de regio‟s een belemmering zijn voor de implementatie van een opleiding die 

Nederland. Een ander verwacht knelpunt voor de CMV-toplijn is de vrijwillige verenigingscultuur 

waar elke sportbond mee te maken heeft die de invoering van plannen afhankelijk maakt van de 

consument (Meijs, 1997). Gezien de doelstelling van de NeVoBo om een breder en beter 

volleybalaanbod te creëren (NeVoBo, 2005) en de verwachting dat dit doel ook door trainers 

nagestreefd wordt, ligt het voor de hand dat er oplossingen naar aangedragen worden voor 

implementatie van het CMV in de talentontwikkelingslijn. Er worden ook verschillen tussen de NVS- 

en Rayontrainers gemeten worden. De verondersteld is dat NVS-trainers gezien hun doelstelling 

„nationale top‟ op hoger niveau opleiden dan de Rayons „regionale top‟ (NeVoBo, 2007). Daarom 

wordt verwacht dat NVS-trainers professionelere implementatievoorwaarden nastreven dan 

Rayontrainers.  
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METHODE 

 

Methode en opzet van het onderzoek  

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen in dit onderzoek, bestaat geen theorie, er is 

nog geen onderzoek gedaan naar de potentie van de CMV-toplijn. Het onderzoek is daarom 

explorerend. Dit onderzoek tracht kennis en inzicht met betrekking tot jeugdgericht opleiden en 

percepties van trainers over de een CMV-toplijn in kaart te brengen. In het onderzoek worden 

vragenlijsten uit eerder gedaan empirisch onderzoek gebruikt, dit wordt nog nader beschreven in de 

paragraaf „gestructureerde vragenlijst‟. Om een zo betrouwbaar mogelijk onderzoek na te streven, is 

ervoor gekozen vanuit meerdere invalshoeken data te verzamelen. Op deze manier worden de data 

vanuit verschillende gezichtspunten bestudeerd, de zogenaamde methode van triangulatie („t Hart, 

Dijk, De Goede, Jansen, & Teunissen, 2001), dit komt de betrouwbaarheid van de resultaten ten 

goede. Voor het bepalen van de exacte onderzoeksrichting en de op te zetten onderzoeksinstrumenten 

zijn de volgende zaken van belang geweest: literatuur, de opinie van beleidsmakers bij de NeVoBo 

(documentenanalyse) en oriënterende gesprekken voorafgaande aan de dataverzameling over de een 

eventuele CMV-toplijn. Wat betreft de methodische aanpak is er gekozen voor zowel kwalitatief als 

kwantitatief onderzoek. Er is een gestructureerde vragenlijst opgesteld, voor een groot deel ontwikkeld 

in eerder empirisch onderzoek, die is afgenomen bij NVS- en Rayontrainers. Alle NVS- en 

Rayonbegeleiders zijn benaderd voor dit onderzoek om de resultaten zo betrouwbaar mogelijk te laten 

zijn voor de talentontwikkeling op volleybalgebied in Nederland. Het laatste onderdeel van 

dataverzameling heeft plaats gevonden door middel van een open interview bij een aantal trainers aan 

de hand van de resultaten uit de voor de vraagstelling relevante gevonden data. 

Volgens Boeije (2005) wordt bij kwantitatief onderzoek relevante literatuur en een vooraf 

gekozen theorie gebruikt om hypothesen te vormen. Met kwantitatief onderzoek wordt de 

aanwezigheid van bepaalde eigenschappen gemeten (´t Hart et al., 2001). De waarnemingen worden 

voornamelijk gedaan door veelal bestaande, gestandaardiseerde meetinstrumenten en worden bij veel 

respondenten afgenomen. Baarda, De Goede en Teunissen (1997) definiëren kwalitatief onderzoek als 

onderzoek waarbij men overwegend gebruik maakt van gegevens met als doel om 

onderzoeksproblemen in of van situaties, gebeurtenissen en personen te beschrijven en interpreteren. 

De kwalitatieve gegevens hebben betrekking op de aard, de waarde en de eigenschappen (kwaliteiten) 

van het onderzochte verschijnsel. De reden dat ook gekozen is voor kwalitatief onderzoek is dat het 

onderzoeksthema nieuw is en dit kwalitatieve onderzoek een aanvulling vormt op de kwantitatieve 

data en gevonden literatuur. 

 

Respondenten 

Voor het afnemen van de gestructureerde vragenlijst zijn 148 respondenten benaderd. De 

enquête is uiteindelijk ingevuld door 86 respondenten, waarvan 50 rayonvertegenwoordigers en 36 
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NVS-vertegenwoordigers. In totaal zijn er 56 trainers, 19 assistenten, 6 coördinatoren, 4 

fysiotherapeuten en één administratief medewerker ondervraagd. Elke respondent geeft aan ervaring te 

hebben als trainer bij de NVS of de Rayons, waardoor het voor dit onderzoek gerechtvaardigd kan 

worden om de informatie van alle respondenten als één groep te waarderen. De respondenten worden 

in het vervolg van dit artikel kortweg „trainers‟ genoemd, waarbij soms onderscheid wordt gemaakt 

tussen NVS- en Rayontrainers. 

De gemiddelde trainerservaring van NVS-trainers is 15.6 jaar; de gemiddelde ervaring van 

Rayontrainers 12.75 jaar. Beiden met standaardafwijking (sd) van ongeveer 10 jaar. De NVS-trainers 

zijn gemiddeld 40 jaar oud. Van alle NVS-trainers hebben er 8 een VT 5 (professionele trainer) 

opleiding gevolgd, 14 een VT 4 (trainer nationaal), 4 een VT 3 (trainer regionaal) en 1 een VT 2 

(jeugdtrainer) opleiding. Van de rayontrainers hebben er 2 een VT 5 afgerond, 6 een VT 4, 26 een VT 

3 en 5 een VT 2. Bij 9 NVS-trainers en 11 Rayontrainers is deze informatie is onbekend of zij hebben 

geen trainersopleiding afgerond. 

Voor de interviews zijn vijf respondenten benaderd. Om zo breed mogelijk informatie in te 

winnen is ervoor gekozen respondenten te benaderen die elk vanuit een andere positie werkzaam zijn 

als trainer. Er zijn twee Rayontrainers geselecteerd, één NVS-trainer en twee nationaal erkende CMV-

trainers. De rayontrainers zijn geselecteerd op ervaringen met training geven aan CMV-jeugd. De 

NVS-trainer is gekozen op basis van de kennis, kunde en betrokkenheid bij het topvolleybal en de 

topsportontwikkeling. De nationaal erkende CMV-trainers zijn de grondleggers van de CMV en 

professioneel werkzaam in het CMV-gebied. Zij zijn als CMV-experts gekozen om informatie te 

geven om de onderzoeksitems te toetsen. De selectie geïnterviewde trainers zijn representatief voor dit 

onderzoek. De trainers staan voor diverse belangen, er worden daarom uiteenlopende resultaten 

verwacht die het gezichtspunt van zowel de breedtesport- als de topsporttrainer getrouw 

weerspiegelen. 

 

Gestructureerde vragenlijst 

Het eerste onderzoeksinstrument, waarmee het draagvlak voor de CMV-toplijn onder NVS- en 

Rayontrainers wordt gemeten, betreft een gestructureerde vragenlijst die het mogelijk maakt resultaten 

te kwantificeren. Hij bestaat voornamelijk uit gesloten vragen en bevat slechts enkele open vragen. De 

vragenlijst is samengesteld aan de hand van bevindingen in de literatuurstudie en met behulp van reeds 

bestaande onderzoeksinstrumenten die betrekking hebben op de implementatie en invulling van 

sportopleidingen
3
. Omdat er gebruik is gemaakt van onderdelen die in eerder empirisch onderzoek 

gebruikt zijn, is de betrouwbaarheid deels gewaarborgd. Een deel van de vragenlijst is echter opgezet 

aan de hand van bevindingen in de literatuurstudie en documentenanalyse. Doordat dit een 

explorerend onderzoek betreft en de onderzoeksinstrumenten niet getest en niet te gebruiken voor 

                                                           
3
 Venhof & Wijnmalen, 2005; Meinberg 1994; Van Rossum, 1993a; Vleminckx, 1993; Smith, 1986; Gabler & 

Ruoff, 1979. 
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ander onderzoek is het moeilijk om de betrouwbaarheid te garanderen. De validiteit van dit onderzoek 

valt niet vast te stellen.  

Veel van de vragen zijn beantwoord aan de hand van een vijfpuntsschaal, waarbij de 

waardering loopt van 1, volledig mee eens of zeer goed tot 5, volledig mee oneens of zeer slecht. In de 

statistische analyse kunnen verschillen en overeenkomsten tussen de onderzoeksgroepen en tussen 

multiple getoetste items op één onderdeel significant aangetoond worden. Naast de antwoorden aan de 

hand van de vijfpuntsschaal, zijn er twee vragen ontwikkeld met een honderdpuntsschaal, waarbij de 

respondenten aan verschillende factoren met betrekking tot de verbetering van de NVS hun 

waardering hebben toegekend, zodat het relatieve belang van diverse facetten beoordeeld wordt.  

De enquête is opgebouwd uit een vijftal onderdelen. Bij deel A en B van de enquête is 

gevraagd naar persoonsgebonden kenmerken zoals opleiding, trainersgroep en locatie. Dit is gevraagd 

met het oog op latere analyse van de gegevens, omdat het mogelijk is dat de CMV-toplijn 

gedifferentieerd ingevoerd zal gaan worden en opdat de gegevens door de NVS of Rayons 

onafhankelijk geïnterpreteerd kunnen worden. Anonimiteit met betrekking tot de gegevens is 

gegarandeerd. Deel C, H en J zijn gericht op het trainen van en selecteren op persoonsfactoren. Deze 

delen zijn ontwikkeld met behulp van literatuur (Meinberg, 1994; V. Rossum, 1993a; Venhof & 

Wijnmalen). Kennis over de criteria is belangrijk voor het ontwerpen van een trainingsplanning. Er 

wordt naar de leeftijdsgebonden potentie voor het trainen van bepaalde vaardigheden gevraagd, om 

zodoende bij te dragen aan het concept voor de CMV-toplijn. Deel D, E en I zijn gericht op de 

verbetermogelijkheden van de kwaliteit en structuur van de huidige NVS- en Rayonopleidingen. Deel 

Deze delen zijn grotendeels gekopieerd uit onderzoek door Venhof & Wijnmalen (2005), een enkel 

item is aangepast omdat het specifiek over de volleybalopleidingen in Nederland gaat. Resultaten van 

deze waarderingen van trainers zijn relevant als evaluatie van de huidige opleiding en ter overweging 

voor de implementatie van de CMV-toplijn. Deel G richt zich op specifieke talenteigenschappen van 

een talent op de NVS, hierbij is gebruik gemaakt van kenmerken die in eerder onderzoek naar 

volleybalspecifieke eigenschappen naar voren gekomen zijn (Gabler & Ruoff, 1979; Meinberg, 1994; 

Smith, 1986; Vleminckx, 1993). 

 

Open interview 

Het tweede onderzoeksinstrument is een open interview. In dit onderzoeksinstrument worden 

uitkomsten uit eerste onderzoeksinstrument getoetst om de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten 

te versterken. Voorafgaand aan het interview was een topiclijst opgesteld, het interview was dus 

semigestructureerd. Deze topiclijst wordt bij elk interview aangehouden. De interviews worden echter 

zoveel mogelijk geleid door de respondenten zelf. De vragenlijst is een leidraad en een checklist om 

alle onderwerpen te behandelen, maar is geen vaste lijst. Bij het interview werd doorgevraagd op 

bepaalde, voor dit onderzoek relevante thema‟s. Als de respondent uitwijdt over een ander (wellicht 

minder relevant) onderwerp wordt hier ruimte aan gegeven. Dit wordt gedaan zodat de respondent het 
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gevoel krijgt dat hij of zij alles mag en kan zeggen. Hierdoor kunnen uitspraken naar voren komen die 

wellicht relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Voor een toename van de 

validiteit zijn controlevragen gesteld. Gezien het feit dat de kwalitatieve analyse een terugkoppeling en 

aanvulling is op de informatie uit de kwantitatieve analyse, biedt het voor dit onderzoek een 

meerwaarde. Door de uitvoering van beide analyses en de toevoeging van literatuur kunnen er 

algemenere uitspraken worden gedaan over de volleybalopleidingen dan alleen de beschrijving van 

unieke gevallen die de kwantitatieve analyse geeft, dit komt de betrouwbaarheid ten goede. 

 

Datapreparatie en analyse van resultaten 

De antwoorden van de gesloten vragen zijn in SPSS verwerkt. Statistische gegevens zijn uit 

SPSS geabstraheerd. Voor de analyse van de kwantitatieve resultaten zijn van alle items de 

gemiddelden berekend. Bij de berekening van de gegevens van NVS- en Rayontrainers zijn de 

onderlinge verschillen berekend en bij twee onderdelen van de enquête is naar het verschil in perceptie 

tussen CMV-jeugd en A-jeugd gevraagd. De relevante verschillen worden in het resultatenhoofdstuk 

besproken, hierbij is gebruik gemaakt van de t-toets voor gekoppelde steekproeven om na te gaan of 

de gemiddelden van twee afhankelijke groepen op een testvariabele significant van elkaar verschilden. 

De interviews met de trainers duurden gemiddeld een uur. De interviews zijn opgenomen met 

een taperecorder en volledig uitgeschreven. Vervolgens zijn ze verwerkt en geanalyseerd in het 

programma MAXQDA2007, een programma voor kwalitatieve dataverwerking. Met het programma 

zijn alle uitgeschreven interviews gecodeerd en gelabeld aan de hand van een codeerschema. De 

samengevoegde resultaten uit de beide onderzoeksinstrumenten zijn verwerkt in het 

resultatenhoofdstuk. Door relaties te vinden tussen de categorieën en deze te vergelijken met literatuur 

en andere aanwezige kennis wordt er een kader geschept voor de conclusies en discussie. Gezien de 

onder „respondenten‟ uitgelegde selectiemethode, is dit een quotasteekproef. Een nadeel van deze 

methode is dat de betrouwbaarheid niet is vast te stellen.  

De antwoorden op de open vragen zijn bij elkaar genomen. De open vragen van de 

Kwantitatieve vragenlijsten zijn geanalyseerd aan de hand van de methode van kwalitatieve analyse 

(Baar, 2002). De relevante informatie is geselecteerd en opgedeeld in fragmenten die allemaal een 

label kregen. Vervolgens zijn deze geordend en gereduceerd door deze open te coderen. 

 

RESULTATEN 

 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten besproken uit het onderzoek naar 

percepties van trainers. De bespreking van de resultaten is opgedeeld in de invulling en de 

implementatie van de CMV-toplijn. De bespreking van de resultaten is opgedeeld in thema‟s. De 

kopjes per thema zijn citaten van trainers die met betrekking tot dat onderwerp naar voren zijn 

gekomen. Bij de bespreking zijn de analyse van de gestructureerde vragenlijst en de open interviews 
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samengenomen. Veel van de onderwerpen hebben een bepaalde overlap, zodoende kan het voorkomen 

dat er onder één kopje meerdere thema‟s aan bod komen. Er worden tevens onderwerpen besproken 

die niet direct invloed hebben op de invulling of implementatie van de CMV-toplijn. Deze 

onderwerpen, bijvoorbeeld opleidingsstructuur en contact met ouders, zijn door trainers veel 

genoemde factoren om het CMV als onderdeel van de talentontwikkelingslijn een meerwaarde te laten 

zijn. Alle besproken resultaten zijn percepties van trainers, voortgekomen uit de analyse van de 

gestructureerde vragenlijst en open interviews die in het methodedeel besproken zijn. 

 

Het draagvlak voor de invulling van de beoogde CMV-toplijn 

‘Begin vroeg’ 

Alle ondervraagde trainers zijn het erover eens dat getalenteerde en gemotiveerde kinderen de 

mogelijkheid geboden moet worden om extra te trainen. Op het gebied van verbeterpunten scoort 

frequentie van training, met gemiddeld 10,98 (NVS; 12,30 en Rayon; 10,08) relatief hoog. In tabel 1 

is weergegeven hoeveel uur de trainers vinden dat er getraind moet worden vanaf de leeftijd van 7 jaar 

voor een optimale opleiding. Het gaat hierbij om het totaal aantal trainingsuren per jaar per. 

 

Tabel 1: Aantal trainingsuren voor optimale opleiding per leeftijdsjaar 

 NVS-trainers Rayontrainers 

NVS & Rayon 

gemiddeld sd 

7 jaar 166 129 143 90,48 

8 jaar 184 135 154 96,99 

9 jaar 220 151 178 113,62 

10 jaar 252 170 204 119,44 

11 jaar 331 193 249 156,11 

12 jaar 361 224 279 160,45 

13 jaar 443 247 327 188,51 

14 jaar 516 277 377 206,64 

15 jaar 595 313 431 231,47 

16 jaar 678 365 496 282,22 

17 jaar 808 398 569 302,74 

18 jaar 852 442 613 323,04 

 

Gemeten met een onafhankelijke T-toets, blijkt er een significant verschil (p < 0,05) in 

perceptie tussen NVS- en Rayontrainers te bestaan over het gewenste aantal trainingsuren vanaf 8 jaar. 

NVS-trainers zijn van mening dat er meer getraind zou moeten worden dan Rayontrainers, al is aan de 

standaardafwijking (sd) af te lezen dat het verschil in percepties groot is. Belangrijk om op te merken 

is dat trainers vinden dat het goed is om op jonge leeftijd te beginnen met volleybal. Gezien het 

gewenste aantal trainingsuren en de aantallen uren die er in het huidige systeem gemaakt worden, kan 

geconcludeerd worden dat trainers vinden dat er op jonge leeftijd al meer getraind moet worden om de 

top te bereiken. Uit de vraag of er verschil zou moeten zijn in de opleiding tussen jongens en meisjes, 
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blijkt dat trainers hier niet heel veel belang aan hechten (Mean = 2,92). Dit is opvallend omdat uit de 

open interviews blijkt dat meisjes wel eerder zouden moeten beginnen, omdat ze al vroeg op hoog 

niveau moeten spelen: ‘Talentvolle meisjes moeten al supervroeg pieken en rond 17 jaar spelen in de 

nationale top, jongens hebben dan nog een paar jaar de tijd.’ Om volleybal bij kinderen op jonge 

leeftijd onder de aandacht te brengen, zal er meer aandacht moeten komen voor stimulering van de 

sport. Topvolleybalstimulering wordt niet alleen gerealiseerd door het maken van veel uren, ook het 

belang van werving moet hierbij onderkend worden. Een CMV-trainer zegt: ‘De tendens om vroeg te 

beginnen is ook te zien is bij andere sporten, de minisport is in het algemeen in de laatste decennia erg 

ontwikkeld. Wanneer je niet op jonge leeftijd kinderen binnenhaalt, kiezen ze voor een andere sport en 

komen alleen de minder talentvolle kinderen later bij het volleybal terug. Kinderen die al excelleren in 

een andere sport, komen niet meer volleyballen.‟ Met tijdige werving worden ook de talentvolle 

kinderen aangetrokken omdat ze eerder voor het volleybal kunnen kiezen, zo blijkt uit dit citaat. 

 

‘Zorg voor binding’ 

Volgens trainers is het om twee redenen belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd 

binnenkomen: ‘Als eerste is het zo dat de kinderen al op jonge leeftijd binding krijgen met volleybal. 

Ten tweede kan er dan vroeg begonnen worden om algemene coördinatie en basistechnieken aan te 

leren.’ Het is van belang te weten wat de kinderen stimuleert om aan minisport te doen, zodat 

gerichter kan worden geworven. Diverse trainers geven hiervoor de volgende methode aan: ‘In 

Nederland worden scholenprojecten aangeboden, waarin het CMV-volleybal centraal staat, met als 

doelstelling om jeugd te werven. Dit is een zeer goede manier om het CMV-volleybal te stimuleren.’ 

Een andere mogelijkheid die genoemd wordt om kinderen op jonge leeftijd in aanraking te laten 

komen met volleybal is volgens enkele trainers: ‘het stimuleren van volleybalverenigingen om een 

vorm van buitenschoolse opvang te organiseren, geleid door pedagogen en volleybaltrainers.’ Een 

aantal andere genoemde aandachtspunten voor stimuleren van het CMV zijn: ‘Als eerste naast de 

professionele input ook een financiële bijdrage voor de verenigingen. Door bijvoorbeeld structureel 

opleidingsbedragen aan te bieden om opleidingsverenigingen te stimuleren.’ Een vierde mogelijkheid 

die genoemd wordt is: ‘Regionale trainingen aanbieden op zondag waarbij alle jeugdige volleyballers 

welkom zijn, geleid door professionele trainers.’ De vier genoemde mogelijkheden voor stimulering 

van het CMV kunnen eventueel naast of los van een eventuele CMV-toplijn gerealiseerd worden, 

maar zijn belangrijk bij een eventuele CMV-toplijn, omdat deze dan meer body krijgt door een grotere 

aanwas van jeugdleden die potentiële topsporters kunnen worden. In de laatste twee citaten wordt de 

professionaliteit van trainers aangehaald, op dit onderwerp wordt bij de bespreking van de resultaten 

met betrekking tot de implementatie verder ingegaan. In de volgende paragraaf is aandacht voor de 

resultaten op het vlak van kindergerichte aanpak en het spanningsveld dat er heerst bij een 

topsportgerichte opleiding voor kinderen. 
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‘Plezier is het belangrijkst’ 

 Het kwantitatief geanalyseerde belang van gemeten eigenschappen voor een potentieel talent 

(bijlage, tabel 1.3) is weergegeven op een vijfpuntsschaal van zeer veel belang (1) tot zeer weinig 

belang (5). Het belangrijkst vinden trainers dat een kind plezier heeft in het volleybal (Mean = 1,26; sd 

= 0,60), teamspeler is (Mean = 1,31; sd = 0,56), doorzettingsvermogen heeft (Mean = 1,44; sd = 0,61) 

en fit en gezond is (Mean = 1,46; sd = 0,61). Het minste waarde wordt gehecht aan lang zijn (Mean = 

3,20; sd = 1,02), gevolgd door lang worden (Mean = 2,46; sd = 0,83). Dit verschil is significant (t = 

7,81; df = 84; p < 0,05). De drie belangrijkste factoren hebben te maken met mentale kenmerken, hier 

wordt dus veel waarde aan gehecht. 

 

‘Een opleiding moet aansluiten bij de ontwikkeling van het kind’ 

Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat plezier en succesbeleving door trainers als de kern 

van het volleyballeren gezien worden: „Iedereen moet op jonge leeftijd het succes van sporten en 

plezier ervaren en iedereen moet veel gelegenheid hebben om te spelen. Het is het belangrijkste, dat 

een kind kan terugkijken op een leuke, leerzame jeugdperiode. Vooruitgang en winnen komen dan 

vanzelf.’ Trainers geven verder aan dat het belangrijk is dat kinderen het leuk vinden om naar de 

trainingen te gaan en dat ze succeservaringen hebben, want dan groeit de binding met volleybal. ‘Als 

ze dingen met tegenzin doen, krijgen ze een afkeer van volleybal.’ 

Trainers geven aan dat er een spanningsveld bestaat tussen het jeugdgericht training geven en 

het opleiden van talent richting topsport. „Als trainer moet je eerlijk zijn over het topsportklimaat en 

het bijbehorende proces, dit klimaat vraagt offers die een jong kind nog niet kan overzien. Wanneer 

een kind eenmaal in de molen zit van de talentopleiding, is het belangrijk reële verwachtingen te 

blijven scheppen.’ Voorgaande uitspraak geeft weer dat het moeilijk is om in een topsportopleiding 

altijd in het belang van kinderen te blijven denken. In de begeleiding van jonge kinderen is maatwerk 

belangrijk: ‘Elk kind is anders en heeft behoefte aan een andere benadering. Een trainer moet bekend 

zijn met de motivatie en inzet, doelstellingen en vooruitgang van een talent.’ Om ontwikkelingsgericht 

bezig te zijn, is het dus noodzakelijk dat er voor elk kind passende doelstellingen zijn. Het 

topsportproces moet zich hiertoe verhouden tot de ontwikkelingsfase en mogelijkheden van het kind. 

Er wordt over het klimaat de opleiding onder meer het volgende gezegd: ‘De mogelijkheid tot 

extra trainen moeten op deze leeftijd vrijblijvend zijn, het is goed wanneer kinderen zich ook op 

andere sporten richten, uiteindelijk komt dit het volleybal ook op technisch gebied alleen maar ten 

goede. Uiteindelijk selecteert gemotiveerde jeugd zichzelf uit. Zodra je kinderen in een strak keurslijf 

dwingt, loop je het risico ze kwijt te raken.’ Een CMV-toplijn zal dus, als er op deze resultaten wordt 

afgegaan, vrijblijvend aangeboden moeten worden met de mogelijkheid tot extra trainingen maar niet 

met de focus op de topsport. 

Bij het training geven aan jonge kinderen is het voor trainers een uitdaging om 

techniektraining in te bouwen in spannende en leuke oefeningen voor CMV-jeugd. ‘Een kind van 8 a 9 
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jaar kan zich nog niet lange tijd concentreren op één ding, dat heeft veel afwisseling nodig, veel actie, 

hoge handelingssnelheid en veel balcontacten. Kinderen op deze leeftijd hebben nog geen focus voor 

zuiver technische oefeningen. Trainingen moeten passen bij de belevingswereld van het kind en 

aansluiten bij zijn specifieke ontwikkelingsfase.’ Dergelijke voorwaarden vragen om een methodiek 

waarbij kinderen het volleybal leren met spelletjes, kortere oefeningen en veel nieuwe 

aandachtspunten. Mogelijk kan het CMV de juiste voorwaarden bieden: „De ontwikkelde CMV-

methodiek sluit aan bij de leeftijdsgebonden mogelijkheden en competenties van het kind, zoals de 

fysieke belastbaarheid, het concentratieniveau en de specifieke beleving. De trainingen zijn daarom 

kort, leuk en uitdagend. Daarnaast is het voornamelijk de technische scholing één van de doelen van 

het CMV. Voor het gewenste leerrendement dienen de kinderen echter wel meer dan één uur per week 

te trainen.’ Zoals hier omschreven biedt het CMV een kindgerichte aanpak en een technische scholing 

als basis voor het volleybal. Er zal onderzocht moeten worden of het CMV écht zo goed aansluit bij de 

belevingswereld en de mogelijkheden van jonge kinderen om vast te stellen of het werkt als 

opleidingsmethodiek voor talentvolle jeugdige volleyballers. In de volgende paragraven wordt nader 

ingegaan op de mogelijkheid van het trainen van technische eigenschappen en andere 

persoonsgebonden factoren en selectie van kinderen. 

 

‘Nadruk op technische scholing’ 

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat er bij de CMV-jeugd de meeste waarde gehecht wordt 

aan natuurlijke aanleg, gevolgd door technische vaardigheden (zie tabel 2, voor meer gedetailleerder 

weergave zie bijlage 1, tabel 1.1); het verschil met de andere gebieden op dit vlak is significant. Aan 

de vlakken fysieke- en mentale conditie en tactisch inzicht hechten de trainers op CMV-leeftijd nog 

relatief weinig waarde. Bij de A-jeugd wordt aan alle factoren veel waarde gehecht; natuurlijke aanleg 

als enige niet significant meer (p = 0,19) dan de andere factoren. Deze uitkomst wordt bevestigd in de 

kwalitatieve analyse: ‘Natuurlijke aanleg kan niet getraind worden.’ Het verschil in perceptie op de 

benadering van CMV-jeugd ten opzichte van A-jeugd is van belang bij de invulling van een 

methodiek voor een mogelijke CMV-toplijn. 

 

Tabel 2: Gemiddelde waarde persoonsfactoren 

Technische 

vaardigheden 

Fysieke 

conditie 

Mentale 

conditie 

Tactisch 

inzicht 

Natuurlijke 

aanleg 

CMV-jeugd 2,48 3,11 3,06 3,25 1,98 

A-jeugd 1,52 1,44 1,45 1,43 1,81 

 

Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat het belangrijkste voor de kinderen bij de NVS en Rayon 

op CMV-leeftijd is dat ze leren trainen: ‘Kinderen dienen in eerste instantie te leren oefeningen uit te 

voeren, om daarna zichzelf te kunnen verbeteren. De beste trainer is de speler zelf.’ De kinderen 

moeten leren kritisch naar zichzelf te zijn in de uitvoering van technieken. Men acht het van belang dat 
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jonge kinderen leren trainen, zichzelf kunnen trainen en bewust zijn van het proces waarin ze zitten. 

Tevens geeft het merendeel van de trainers aan dat een goede technische scholing juist op jonge 

leeftijd belangrijk is, omdat verkeerde technieken op latere leeftijd al zo zijn ingeslepen dat ze 

moeilijk meer te veranderen zijn: ‘Technische scholing vormt de basis van het volleybalniveau dat je 

kunt bereiken. Met een beperkte technische uitvoering beperk je de mogelijkheden om goed te 

worden.’ Zeker bij de CMV-jeugd zal er volgens trainers voornamelijk op techniek getraind moeten 

worden: ‘De nadruk moet liggen op balvaardigheid en bewegingsvormen, het gaat hierbij allemaal om 

coördinatie en motoriek.’ 

Er wordt weinig gezegd over het specifiek trainen van tactisch inzicht, behalve dat dit belang 

aanwezig is om te scoren en daarom automatisch onderdeel van trainingen waar wedstrijdjes een 

onderdeel vormen. Ook over fysieke factoren kwam uit het onderzoek weinig kwalitatieve data naar 

voren, fysieke conditie blijken slechts beperkt trainbaar: ‘De fysieke factoren spelen maar zeer beperkt 

een rol in de CMV-opleidingsperiode. Er moet op elk moment in de opleiding voornamelijk tijd 

gestoken worden in de zaken waar het meest effectief vooruitgang geboekt kan worden, dit betreffen 

op zeer jonge leeftijd met name technische vaardigheden.’ Trainers geven aan dat zij voortdurend de 

worsteling ervaren hoe zij de spaarzame trainingsuren zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Fysieke 

conditie blijkt geen prioriteit te hebben binnen de talentontwikkeling: ‘Programma’s voor kracht- en 

conditietraining zouden rendement kunnen opleveren, indien hier meerder malen per week aan wordt 

gewerkt. Binnen de huidige structuur is hiervoor geen ruimte.’ 

Mentale conditie wordt genoemd als een belangrijke factor voor het behalen van de top, een 

deel van de trainers blijkt moeite te hebben met het trainen van mentale weerbaarheid: ‘Het trainen 

van mentale weerbaarheid is zeer belangrijk, maar veel trainers hebben hier moeite mee en het is voor 

een deel nog onbekend gebied.’ Volgens de ondervraagde trainers mag bij de CMV-jeugd mentale 

training nog niet worden benadrukt, hoewel deze vaardigheden altijd impliciet aanwezig zijn in 

wedstrijdjes en spelvormen. De gemiddelde visie wordt als volgt vertolkt: ‘Kinderen moeten langzaam 

leren met een bepaalde druk om te gaan: dat is iets dat erbij hoort aan de top. Spelers moeten elkaar 

ook op een goede manier leren aanspreken op fouten of inzet en focus, wat ook mentale training is. 

Fouten maken mag of moet, omdat eenieder van zijn fouten leert, maar door kleine wedstrijdvormpjes 

te spelen, leren de kinderen al dat je met veel fouten niet wint.’ Succesbeleving in winnen en omgaan 

met verliezen is volgens trainers wel iets dat erbij hoort. Kinderen hebben naar inschatting van de 

trainers behoefte aan een positieve benaderingswijze. ‘Nazorg is, met name voor jonge kinderen, ook 

superbelangrijk zodat ze goed weten waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en dat begrijpen; dat 

is gelijk al mentale weerbaarheid trainen.’ 

Samenvattend kan gesteld worden dat er trainingsinhoudelijk, op jonge leeftijd, voornamelijk 

nadruk moet liggen op technische scholing. In mindere mate is er onbewust al aandacht voor mentale 

factoren en de waarde van fysieke conditie en tactiek vormen ook meer automatisch een onderdeel van 

de training. De waarde van de training van deze factoren wordt pas op latere leeftijd (A-jeugd) 
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gewichtiger. Bij de analyse van deze resultaten zijn op dit vlak geen significante verschillen tussen 

NVS- en Rayontrainers gevonden. Trainingsinhoudelijk hebben de trainers dezelfde ideeën. De laatste 

persoonsfactor, natuurlijke aanleg is belangrijk is om een goede volleyballer te kunnen worden en dus 

belangrijk voor selectie, omdat hierop niet kan worden getraind. Het belang van de persoonsfactoren is 

dus anders bij selectie. In de volgende paragraaf worden voor de percepties van trainers over het 

belang van de persoonsfactoren bij selectieprocedures beschreven. 

 

‘Stel duidelijke criteria voor talent’ 

Plezier wordt ook bij de honderdpuntsschaal, voor selectiefactoren gemeten per leeftijdsgroep, 

door de trainers als hoogste gewaardeerd (bij CMV-jeugd Mean = 22,37 op een schaal van 100 punten 

met 10 items). Plezier wordt naar verhouding significant (p < 0,05) minder relevant gevonden bij de 

C-, B- en A-jeugd. Verder wordt aangegeven dat het leervermogen belangrijk is (Mean = 13,31), 

gevolgd door technische vaardigheden (Mean = 11,54) en doorzettingsvermogen (Mean = 10,79). Het 

belang van deze factoren neemt wel significant (p < 0,05) af voor oudere kinderen. Omgaan met 

spanning is het minst belangrijk (Mean = 5,06) en ook lichamelijke belastbaarheid voor CMV-jeugd 

(Mean = 6,32) is volgens trainers nog niet belangrijk. „Selectie van talent’ komt voor verbetering in 

aanmerking met een gemiddelde score van 12,10 op de honderdpuntsschaal (NVS; 12,15 en Rayon; 

12,06). Opvallend is dat bij de CMV-jeugd de standaardafwijking groter is dan bij de andere 

leeftijdscategorieën. Dit geeft aan dat trainers hierover zeer uiteenlopende ideeën hebben. Een 

gedetailleerder weergave van bovenstaande feiten is te vinden in bijlage 1, tabel 1.2. 

Waar bij training de aandacht gericht zou moeten zijn op de persoonsspecifieke eigenschappen 

waar het meest vooruitgang te boeken valt, zo moet er bij selectie gekeken worden naar de factoren die 

niet trainbaar zijn. ‘Zaken waar je als trainer weinig of geen directe invloed op uit kunt oefenen, zoals 

motivatie en natuurlijke aanleg moeten zwaar wegen bij selectie omdat iemand met een slechte 

motivatie waarschijnlijk nooit het doorzettingsvermogen heeft om de top te bereiken en iemand met 

beperkte natuurlijke aanleg de top nooit zal kunnen halen.’ Bij selectie van CMV-jeugd voor een 

topsportgerichte opleiding, moet dus niet teveel waarde gehecht worden aan technische vaardigheden, 

omdat deze nog zeer sterk beïnvloedbaar zijn. 

Volgens trainers moet er expliciet meer aandacht besteed worden aan specifieke scouting en 

selectie: ‘De NeVoBo gaat ervan uit de talentvolle jeugd wel komt bovendrijven door zich aan te 

melden, scouting is daardoor een braakliggend en ondergewaardeerd terrein. Lang niet alle talenten 

komen terecht bij de volleybalopleidingen en dat is zonde.’ Een goede selectie is evident om 

uiteindelijk een potentiële topsporter op te leiden en vraagt veel van een trainer: ‘Selecteren van talent 

is een zeer precaire zaak die veel ervaring, kunde en goede afspraken behoeft.’ Op dit moment zijn de 

richtlijnen rondom selectiecriteria en methodieken niet eenduidig vastgelegd: ‘Selectie-eisen zijn op 

dit moment onduidelijk.’ Op CMV-leeftijd moet nog niet teveel geselecteerd worden omdat selectie 

een momentopname is waarin je onmogelijk kunt zien wat een kind in de toekomst kan bereiken: ‘Het 
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is raadzaam om op jonge leeftijd een brede basis potentiële topsporters op te leiden. Op jonge leeftijd 

is het namelijk niet mogelijk alle potentiële talenten te selecteren omdat het niet mogelijk is goed 

genoeg de topsportpotentie van een kind in te schatten.’ Als gevolg van een te strenge selectie vallen 

veel mogelijke talenten voortijdig af. Wanneer een kind afvalt, kan dit verregaande gevolgen hebben; 

‘Het kind loopt een achterstand op, motivatie en betrokkenheid worden hoogstwaarschijnlijk 

verminderd en er is kans dat het kind als gevolg daarvan stopt.’ Om afvallers te behouden is een 

goede nazorg belangrijk: ‘Goede nazorg is ook nodig om een kind te behouden voor het volleybal, 

afvallers die opgeleid zijn op een topsportmanier nemen deze kennis mee terug naar de club, andere 

kinderen kunnen zich hieraan optrekken.’ 

In tegenstelling tot de trainingsinhoud, verschillen NVS- en Rayontrainers wel in opvatting 

over een aantal belangrijk geachte selectiefactoren. Op de gebieden: ‘Plezier, Doorzettingsvermogen, 

Bereidbaarheid fysieke inspanning, Concentratie en Fysieke kenmerken’, verschillen NVS- en 

Rayontrainers significant (p < 0,05) van mening. Een mogelijke oorzaak voor dit verschil is dat bij de 

NVS puur topsportgericht opgeleid wordt en bij de Rayons voor de hogere regionale klassen. De 

mogelijke verdere oorzaken voor dit verschil in perceptie worden nader besproken bij de resultaten 

over de samenwerking tussen de opleidingen. De voorbeelden voor het verschil in selectiecriteria 

worden bekrachtigd door het volgende extreme voorbeeld: ‘Ik heb een trainingsgroep gehad, die ik 

naar de Rayon doorstuurde. Bij de selectie viel de hele groep af. Bij latere selectie bij de NVS werden 

bijna alle volleyballertjes geselecteerd.’ 

 

Het draagvlak voor implementatie van het CMV in de huidige talentontwikkelingslijn 

‘Samenwerking is belangrijk’ 

Op het onderdeel van kwaliteit van opleiden (bijlage 1, tabel 1.5) waarbij trainers de vragen 

konden waarderen van zeer goed (1) tot zeer slecht (5) wordt de bereikbaarheid van de 

sportaccommodatie gemiddeld het hoogst gewaardeerd (Mean = 2,02). De trainers vinden de kwaliteit 

van de huidige sportaccommodatie (Mean = 2,11) van NVS- en Rayonopleidingen goed. Op het 

gebied van de kwaliteit van de opleidingen blijkt dat de samenwerking met de NeVoBo (Mean = 

2,99), regio‟s (Mean = 3,25) en clubs (Mean = 3,36) volgens trainers voor verbetering vatbaar is. Het 

enige significante verschil (p < 0,05) tussen NVS- en Rayontrainers in kwaliteitsbeoordeling is 

gevonden op het vlak van de kwaliteit van begeleiding. NVS-trainers waarderen de kwaliteit van de 

begeleiding van de volleybaltalenten hoger (1,97) dan de Rayontrainers (2,47). 

Uit de vragenlijst kwam een aantal resultaten naar voren met betrekking tot de structuur van 

de opleidingen (bijlage 1, tabel 1.6). Uit de resultaten op de vraag „Contact tussen NVS en 

Rayontrainers moet beter‟ blijkt dat trainers het hier mee eens zijn (Mean = 1,73). Trainers vinden ook 

dat verenigingsopleidingen gestimuleerd moeten worden (Mean = 1,89). Het laagst scoren het gebruik 

van selectiecriteria (Mean = 3,30) en de kwaliteit van de huidige selectiemethodieken (3,02). Bij deze 

vraag blijken ook enkele significante verschillen tussen NVS- en Rayontrainers op het vlak van 
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doorstroom en communicatie tussen NVS en Rayon. Rayontrainers vinden het significant belangrijker 

dat er een piramidale opbouw is (NVS Mean = 2,88; Rayon Mean = 1,96; p < 0,05). Ook een goede 

doorstroom tussen NVS en Rayon wordt door Rayontrainers veel belangrijker geacht (NVS Mean = 

3,06; Rayon Mean = 1,78; p < 0,05). De Rayontrainers hechten ook significant (p < 0,05) meer waarde 

aan contact met NVS-trainers (Mean = 1,40) dan vice versa (gemiddeld = 2,21). 

Bij de met honderdpuntsschaal gemeten verbeterpunten, valt het belangrijkste verschil tussen 

NVS- en Rayontrainers waar te nemen op het vlak van verbetering in communicatie waar Rayon 

(12,22) significant hoger scoort dan NVS (8,58). Dit significante verschil (p < 0,05) was aanleiding 

om in de kwalitatieve analyse nader in te gaan op het communicatieve vlak. 

 

Uit de kwalitatieve analyse blijkt één van de voorwaarden voor het opzetten van een goede 

doorstroom van talenten een goede samenwerking tussen verenigingen, Rayons en de NVS. Deze 

doorstroom is nodig om vanuit de CMV-toplijn die decentraal, dus mogelijk vanuit de Rayons 

aangeboden gaat worden, met de grootste talenten door te werken bij de NVS. Op dit moment is de 

samenwerking minimaal. De volgende uitspraak is hiervoor illustrerend: ‘Door de slechte 

samenwerking is er geen aansluiting tussen Rayon en NVS.‟ Een tweede oorzaak voor een 

belemmering van de doorstroom komt voort uit het feit dat er geen eenduidige selectiemethode 

bestaat, dit standpunt wordt als volgt bekrachtigd: ‘Het feit dat er bij de Rayons een milieu bestaat 

waar aan verschillende selectiefactoren en trainingsinhoud waarde wordt gehecht, leidt ertoe dat 

doorstroom bemoeilijkt wordt.’ Door de verschillende prestatiedoelstellingen die er door de NVS en 

Rayon beoogd worden is het gat volgens enkele trainers zo groot dat kinderen die bij NVS afvallen 

niet meer naar Rayontrainingen gaan en vice versa. 

De volgende uitspraak illustreert het dilemma van een slechte samenwerking: ‘Wanneer een 

kind iets leert bij NVS of Rayon en hierop niet teruggevallen wordt bij de verenigingen, is het 

rendement te laag. Bij verenigingstrainingen moet teruggekoppeld worden wat het kind bij NVS of 

Rayon geleerd heeft. Hiervoor moet er dus contact zijn tussen verschillende opleidingsafdelingen.’ 

Een goede samenwerking kan leiden tot het hanteren van een meer eenduidige methodiek in methodes, 

werkwijze en over het selecteren en stimuleren van talentontwikkeling. Het is belangrijk dat trainers 

dezelfde benaderingswijze hebben en dezelfde trainingsinhoudelijke methodiek (mentale, fysieke, 

technische begeleiding) hanteren. Het verschil in gebruikte methodiek ligt hem volgens trainers vooral 

in het gebrek aan expertise bij de verenigingen. 

Een aantal clubs dat op dit moment trainingen op hoog niveau aanbiedt voor regionale talenten 

heeft een status gekregen als „steunclub‟. Trainers zeggen over deze steunclubs het volgende: ‘Het 

systeem van steunpuntclubs is goed, als er subsidie gaat naar de clubs om de trainingen te verzorgen. 

Dit systeem vist echter op dit moment uit dezelfde vijvers als de Rayons.’ Op dit moment zijn de 

functies van Rayons en steunpunten niet vastgelegd. Om beiden apart van elkaar een meerwaarde te 

laten hebben moeten er afspraken gemaakt worden. 
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Er is weinig communicatie tussen NVS- en Rayontrainers. ‘Er worden geen goede afspraken 

over het benaderen van ouders/kinderen en verenigingen voor Rayon en NVS.’ Het gevolg hiervan is 

het volgende: ‘Er wordt niet gezamenlijk in het belang van het volleybal en ter stimulans van de 

kwaliteit van de volleyballers en de opleidingen gewerkt, maar soms eerder geconcurreerd.’ Om beter 

samen te werken, is het wenselijk om duidelijke afspraken te maken. ‘Er moeten voor het gehele 

opleidingstraject gezamenlijke doelstellingen gesteld worden. Zolang dit niet gebeurt, is het moeilijk 

om goede aansluiting bij de internationale top te vinden.’  

Het doel dat ten grondslag ligt aan een CMV-toplijn is het bereiken van aansluiting met de 

internationale top. Daarvoor is het belangrijk dat de communicatie en samenwerking verbeterd. Deze 

factoren zijn relevant voor dit onderzoek omdat ze onderdeel uitmaken van het professionaliseren van 

de opleiding. Het moet duidelijk zijn dat alles wat gebeurt op volleybalgebied in het belang van de 

sport in zijn geheel is en dus niet enkel club-, Rayon-, NVS- of persoonsgerelateerd. Dat betekent wel 

dat er vanuit de bond, de regio‟s en de verenigingen gezamenlijk de bereidheid moet zijn om middelen 

en trainers in te zetten om talenten om jongere leeftijd op te leiden. Zodoende kan er gewerkt worden 

naar een professionelere CMV-organisatie. 

 

‘Er is goede begeleiding nodig bij de opzet van het CMV’ 

Trainers vinden dat de NeVoBo, meer dan op dit moment gebeurt, het CMV moet stimuleren: 

‘Het CMV moet een succesvol onderdeel worden van de verenigingsorganisatie. Veel clubs hebben 

nog niet duidelijk gesteld wat ze met het CMV willen, daarom is het zinvol beleidsuitgangspunten voor 

het CMV te bieden, zodat de club gestructureerd doelstellingen kan vaststellen.’ Eén trainer geeft aan 

dat het voor de ontwikkeling van het CMV goed zou zijn wanneer er vanuit de NeVoBo ondersteuning 

komt in de vorm van een projectleider. De taak van deze projectleider zou moeten zijn om 

verenigingen te helpen om het CMV en CMV-training geven te stimuleren en met het opstellen van 

een meerjarig beleid voor het CMV. Eén van de trainers zegt over de inbreng van de NeVoBo op 

CMV-vlak het volgende: ‘Op dit moment wordt er voor CMV-jeugd vanuit de NeVoBo voornamelijk 

aandacht besteed aan de organisatie van competitievormen. De aandacht voor CMV-jeugd is nog 

altijd onderbelicht en er wordt weinig geïnvesteerd in de opleiding voor CMV-jeugd.’ Deze uitspraak 

is in het licht van dit onderzoek van waarde omdat een CMV-toplijn baat heeft bij een brede basis aan 

kwantiteit en kwalitatief goede voorwaarden. 

 

‘Eerst breedtesport, dan pas CMV-toplijn’ 

Diverse trainers geven aan dat voordat er een CMV-toplijn wordt geïmplementeerd, er eerst 

een concept moet worden gecreëerd van waaruit de breedtesportlijn van het CMV goed functioneert 

omdat van daaruit aanwas komt voor de talentopleidingen. Voor een betere implementatie van de 

breedtesportlijn van het CMV-volleybal als opstap naar een mogelijke CMV-toplijn, hebben kleine 

verenigingen ondersteuning nodig bij het opstarten van het CMV-volleybal blijkt, zo blijkt uit 
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uitspraken van verschillende trainers: ‘Het zou goed zijn wanneer verenigingen meer kunnen of willen 

investeren in het CMV-volleybal. Uit de toename van leden door het CMV-volleybal, blijkt er wel 

animo te zijn, verenigingen weten echter nog niet hoe ze hiermee om moeten gaan.’ 

Voor het CMV zijn er specifieke materialen nodig. Een trainer zegt over het gebruik van 

materialen bij verenigingen het volgende: ‘Er wordt te weinig gebruik gemaakt van informatie en 

materialen voor het aanleren van nieuwe dingen. Het is wenselijk dat er in alle hallen CMV-velden en 

-ballen komen voor het CMV-volleybal, dit komt het imago van het CMV ook weer ten goede.’ 

Trainers zeggen over een mogelijke CMV-toplijn: ‘Als er regionaal een kwalitatief goede 

extra training voor CMV-jeugd wordt aangeboden, dan kan er goede aansluiting met de C-jeugd 

worden gecreëerd.’ Het is wel belangrijk dat er een brede doorstroom blijft. Op dit moment worden 

de, op het oog, grootste talenten getraind om één team naar de top 8 van de wereld te leiden, maar dit 

kader is volgens enkele trainers te smal: ‘Teveel talenten vallen in een te vroeg stadium af.’ De NVS 

opleiding is nu enkel gericht op het opleiden voor het hoogste niveau, waardoor daaronder een gat is 

ontstaan. Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat trainers vinden dat de NVS en Rayon breed moeten 

blijven opleiden om een hoog volleybalniveau te handhaven: ‘Het niveau in de hogere regionen van 

de NeVoBo competitie stokt omdat er te smal wordt opgeleid. Veel kinderen met potentie moeten de 

mogelijkheden hebben om door te groeien.’ Dit betekent veel opleidingsafdelingen. ‘Er moet 

geaccepteerd worden dat het niet erg is wanneer kinderen in een vroeger stadium een CMV-toplijn 

gevolgd hebben, de top niet halen. Deze kinderen komen uiteindelijk in de hogere regionale klassen 

terecht. Dit betekent wel dat het niveau hier met technisch vaardige spelers hoger wordt. Wanneer het 

niveau in de regionale klassen verbetert, gaat het niveau in de 2
e
 divisie omhoog, wordt de 1

e
 divisie 

sterker, de B-league sterker en de A-league.’ Een ander voordeel van een breed selectiebeleid ligt 

besloten in het volgende gegeven: ‘De zogenaamde laatbloeiers krijgen op deze wijze meer kans om 

toch geselecteerd te worden.’ Een brede basis zorgt voor een kwaliteitsinput, want: ‘Kampioensteams 

komen niet voor niets vaak bij grote clubs vandaan.’ 

 

‘Verenigingen stimuleren om op te leiden’ 

Verenigingen zijn bang om talentvolle leden kwijt te raken door ze naar de NVS, Rayons of 

steunclubs te sturen. ‘Alle verenigingen die de ambitie hebben om op hoog niveau te spelen duiken op 

een talentvolle speler, dit stuit de opleidingsverenigingen tegen de borst.’ Gevolg hiervan is dat er van 

samenwerking op het opleidingsgebied geen sprake meer is. Verenigingen met een goede 

talentopleiding zouden hiervoor beloond moeten worden met subsidies en/of opleidingsbedragen, 

zodat ze kunnen blijven opleiden en ontwikkelen. Wanneer dit gebeurt, valt ook de frustratie ten dele 

weg dat andere verenigingen talentvolle jeugd inlijven. Een CMV-trainer: ‘Een ster voor de opleiding 

is leuk en waardevol, maar daar heeft een vereniging geen zak aan. Het is jammer dat er maar weinig 

topclubs investeren in opleidingen, omdat bij topclubs knowhow zit, want daar volleyballen de 

opgeleidde mensen, daar weten ze hoe ze moeten opleiden, dus die moeten ook beginnen met 
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opleiden.‟ Topvolleyballers zouden gestimuleerd moeten worden om training te gaan geven bij de 

jeugdopleidingen. Op deze manier doen de topvolleyballers bij topverenigingen die profiteren van de 

opleidingsclubs, eventueel tegen een vergoeding, iets terug voor de opleidingsclubs. Alle trainers zijn 

van mening dat er een tegemoetkoming moet zijn voor verenigingen met een goede opleiding ter 

stimulans.  

Er zou ook een meer eenduidige methodiek vastgesteld en gedocumenteerd moeten worden 

waar verenigingstrainers gebruik van kunnen maken. „Het vaststellen van één methodiek is nodig 

omdat er dan een betere doorstroom kan plaatsvinden en trainingen gemiddeld kwalitatief 

hoogwaardiger kunnen worden. Van een onervaren trainer kun je niet verwachten dat hij net zo een 

goede methodiek kan opzetten als een trainer met veel expertise.’ Een beginnende trainer die zich als 

vrijwilliger inzet om training te geven, heeft behoefte aan begeleiding in de vorm van vastgestelde 

methodieken: ‘Er wordt aan beginnende trainers te weinig structuur geboden, beginnende trainers 

met veel ambitie redden zich wel, maar de hele grote groep daaronder heeft hulp nodig.’ Hieruit blijkt 

dat er behoefte is aan door trainers met expertise ontwikkelde methodieken met richtlijnen hoe er per 

trainingsgroep getraind kan worden, zowel voor NVS- als Rayontrainingen. In het licht van deze 

resultaten moet er dan deels afgestapt worden van de coachgestuurde methode van training geven. 

 

‘Inzet opgeleide trainers’ 

Er blijkt dat „de kwaliteit van begeleiding van jeugdig talent’ bij NVS en Rayons het meest 

voor verbetering in aanmerking komt: met een gemiddelde score van 14,16 op de honderdpuntsschaal 

(de NVS; 12,55 en het Rayon; 15,22). Verder wordt aangegeven dat bij alle opleidingen behoefte is 

aan meer specifieke opleiding ten aanzien van talentontwikkeling: ‘Lang niet alle trainers weten hoe 

ze specifieke vaardigheden of facetten moeten trainen bij jonge kinderen. Om goed training te kunnen 

geven, is het noodzakelijk dat trainers zich specialiseren voor specifieke trainingsgroepen, zodat ze 

echt weten wat ze doen en kennis meer adequaat kunnen toepassen.’ Een uitspraak van een andere 

trainer luidt: ‘De huidige trainers blijken veelal nog niet gewend training te geven aan kinderen van 6-

10 jaar. Zij geven training met 6*6 methodieken, zoals die voor oudere leeftijd gebruikelijk zijn. Te 

weinig trainers zijn nog geschoold voor de CMV-opleiding.‟ De trainers zullen kennis moeten 

verwerven over het training geven aan jonge kinderen. Omdat de ervaringen van trainers niet 

aansluiten bij de beleving van jonge kinderen en dit bij volleybal als zeer technische sport zeer 

belangrijk is, bestaat de kans dat dit ten koste gaat van het plezier. Hierdoor verliest het volleybal veel 

jonge spelers. Uit de interviews met de trainers blijkt dat verenigingen nog meer gebruik zullen 

moeten maken van de mogelijkheid om CMV-trainers op te leiden. Het is de verantwoordelijkheid van 

de NeVoBo om hierbij te zorgen dat er duidelijke richtlijnen gegeven worden voor het trainen van 

CMV-jeugd. Over de huidige trainers in het CMV-volleybal wordt het volgende gezegd: ‘Het zijn 

momenteel vaak vrijwilligers als ouders of jeugdleden die niet opgeleid zijn. Het is goed dat 

verenigingen gebruik maken van vrijwilligers, maar het nadeel is dat ze vaak niet de pedagogische, 
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didactische en technische bagage hebben om de trainingen te verzorgen. Om de CMV-opleiding te 

verbeteren, moet de opleiding van CMV-trainers gestimuleerd worden. Momenteel gebeurt dit nog te 

weinig.’ 

Een goede begeleiding van een talent maakt een groot verschil, zo valt af te leiden uit de 

uitspraak van een trainer: ‘Een 11-jarig kind kan met een goede basisopleiding van een techniektrainer 

bij het CMV alle technieken van een volwaardig volleyballer toepassen. Als dit gebeurt, lopen ze qua 

niveau al twee jaar voor op het huidige model.’ Hiervoor is het bij het CMV belangrijk is dat er een 

bekwame trainer voor de groep staat, die weet hoe hij iets moet overbrengen op een manier die bij het 

kind past. 

 

‘Er moet beroepsperspectief gecreëerd worden’ 

 Om breder op te leiden en een technisch beter geschoolde basis te creëren, zal de NeVoBo 

professionele trainers aan moeten stellen en een beroepsperspectief creëren: ‘De mini’s worden vaak 

getraind door ouders of oudere jeugdleden. Trainingen worden gegeven in de vrije tijd, waardoor het 

vrijblijvend is en de animo voor opleidingen en bijscholing bij veel trainers niet hoog is. Er zou 

geïnvesteerd moeten worden in de opleiding van een groep trainers specifiek op CMV-volleybal 

gericht.’ Wanneer trainers een aantal jaar ervaring hebben en opgeleid zijn, moet er een bepaald 

beroepsperspectief ontstaan voor deze trainers, zodat ze niet stoppen met training geven: ‘Het zou een 

echte investering zijn om meer beroepsperspectief te creëren voor trainers, zodat deze zich 

professioneel op het opleiden kunnen richten. In het huidige volleybal gaan veel trainers met expertise 

weg omdat ze het te druk hebben en voor het training geven een zeer lage vergoeding krijgen.’ Het 

verloop van trainers is een groot probleem, omdat zo veel expertise verloren gaat en er een gebrek aan 

consistentie ontstaat. Doordat het training geven voor een groot deel gebeurt op vrijwillige basis, is er 

veel variatie in niveau en inzet van trainers. Professionele trainers zouden zich dan met het volgende 

bezig moeten houden: ‘Het opleiden van nieuw kader. Hiervoor moeten de professionele trainers naar 

de Rayons, NVS en verenigingen toe moeten om de trainers met weinig expertise op te leiden.’ 

 

‘Goed contact met ouders is belangrijk’ 

Clubs blijken heel afhankelijk van de ouders of kinderen zich opgeven voor de NVS- en 

Rayonopleidingen. ‘Clubs zijn verantwoordelijk voor het selecteren van talenten met potentie voor de 

opleidingsscholen, ouders moeten bereid zijn om te rijden naar een opleidingsplek, als ze dit niet 

willen sla je de plank mis.’ Om dit laatste probleem op te lossen zal er meer opgeleid moeten worden 

óf moeten de trainingen naar de kinderen toegebracht worden. ‘In het noorden zijn van Nederland zijn 

niet overal rayons en het aanbod van de NVS, momenteel op drie locaties, dit is erg mager. Om alle 

potentiële talenten te bereiken zou het goed zijn om over het hele land verdeeld opleidingen aan te 

bieden. Dit kunnen steunpunttrainingen zijn bij verenigingen, vrijblijvende regionaal aangeboden 

trainingen, Rayontrainingen of NVS-trainingen zijn.’ 
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Contact met de ouders is erg belangrijk: ‘Als trainer is het van belang de ins en outs van de 

kinderen te weten. Om hiervan goed op de hoogte te zijn is het belangrijk in gesprek te gaan met de 

ouders. Als ouders en trainer heb je behoefte aan duidelijkheid, naar elkaar en over het kind.’ Qua 

externe communicatie kan er veel verbeterd worden. De ouders zouden betrokken moeten worden bij 

het opleidingsproces. „Veel ouders zie je amper tot nooit bij trainingen en ze tonen weinig interesse. 

Het is zeer belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de processen die een kind doormaakt, want zij 

kunnen een stimulans vormen en ze kunnen het best het belang van een kind inzien.’ Het is voor veel 

ouders een grote stap om de trainer te benaderen; deze stap zou vereenvoudigd moeten worden. ‘Op 

dit moment is er bij de NVS voor ouders een informatiebrochure en een bijeenkomst na een paar 

weken. Met dit soort dingen raken de ouders ook meer betrokken bij de opleiding.’ Trainers geven dus 

aan dat het goed is wanneer met dergelijke faciliteiten de ouders betrokken worden. 

 

CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

 

In dit laatste hoofdstuk wordt getracht de theoretische en empirische gegevens samen te 

brengen om tot een aantal conclusies te komen. Als eerste komt de beantwoording van de eerste 

onderzoeksvraag aan de orde: 

 

Hoe zien de NVS- en Rayontrainers de invulling van de beoogde CMV-toplijn?  

 

Het spanningsveld tussen een superioriteitsgeoriënteerde en progressiegeoriënteerde 

benadering, het verschil in benadering van meisjes en jongens, talentidentificatie en 

trainingsmethodiek worden in dit deel besproken. 

Er lijkt een contradictie te bestaan in de aard van het oorspronkelijke CMV en de doelstelling 

van een mogelijke CMV-toplijn. De aard is kindgericht opleiden, de uiteindelijke doelstelling 

topsportgericht. Als gevolg van de topsport doelstelling, haken veel kinderen af (Van Rossum, 1994). 

In topsport blijkt dat de wil om te winnen voor succes belangrijk wordt geacht, terwijl het jonge kind 

plezier het allerbelangrijkst vindt. Om zoveel mogelijk rekening te houden met dit spanningsveld blijkt 

uit de resultaten van dit onderzoek dat als een kind op jonge leeftijd de mogelijkheid heeft zich verder 

te ontwikkelen in een topsportprogramma, de verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt 

stapsgewijs gebracht moeten worden; het volleybal moet op maat aangeboden worden. 

 Ten aanzien van de vraag of de beoogde CMV-toplijn progressiegeoriënteerd dan wel 

superioriteitsgericht kan zijn, blijkt uit de onderzochte literatuur dat progressiegeoriënteerde 

benadering voor jonge kinderen juist ook in het licht van een topsportopleiding meer kans van slagen 

heeft. Ook uit het onderzoek onder de trainers van de NVS en het Rayon, blijkt dat zij het 

noodzakelijk achten dat er wordt aangesloten bij de beleving en de ontwikkelingsmogelijkheden van 

het kind in zijn specifieke leeftijdsfase. Zoals blijkt uit het artikel van Baar (1996) is het belangrijk dat 
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kinderen vorm en inhoud kunnen geven aan de sport en dat daarvoor eventuele veranderingen in het 

spel aangebracht moeten worden. Het aanbod moet afhankelijk zijn van de vraag (Van der Laan, 2003) 

van het kind. Het CMV-systeem is ontwikkeld door het inzetten van expertise op het vlak van training 

geven aan kinderen. Weiss (1995) benadrukt de relatie tussen competentie/prestaties, zelfvertrouwen 

en motivatie bij kinderen. Trainers geven aan dat het belangrijk is dat kinderen plezier hebben in het 

sporten en dat ze tegelijkertijd ook de nodige vaardigheden moeten leren. Volgens het door Gardner 

(1995) omschreven spanningsveld tussen plezier en het bedrijven van topsport is het onvermijdelijk 

dat bij de keuze voor topsport niet plezier, maar winnen uiteindelijk het belangrijkste doel dient. Het is 

de taak van de trainer om een balans te vinden in topsport en plezier. 

Uit het literatuuronderzoek blijkt tevens dat een intensiever sportbeoefening goed kan 

aansluiten bij de behoeften van kinderen van 8-12 jaar, omdat het de uitdaging biedt van het leren en 

verbeteren van vaardigheden (De Knop & De Martelaer, 1997). Voorwaarde is dat het volleybal wordt 

aangeleerd op een wijze die het kind in staat stelt om concrete operationaliseringen en reflectie uit te 

voeren (Gallahue & Ozmun, 1998). Op grond van deze gegevens lijkt het opzetten van de CMV-

toplijn voor kinderen in de leeftijd van negen tot elf jaar als voorportaal van de talentopleiding zinvol. 

Afgaande op de literatuur, lijkt de vrees dat binnen de NVS-talentontwikkeling de oorspronkelijke 

intentie van het CMV-volleybal teloor zou gaan met de implementatie van een CMV-toplijn, 

ongegrond te zijn. De reden hiervoor is dat er in de huidige setting trainingen reeds 

progressiegeoriënteerd aangeboden worden (Pleizier, 2003) en omdat trainers zich terdege bewust 

lijken van het belang van een kindgerichte benadering. Tegelijkertijd blijkt uit de resultaten dat veel 

zal afhangen van de trainer en de concrete invulling van het trainingsprogramma en het 

daadwerkelijke leerklimaat of het inderdaad verantwoord is om kinderen in de leeftijd van 9-11 reeds 

op te gaan leiden tot topsporter. Afgaande op de percepties van trainers zijn enkele noodzakelijke 

voorwaarden om de CMV-toplijn tot een goed product te laten uitgroeien de volgende: Een goede 

scholing van trainers om jeugdgericht training te geven en een trainingsprogramma dat is afgestemd 

op de specifieke ontwikkelingsfase van jonge kinderen en gericht is op progressie. 

Uit onderzoek van Netelenbos (1999) blijkt dat meisjes eerder lichamelijk gerijpt zijn dan 

jongens en dus ook motorisch eerder uitontwikkeld. Qua motorische ontwikkeling is er tot ongeveer 

twaalf a dertien jaar weinig verschil, daarna stagneert langzaam de ontwikkeling bij meisjes, terwijl 

jongens op motorisch vlak nog tot ongeveer hun zeventiende jaar ontwikkelen. Dit betekent dat het 

met een goede en zeer vroege scholing voor meisjes eerder mogelijk is om „topsportrijp‟ te zijn dan 

jongens. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt ook dat meisjes vaak eerder aan de top staan en dat 

het belangrijk is dat zij vroeger pieken. Dit betekent echter niet automatisch dat dit ook een gewenste 

voorwaarde is. Uit onderzoek van Payne et al. (in Netelenbos, 1999) blijkt namelijk dat kinderen die 

laat rijpen in de topsport vaak tot meer prestaties in staat zijn, zij blijven mogelijk langer gemotiveerd 

voor topsport. Uit de analyses voor dit onderzoek blijkt dat trainers weinig belang hechten aan vroeger 
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beginnen met het opleden van meisjes dan jongens. Dit is een verklaarbaar uitgangspunt omdat uit de 

literatuur blijkt dat er geen noodzaak is om vroeg te beginnen. 

Dit onderzoek heeft voor de invulling van de methodiek de persoonsfactoren uit het 

Paddestoelmodel (Van Rossum, 1993) als uitgangspunt genomen, evenals de NVS (Bezemer et al., 

2007a) dit doet. Uit de resultaten blijkt, dat de trainers binnen het opleidingstraject van de NeVoBo, 

het belang van persoonsgebonden factoren inzien en vooral inzetten bij de identificatie van talent en 

de methodiek van training geven. Het blijkt dat trainers de vijf persoonsfactoren niet eenduidig 

waarderen, wat zich doorvertaald in zowel de selectieprocedure als in het trainingsprogramma. Ook 

blijkt uit de resultaten van dit onderzoek dat een goed beeld van de ontwikkelingsstadia en de 

mogelijkheden die voor het trainen van persoonskenmerken van jonge talenten bij trainers door gebrek 

aan expertise veelal ontbreekt. 

Volgens de literatuur blijken talentidentificatie en talentontwikkeling in Nederland een 

onderontwikkeld vlak te zijn (De Bosscher et al., 2007). Talentidentificatie betekent: het voorspellen 

van de potentie op de voor de sport relevante capaciteiten over verschillende periodes (Régnier et al., 

1993). Het gaat dus om het herkennen van een potentieel talent. Talentherkenning is het begin van het 

ontwikkelingstraject en daarom zeer relevant. Voor talentherkenning zijn de nodige 

volleybalspecifieke kenmerken opgesteld. Uit onderzoek (Van Rossum & Gagné, 1994; Van Strien, 

2005) blijken natuurlijke aanleg, waarbij met name de eigenschap van lengte van doorslaggevend 

belang wordt geacht, als ook mentale conditie (Van Rossum & Gagné, 1994) voor trainers de 

belangrijkste aspecten zijn waarop talenten worden geselecteerd. In de resultaten van dit onderzoek 

komt naar voren dat trainers weinig waarde hechten aan lengte, dat is een zeer opvallend resultaat in 

het licht van eerdere onderzoeken. Het belang van mentale conditie wordt in dit onderzoek door 

trainers wel bevestigd. 

Anders dan uit het onderzoek van Van Rossum & Gagné (1994) blijkt uit dit onderzoek dat in 

de opleiding voor jonge kinderen er volgens trainers voornamelijk aandacht moet zijn voor technische 

scholing. Het belang van mentale training wordt wel onderkend, maar komt niet als belangrijkste 

factor naar voren. Wel bleek dat veel trainers hieraan meer aandacht zouden willen besteden, maar 

zeggen de expertise te missen om dit concreet bij jonge kinderen te ontwikkelen. Het verschil met het 

onderzoek van Van Rossum & Gagné (1994) kan echter verklaard worden doordat hun onderzoek niet 

de specifieke doelgroep van jeugdtrainers op het oog had. Desalniettemin is het goed om dit verschil te 

constateren, juist omdat in de topsport de gedachte leeft dat op het mentale vlak het grootste verschil 

gemaakt kan worden. Nader onderzoek naar de mentale competenties en de trainbaarheid daarvan bij 

jonge kinderen lijkt dus gewenst. Tevens valt op dat uit het empirisch onderzoek, dat tactische 

vaardigheden en fysieke conditie nauwelijks specifiek worden getraind. Op het gebied van fysieke 

conditie valt er volgens trainers wel winst te behalen (Wilmore et al., 2006) maar volgens trainers is er 

in de huidige trainingsruimte te weinig tijd om hieraan uitgebreid aandacht te besteden bij jonge 

kinderen. 
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De invulling van de trainingen voor CMV-jeugd op het gebied van mentale conditie is nog 

niet zo van belang, want er kan op latere leeftijd meer aandacht aan mentale factoren en minder aan 

techniek besteed worden. Dit lijkt in het geval van talentherkenning een probleem te geven. Hoewel 

trainers van CMV-jeugd weinig trainingsspecifieke aandacht hoeven te besteden aan mentale conditie, 

moeten zij juist de potentie op dat vlak wel kunnen inschatten. Uit de onderzoeksresultaten komt naar 

voren dat trainers bij jonge kinderen voor een ruim selectieproces pleiten, opdat vanuit de kwantiteit 

op latere leeftijd de kwaliteit wordt geselecteerd. Omdat men meent dat mentale vaardigheden bij 

jonge kinderen moeilijk vast te stellen zijn, hoopt men op deze wijze te voorkomen dat talenten ten 

onrechte buiten het selectieproces belanden, terwijl ze op latere leeftijd op grond van hun mentale 

vaardigheden juist wel tot de top kunnen gaan behoren. Uit de resultaten blijkt voorts dat trainers 

vinden dat goede selectie veel ervaring van trainers vraagt. Het onderzoek van Régnier et al. (1993) in 

acht nemend, blijkt dat er over verschillende periodes heen gemeten moet worden omdat dan de 

potentie pas goed weergegeven kan worden. 

Hoewel bij sommige trainers de veronderstelling leeft dat NVS-trainers te zeer op de prestatie 

gericht zouden zijn, terwijl anderzijds bij het Rayon te weinig aandacht zou zijn voor prestatiedoelen 

op volleybalinhoudelijk vlak, blijkt uit dit onderzoek dat de trainers van zowel de NVS als Rayon qua 

opvattingen in grote mate overeenstemming vertonen over het karakter van de opleiding. Zij zoeken 

allen naar de juiste balans tussen plezier hebben, leren en presteren, opdat deze drie elementen elkaar 

onderling versterken. Een geheel kindgerichte benadering in de zin dat het kind alles bepaalt, staat 

geen enkele trainer voor. Zowel Rayon- als NVS trainers geven aan dat het belangrijk is dat kinderen 

leren trainen en een hogere mate van bewustwording ontwikkelingen over hun eigen functioneren en 

dat van anderen. Qua selectiecriteria zijn er in dit onderzoek wel verschillen gevonden tussen NVS- en 

Rayontrainers. Een verklaring voor deze verschillen wordt gevonden in de verschillende doelen die 

door beide opleidingsafdelingen nagestreefd worden, de NVS leidt topsportgericht op en het Rayon de 

regionale top.  

Een tweede factor die van doorslaggevende aard wordt geacht in de ontwikkeling van talenten, 

ook genoemd in het Paddestoelmodel (Van Rossum, 1993) betreft de bindingsfactoren. Zoals in het 

theoretisch kader van dit onderzoek besproken is „binding‟ met de sport en het proces hiernaartoe heel 

belangrijk, wil een kind het gehele traject tot mogelijke topsporter doorlopen (Bloom, 1985; Hemery, 

1986). Wil men de 10.000 urennorm realiseren door op jongere leeftijd met talentontwikkeling aan te 

vangen, dan bestaat het risico dat kinderen halverwege het traject voortijdig afhaken. Volgens Régnier 

et al. (1993) moet de trainer in de eerste jaren vriendelijk, verzorgend en progressiegecentreerd zijn. 

De NeVoBo hanteert een progressie georiënteerde methode (Pleizier, 2003). Trainers hechten, 

voornamelijk bij jonge kinderen, veel waarde aan plezier in het spel dat ze beleven en zeggen vooral 

constructieve feedback te leveren in de vorm van complimenten, waarbij tevens de ruimte wordt 

geschapen om fouten te maken en daarvan te leren. Deze houding bevestigt gedeeltelijk de 

jeugdgerichte methodiek die de NeVoBo nastreeft. Het lijkt van belang dat met name plezier maken 
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bij de ontwikkeling van de allerjongsten volleyballers voorop moet staan en dat de kinderen getraind 

worden volgens het principe van „trial and error‟. De motivatie om te trainen ligt vooral in de 

succeservaring van verworven competenties en slechts in geringe mate uit het winnen van wedstrijden. 

Trainers geven aan dit belang in te zien en te willen behartigen, maar zeggen tevens dat hierin extra 

begeleiding wenselijk is. 

Op grond van het literatuuronderzoek is eveneens de invloed van trainers op het derde 

aandachtsveld uit het Paddestoelmodel, namelijk dat van de omgevingsfactoren betoogt. Hoewel 

zijzelf door Van Rossum tot de omgevingsfactoren worden gerekend, functioneren trainers veelal als 

een rolmodel voor kinderen. Zij kunnen invloed uitoefenen op andere omgevingsfactoren als de ouders 

en school. Uit de resultaten van dit onderzoek is naar voren gekomen dat de betrokkenheid van ouders 

bij de opleiding gering is. Volgens trainers moet er meer gedaan worden om de ouders te betrekken bij 

de opleiding van het kind. De invloed op school is niet direct uit het onderzoek naar voren gekomen in 

relatie tot de begeleiding van talenten. Dit vermoedelijk omdat voor kinderen in de basisschoolleeftijd 

school en sport nog relatief vanzelfsprekend is te combineren. Wel hebben trainers aangegeven dat 

scholenprojecten een belangrijke rol spelen in de werving van kinderen. 

 

In de volgende alinea‟s wordt een antwoord gegeven op de tweede onderzoeksvraag, waarbij 

verbeteringsmogelijkheden, professionalisering van het trainerskader, communicatie, 

opleidingsstructuur aan de orde komen: 

 

Op welke wijze zou het CMV volgens NVS- en Rayontrainers geïmplementeerd moeten worden in de 

huidige talentontwikkelingslijn? 

 

Om als sportonderneming een doelstelling als een internationale top 8 positie na te streven 

moet er een organisatie staan die excelleert in de totstandkoming van vernieuwingen in de opleiding 

en de procesvorming. Bij dit onderzoek zijn een aantal factoren naar voren gekomen waar verbetering 

mogelijk is. Op het gebied van proceskwaliteit, zijn er belangrijke aanknopingspunten voor 

verbetering vindbaar. Bij de analyses die voor het onderzoek gedaan zijn komt naar voren dat het 

CMV-volleybal in Nederland als breedtesport ook nog de nodige ontwikkeling behoeft. Een belangrijk 

resultaat dat gevonden is, is dat er volgens trainers allereerst meer aandacht voor de breedtesportlijn 

moet zijn voordat een eventuele CMV-toplijn kan worden geïmplementeerd. 

Volgens trainers wordt er te weinig aandacht besteed aan de implementatie en 

productverbetering van het CMV als zodanig. Het ligt in het karakter van de sport om zich 

voornamelijk met de primaire activiteit bezig te houden (Meijs, 1997), welke in het geval van de 

NeVoBo het organiseren van de competitie betreft. Voor het neerzetten van een succesvolle CMV-

organisatie zullen verenigingen beleidsmatig, organisatorisch en op technisch vlak met de opleiding 

voor trainers ondersteund moeten worden. Uit zowel literatuur (Lucassen et al, 2007) als uit de analyse 



Onderzoek: De percepties van volleybaltrainers op de CMV-toplijn 29-08-08 

Franke Beijer, 3069362 Master MOV Universiteit van Utrecht 

 

 

 - 39 - 

blijkt dat het voor de een succesvolle organisatie zinvol is om een bedrijfsmatige beleidsvoering te 

hanteren, onder andere door meer beroepsperspectief te creëren. Een mogelijkheid die genoemd is, is 

de samenvoeging van CMV en de buitenschoolse opvang. Hierbij worden er meerdere doelen 

nagestreefd die het volleybal ten goede kunnen komen: Een commerciële en bedrijfsmatige aanpak 

kan een financiële input bieden. Doordat er een beroepsperspectief ontstaat, kunnen meer kinderen op 

professionele wijze worden begeleid en er is de mogelijkheid om veel uren te maken. Het belang van 

een meer specifieke opleiding van trainers voor jeugdige sporters blijkt zowel uit de onderzochte 

literatuur als vanuit de gepeilde behoefte van de trainers. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat 

er veel verschil is in kwaliteit van trainers bestaat. Kwaliteit van de trainer wordt in succesvolle landen 

als het meest belangrijk ervaren (Van Strien, 2005). 

Op praktisch niveau kan geconstateerd worden dat de achterblijvende daadkracht voor de 

opzet van een CMV-toplijn mede wordt veroorzaakt door een gebrekkige communicatie tussen de 

diverse geledingen die bij de talentontwikkeling betrokken zijn. Deze gebrekkige communicatie is niet 

enkel een kwestie van organisatiestructuur, maar ten dele ook gebaseerd op onderling wantrouwen dat 

gevoed wordt door het idee dat men tegengestelde belangen dient. Zoals Van Woerkum (2000) 

omschrijft, is motivatie voor invulling van nieuw beleid deels afhankelijk van een goede 

communicatie. De NeVoBo moet na consultatie van alle betrokkenen een duidelijke richting kiezen 

waarin idealiter iedereen kan meewerken. Op deze manier versterken medewerkers elkaar in positieve 

zin en groeit er een krachtige organisatie. Als gevolg hiervan wordt nieuw te voeren beleid beter 

geaccepteerd. Bij de NeVoBo is er sprake van een veronderstelde tegenstrijdigheid in belangen tussen 

de regio‟s en het hoofdkantoor, dat doet afbraak aan het wederzijdse vertrouwen in elkaars goede 

intentie. Om in de toekomst beter samen te werken, zullen de veronderstelde tegenstrijdigheden aan de 

kant gezet moeten worden. 

Er is door trainers geuit dat er aandacht zou moeten zijn aan de stroomlijning van de 

opleidingsstructuur. De Rayons sluiten als afdeling op dit moment niet aan bij de NVS en hebben als 

zodanig geen meerwaarde in de opleidingspiramide. Wanneer de Rayons in de opleidingspiramide van 

meerwaarde dienen te zijn en wanneer de NVS een bredere doorstroom van talenten nastreeft, dan 

zullen de NVS en de Rayons beter samen moeten werken. Op dit moment is het zo dat Rayontrainers 

een sterker pleidooi houden voor een piramidemodel met een brede basis dan de NVS-trainers. De 

rayontrainers zouden in het centrum van de piramide een belangrijke meerwaarde kunnen vormen, als 

brug tussen de vereniging en de grootste talenten bij de NVS. Kinderen die uitvallen in het 

selectieproces moeten eveneens goed worden opgevangen en aan latere selecties moeten kunnen 

deelnemen. Ook dient de status van steunpuntverenigingen ten opzichte van de Rayons te worden 

verhelderd, omdat deze beide structuren elkaar nu eerder lijken tegen te werken, wat noch de motivatie 

van betrokken, noch de effectiviteit en de kwaliteit van de opleiding als geheel ten goede komt. 

Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen de wens van de NeVoBo om breder en op jongere 

leeftijd op te leiden en de smalle lijn waarin de top wordt opgeleidt. Voor het opleiden van 
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volleyballers wordt momenteel voornamelijk aandacht besteedt aan de grootste talenten (Bezemer, 

2007b). Om zo hoog mogelijk op te leiden, moet er meer in de breedte geïnvesteerd worden, omdat er 

dan een bredere basis bestaat van waaruit talenten opgeleid worden. Trainers geven aan dat er in een 

smalle toplijn potentieel talent al te vroeg afvalt. Uit dit onderzoek blijkt dat er niet teveel of te vroeg 

geselecteerd moet worden, hiervoor zijn de volgende argumenten uit de literatuur en resultaten van dit 

onderzoek gevonden: 

1. Ten eerste geven trainers aan dat ze het zinvol vinden wanneer er aandacht is voor opleiden op 

breedtesport niveau, zodat ook de breedtesport kwalitatief kan groeien. Aanvullend argument 

hierbij is dat wanneer er volgens het piramidemodel wordt gewerkt er meer talenten opgeleid 

kunnen worden en er een grotere groep is van waaruit geselecteerd kan worden. 

2. Een tweede argument is dat het moeilijk is om potentieel talent in te schatten op jonge leeftijd. 

3. Het derde argument om pas later te selecteren wordt ondersteund door de theorie van Bloom 

(1985) en de ondervraagde trainers: Wanneer een kind gedurende langere tijd goede training en 

begeleiding heeft, is er al veel meer binding met de sport en behoud je meer kinderen met een door 

opleiding gecreëerde technische ondergrond voor het volleybal. Verenigingen kunnen bij 

opgeleidde „ex‟ talenten veel baat hebben omdat ze een professionelere sportbeleving ervaren 

hebben. 

4. Als laatste argument komt heel duidelijk naar voren dat de afstanden naar de volleybalscholen als 

barrière worden gezien (Burrows et al, 1999; Davis & Jones, 1996; Mulhivil et al, 2000) en dat met 

veel opleidingsplekken reisafstanden beperkt blijven. Zoals het NOC*NCF (2006) ook adviseert, is 

het raadzaam meer decentraal op te leiden, zodat er een brede groep ontstaat die zich ontwikkelt en 

er minder infrastructurele bezwaren zijn. Ook hier moet de vraag worden beantwoord: Gaat het bij 

de NeVoBo bij talentontwikkeling om een talent voor topsport of om het sportief gezien maximale 

uit een jeugdige sporter te halen? 

 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er vanuit de doelstelling om bij de beste acht 

landen van de wereld te behoren, goede mogelijkheden bestaan om op verantwoorde wijze te 

investeren in de opleiding voor de jongste volleyballers, waarbij hun belangen en potentieel niet 

worden geschaad maar juist centraal worden gesteld. De rol van de trainers is in het proces van 

talentontwikkeling onmiskenbaar groot, wat de noodzaak oproept tot specifieke scholing van trainers 

voor de begeleiding van deze jonge doelgroep. Dit zou met betrekking tot de invulling van de CMV-

toplijn tevens betekenen dat er decentraal extra trainingen worden aangeboden. Uitgaande van de 

percepties van trainers zal er eerst meer in de breedtesport van het CMV geïnvesteerd wordt. Voor de 

ontwikkeling van het CMV zou het goed zijn wanneer de aanbieders van het CMV, de verenigingen 

en de regio‟s, geholpen worden om als CMV-organisatie eenduidige methodiek en sterk beleid te 

voeren om te kunnen concurreren met andere sporten. Hiervoor moet de NeVoBo afstappen van de 

coachgestuurde ideologie. 
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Met betrekking tot de implementatievoorwaarden kan worden geconcludeerd dat zowel de 

breedte- als de topsport gebaat zijn bij een verdergaande professionalisering zodat over de gehele 

breedte een kwaliteitsverbetering mogelijk is. Voor het volleybal in Nederland als geheel, dus niet 

alleen gericht op CMV-jeugd, zou het een meerwaarde zijn wanneer de interne strubbelingen, die er 

heersen tussen regio‟s en het hoofdkantoor opgelost worden. Allen zijn erbij gebaat dat er in de 

organisatie, op verenigings-, regionaal- en nationaal niveau meer samenwerking plaatsvindt binnen het 

opleidingstraject in het besef van wederzijdse afhankelijkheid. Er is draagvlak bij de trainers voor een 

verbetering van de CMV opleiding om een technisch breder geschoolde, jeugdige volleybalpopulatie 

te krijgen. Hierdoor wordt uiteindelijk eerder de stap naar topsport gemaakt. Er moet echter voldaan 

worden aan de besproken implementatievoorwaarden om dit in praktijk te laten werken. 

Het draagvlak bij trainers voor het stimuleren van de opleiding voor CMV-jeugd is aanwezig. 

Wat al dan niet goed is voor de ontwikkeling van het kind, lijkt deels een ethische kwestie. In de 

Nederlandse samenleving en de positie die volleybal binnen de samenleving bekleed, lijkt er een 

cultuuromslag nodig om CMV-jeugd topsportgericht op te leiden. Trainers geven aan dat 

volleybalopleidingen in Nederland op deze leeftijd vrijblijvend en leuk moet zijn, om kinderen te 

binden en te behouden bij de sport. De term „CMV-toplijn‟ suggereert dat er topsportgericht opgeleid 

wordt. Deze suggestie lijkt misplaatst in het kader van vrijblijvend extra mogelijkheden bieden om te 

trainen. Er zal met andere woorden in een opleidingsvorm dat uiteindelijk een top-8 doelstelling 

centraal stelt, altijd rekening gehouden moeten worden met de belangen van het kind, vanwege het 

spanningsveld dat er bestaat. 

 

Aandachtspunten 

Naar aanleiding van de vastgestelde knelpunten voor implementatie en invulling van de CMV-

toplijn, kunnen de volgende aandachtspunten gedaan worden: 

 Vroeg beginnen met decentrale trainingen: Het is zinvol om kinderen op jonge leeftijd extra te 

trainen. Dit moet regionaal gebeuren, liefst geleid door een professional. 

 Eenduidige methodiek: Er zal geïnvesteerd moeten worden in het ontwikkelen van eenduidige 

methode van training geven en selecteren. Dit betekent dat deels afgestapt moet worden van de 

ideologie van het „coachgestuurd‟ leren. 

 Aanstellen professioneel kader: Er zal beroepsperspectief gecreëerd moeten worden voor het vak 

van trainer en specifiek ook voor de CMV-trainer. Onder het takenpakket van een professionele 

CMV-trainer zou kunnen vallen: het geven van trainingen, stimuleren van een eenduidige 

methodiek, verenigingen helpen met de opzet van een CMV-lijn, trainers opleiden. 

 Herdefiniëring opleidingsorganen: Voor de opleidingsstructuur, doorstroom en samenwerking 

zou het goed zijn om het bestaansrecht van de NVS, Rayons en steunpunten te herdefiniëren. Het 

gaat niet het om volleybalstimulering op breedtesportgebied of talentontwikkeling, maar er dient 
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één structuur te zijn waarbinnen de organen elkaar aanvullen en versterken met als gezamenlijk 

doel het volleybal in Nederland als zodanig op een hoger plan te tillen.  

 Communicatie: De communicatie tussen trainers onderling dient te worden bevorderd, evenals die 

tussen de verenigingen, de regio‟s en het hoofdkantoor opdat de effectiviteit van de opleiding 

toeneemt, de motivatie van de medewerkers groeit en mogelijke fricties kunnen worden 

opgehelderd en opgelost. Het is tevens aan te bevelen om de betrokkenheid met ouders te 

stimuleren en te meten. De NeVoBo zou kunnen overwegen barrières en risicofactoren structureel 

in kaart te brengen om zodoende mogelijk beter in te spelen op de wensen en mogelijkheden van 

de ouders en kinderen. Goede voorlichting lijkt hierbij van elementair belang te zijn. 

 

Methodische kanttekeningen 

Voor dit onderzoek zijn slechts de percepties van trainers gemeten. Er dient dan ook enige 

voorzichtigheid betracht te worden met het trekken van verregaande conclusies uit dit onderzoek. Dit 

onderzoek is empirisch, om vast te stellen of de conclusies volledig betrouwbaar zijn, moet ook 

uitgegaan worden van andere onderzoeksvelden. Voorts dient gezegd te worden dat de 

betrouwbaarheid van onderzoeksinstrumenten niet getoetst of overlegd zijn. De resultaten van dit 

onderzoek zijn slechts door één persoon geanalyseerd en er is dus mogelijke sprake van bepaalde 

subjectieve waarnemingen. 

In de gestructureerde vragenlijst is ook een scan over trainersstijlen (Chelladurai, 1993) 

opgenomen omdat geacht werd dat deze een meerwaarde zou bieden voor de beantwoording van de 

onderzoeksvragen. Na nadere analyse is besloten deze niet mee te nemen in de verwerking van de 

resultaten. 

Voor een eventueel vervolgonderzoek naar de mogelijkheid voor een CMV-toplijn, is het 

raadzaam ook de kinderen en ouders zelf te ondervragen omdat de kinderen als gebruikers van het 

product en de ouders als essentieel betrokkenen een sterke meerwaarde kunnen bieden voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen. 
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BIJLAGE 1 

Statistische gegevens kwantitatieve analyse 

Tabel 1.1; Persoonsfactoren 

 Techniek Fysieke conditie Mentale conditie Tactisch inzicht Natuurlijke aanleg 

NVS Ray. Gem. NVS Ray. Gem. NVS Ray. Gem. NVS Ray. Gem. NVS Ray. Gem. 

CMV- jeugd 2,457 2,489 2,480 2,914 3,255 3,110 2,971 3,128 3,061 3,471 3,085 3,247 2,182 1,830 1,976 

C-jeugd 1,886 2,020 1,960 2,514 2,653 2,595 2,571 2,592 2,583 2,771 2,469 2,595 2,031 1,714 1,840 

B-jeugd 1,686 1,609 1,642 1,800 1,935 1,877 1,971 1,957 1,963 2,114 1,826 1,951 2,000 1,674 1,808 

A-jeugd 1,667 1,413 1,524 1,389 1,489 1,444 1,444 1,457 1,451 1,538 1,348 1,427 2,091 1,609 1,810 

 

Tabel 1.2; Selectiefactoren 

  

  

  

NVS Rayon Gem. 

D C B A D C B A D C B A 

Plezier gem 27,92 20,95 17,70 15,83 18,87 15,91 13,41 11,34 22,37 17,54 15,00 13,08 

sd 20,60 11,18 10,13 10,74 8,94 6,96 4,34 3,75 15,11 8,79 7,29 7,54 

Doorzettingsvermogen gem 9,35 8,86 12,52 12,67 11,64 11,58 12,54 13,05 10,79 10,69 12,53 12,90 

sd 6,80 6,10 3,78 5,21 6,60 6,00 3,71 4,76 6,71 6,12 3,71 4,90 

Bereidheid fysieke inspanning gem 7,26 8,10 9,61 10,42 9,31 10,20 10,74 10,42 8,55 9,52 10,32 10,42 

sd 4,22 3,03 2,69 2,36 4,90 4,59 3,69 3,89 4,73 4,24 3,38 3,36 

Wedstrijdinzet, prestatiedrang gem 6,83 8,00 10,35 10,71 7,18 8,28 9,08 9,74 7,05 8,19 9,56 10,11 

sd 4,16 3,40 3,42 4,89 3,75 5,16 4,30 4,04 3,88 3,90 4,04 4,38 

Omgang met spanning gem 4,57 6,24 7.61 9,96 5,35 5,74 6,89 8,00 5,06 5,91 7,16 8,76 

sd 3,80 4,15 3,38 3,29 3,19 3,36 3,11 3,12 3,42 3,61 3,21 3,30 

Concentratie gem 6,30 8,29 8,09 8,29 9,37 9,74 10,26 10,24 8,23 9,27 9,45 9,48 

sd 3,46 2,80 3,20 2,97 4,43 3,78 3,84 3,04 4,33 3,53 3,74 3,14 

Leervermogen gem 13,48 12,43 9,87 7,42 13,21 13,02 10,15 8,68 13,31 12,83 10,05 8,19 

sd 6,96 5,13 4,15 3,49 5,43 6,38 4,40 3,99 5,99 5,98 4,28 3,82 

Lichamelijke belastbaarheid gem 6,61 8,00 9,70 10,38 6,15 6,56 8,03 8,97 6,32 7,03 8,28 9,52 

sd 4,65 3,89 3,84 4,25 4,33 3,65 3,29 2,74 4,42 3,76 3,49 3,44 

Fysieke kenmerken gem 9,22 9,33 8,26 7,50 7,87 8,16 8,32 8,82 8,37 8,55 8,30 8,31 

sd 5,80 4,68 4,13 4,13 4,30 3,95 3,82 3,64 4,91 4,20 3,90 3,93 

Technisch motorische 

kenmerken 

gem 11,57 10,10 8,48 7,42 11,54 11,98 11,36 10,53 11,54 11,37 10,29 9,32 

sd 6,10 4,45 4,15 5,13 5,51 5,06 4,57 4,83 5,68 4,92 4,60 5,14 
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Tabel 1.3; Eigenschappen talent 

 

Tabel 1.3.1; Eigenschappen omgerekend naar 

persoonsfactoren 

Criteria Criterium Gemiddeld SD Criteria Gemiddeld SD 

plezier M 1,26 0,60 Mentale conditie 1,59 0,51 

doelen stellen M 2,04 0,81 Fysieke conditie 2.24 0,57 

progressie T 1,91 0,67 Technische aanleg 1.99 0,57 

mentaal weerbaar M 1,80 0,88 

fit en gezond F 1,46 0,61 

lang zijn F 3,20 1,02 

lang worden F 2,46 0,83 

motorische ontwikkeling T 2,04 0,87 

doorzettingsvermogen M 1,44 0,61 

fysieke kracht F 2,18 0,89 

explosiviteit F 2,29 0,86 

snel technieken leren T 2,08 0,80 

snelheid F 2,27 0,84 

behendigheid T 1,99 0,73 

conditie F 2,26 0,83 

lichaamsbouw F 2,00 0,80 

herstellingsvermogen F 2,14 0,92 

opname voedingsstoffen F 2,37 0,96 

wil om te winnen M 1,76 0,89 

teamspeler M 1,31 0,56 

 

Tabel 1.4; Aantal trainingsuur voor optimale opleiding per leeftijdsjaar 

 NVS-trainers Rayontrainers gemiddeld 

7 jaar 166 129 143 

8 jaar 184 135 154 

9 jaar 220 151 178 

10 jaar 252 170 204 

11 jaar 331 193 249 

12 jaar 361 224 279 

13 jaar 443 247 327 

14 jaar 516 277 377 

15 jaar 595 313 431 

16 jaar 678 365 496 

17 jaar 808 398 569 

18 jaar 852 442 613 
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Tabel 1.5; Kwaliteit opleidingen Rayon & NVS 

  NVS Rayon Gem. 

Kwaliteit sportaccommodaties 2,23 2,02 2,11 

Bereikbaarheid van de sportaccommodaties 2,17 1,92 2,02 

Kwaliteit materialen 2,69 2,5 2,58 

Scouting en selectie 2,69 2,92 2,82 

Opleidingsmogelijkheden 2,51 2,52 2,52 

Kwaliteit begeleiding 1,97 2,46 2,26 

Ondersteuning clubs 3,32 3,38 3,36 

Ondersteuning bond 2,82 3,10 2,99 

Ondersteuning regio 3,47 3,12 3,25 

Frequentie trainingen 3,03 2,66 2,81 

Inspraak trainers 3,06 2,90 2,97 

 

Tabel 1.6; Opleidingsstructuur NeVoBo 

  NVS Rayon Gem. 

Opleidingstraject meisjes/jongens 3,086 2,8 2,918 

Piramidemodel 2,882 1,96 2,333 

Huidige selectiemethode 3,086 2,98 3,024 

Selectiecriteria Duidelijk 2,771 2,7 2,729 

Gebruik selectiecriteria goed 3,273 3,32 3,301 

Opleidingsverenigingen stimuleren 1,943 1,86 1,894 

Selecties NVS na rayon 3,057 1,78 2,306 

Contact tussen rayons en NVS moet beter 2,206 1,4 1,726 

Talent maximaal ontwikkelen 1,153 1,18 1,167 

 

Tabel 1.7; Verbeterpunten 

 NVS gem. NVS SD Rayon gem. Rayon SD NVS&Rayon gem. NVS&Rayon SD 

Sportaccommodaties 9,84 4,85 7,48 4,80 8,41 4,93 

Selectie van talent 12,15 7,11 12,06 6,14 12,10 6,50 

Niveau van spelen 11,67 5,25 10,52 5,87 10,98 5,62 

Kwaliteit begeleiding 12,55 10,14 15,22 8,57 14,16 9,26 

Frequentie van training 12,30 6,15 10,08 5,28 10,98 5,71 

Financiering 9,06 6,77 6,96 5,57 7,80 7,12 

Communicatie 8,58 5,62 12,22 6,45 10,77 6,36 

Doorstroom talent 7,52 4,60 9,31 4,71 8,59 4,72 

Barrières 6,70 5,32 9,26 6,33 8,23 6,04 

Specifieke begeleiding 10,58 5,38 7,90 3,32 8,98 4,44 

 

 

 


