TEAMVORMING BIJ KALINKO JEUGD
Bij Kalinko leren we de jeugd volleybal, én we leren hen om deel van een team te zijn.
In dit document geven we handvatten rondom het organiseren van de teams, trainingen en
wedstrijden.
Een Kalinko jeugd team bestaat uit spelers en ondersteuners (o.a. de ouders), die samen
verantwoordelijk zijn voor het succes en plezier van het team.
TRAINER (teamleider)
COACH (kan de trainer of een ouder zijn)
TEAMOUDER
OUDER GROEP
SPELERS
Samen maken deze verschillende leden van een Kalinko team afspraken aan het begin van het
seizoen om het team goed te laten functioneren.
Voor de eerste training/in de eerste week
De TRAINER organiseert:
Een (sociale) bijeenkomst waar het hele team (spelers, ouders, trainer(s) en coach) leren
elkaar kennen en waar ze een aantal afspraken kunnen maken:
o Teamafspraken over aanwezigheid en afmelden.
o Aanstelling van een COACH, een TEAMOUDER en eventueel hulpouders.
o Doelstellingen, wisselbeleid, enz.
o Trainingsshirts, teamtruien, douchebeleid.
o Aanvoerder aanwijzen.
De TEAMOUDER organiseert, na deze bijeenkomst
o
o
o

Het verzamelen van alle contactgegevens van de spelers, ouders, trainers en coaches.
Het delen van de contactgegevens met alle ouders, spelers, trainers en coaches.
Een whatsappgroep van de ouders.

Tijdens het seizoen
De TRAINER
•
•
•

•
•

Bereidt de trainingen voor en voert ze uit.
Houdt de aan- en afwezigheid van spelers bij
Geeft de aan- en afwezigheid door aan de COACH van het team ten behoeve van de
beginopstelling. Normaal gesproken staat een speler die niet bij de training is geweest niet in
de beginopstelling van een wedstrijd.
Houdt contact met de COACH over ontwikkelingen in het team, suggesties voor de
opstellingen, en om feedback te krijgen over de wedstrijden.
Komt met enige regelmaat naar de wedstrijden kijken.

De COACH
Soms vervult een trainer ook de rol van coach, maar soms is de coach een ouder van het team.
Ouders die willen coachen, maar onzeker zijn over o.a. volleybal regels, kunnen training en
ondersteuning krijgen van de Jeugd TC. De Jeugd TC organiseert door het jaar heen workshops
over coaching.
•

Regelt de zaken rondom de wedstrijd.
o Zorgt dat de spelers tijdig uit de kleedkamer komen en klaar staan voor de warmingup.

Zet spelers aan de warming-up.
Bewaart de spelerskaarten.
Vult het wedstrijdformulier in.
Maakt een beginopstelling voor de wedstrijd (mede op basis van de informatie van de
trainer).
o Neemt de spelerskaarten door met de scheidsrechter.
o Stimuleert en motiveert het team tijdens de wedstrijd.
o Neemt time-outs en vraagt wissels aan indien nodig.
o Geeft uitvoer aan het binnen het team afgesproken wisselbeleid.
o Organiseert een kleine nabespreking van de wedstrijd.
Bij uitwedstrijden, coördineert het verzamelen bij en de terugreis naar Houtrust.
o
o
o
o

•

De TEAMOUDER(S)
•

•
•

Maakt twee keer per jaar een rijrooster.
o Houtrust als verzamelpunt en eindpunt.
o Het teamgevoel begint bij het samen komen op Houtrust. Dus, in principe, rijdt elk
teamlid mee.
o Houdt rekening met ouders die geen auto hebben.
Maakt twee keer per jaar een fruitrooster.
o Iedereen krijgt een beurt om te zorgen voor elkaar, thuis en uit.
Sommige teamouders:
o Regelen een kaartje o.i.d. voor langdurig zieken/geblesseerden.
o Organiseren een teampot om na de wedstrijd samen iets te kunnen drinken
(bevorderen teamgevoel).
o Organiseren of helpen het team bij het organiseren van een teamuitje of viering.
o Organiseren een afsluitende activiteit met het team aan het einde van het seizoen.

De SPELERS maken o.a. deze algemene teamafspraken
•

•
•
•
•

•

•

Aanwezigheid bij de trainingen is leidend voor de beginopstelling. Spelers die één of meerdere
trainingen voorafgaand aan de wedstrijd hebben gemist, beginnen in principe op de bank
(tenzij anders is afgesproken). Dit geldt ook voor aanwezigheid bij de techniektraining.
Niet opgestelde spelers zijn ook actieve deelnemers in de wedstrijd. Als ze staan en kijken
naar de wedstrijd, kunnen ze hun team beter aanmoedigen.
Spelers moeten zich tijdig afmelden voor trainingen bij de trainer en voor wedstrijden bij de
coach.
Geblesseerde spelers zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden en komen regelmatig op
bezoek bij de training.
Om te zorgen dat trainingen op tijd beginnen, wordt verwacht dat iedereen tenminste 5
minuten voor de afgesproken tijd speelklaar is, en dat ze helpen met het opzetten van de
netten.

Alle teams hebben, gedurende het seizoen, zaaldiensten. Deze staan aan het begin van het
seizoen al gepubliceerd op de website in het team gedeelte. Van de spelers wordt verwacht
dat het team in voldoende mate aanwezig is bij de zaaldienst.
Spelers en ouders wenden zich met vragen en opmerkingen over het team in eerste instantie
tot de trainer. Komen zij er niet uit, dan kunnen zij contact opnemen met de betreffende
vertegenwoordiger van de Jeugd TC.
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