
jeugdopleidingjeugdopleiding
Jeugdopleiding is uniek en dus zou de jonge speler zelf altijd het uitgangspunt van de opleiding moeten zijn. 
Het jeugdvolleybal mag men niet vergelijken met het volleybal voor volwassenen. Jeugd heeft eigen oefen-
stof, een eigen pedagogische aanpak, een eigen methodiek en een eigen sfeer nodig. De omgang met de 
speler is daarbij even belangrijk als de sportieve vorming.

procesgerichte opleidingprocesgerichte opleiding
Jeugdspelers opleiden is een proces op lange termijn, namelijk ze stapsgewijze alles aanleren zodat ze 
kunnen evolueren tot spelers die goed zijn in alle onderdelen van hun sport.

Het proces (de ontwikkeling) is op jonge leeftijd belangrijker dan het product (prestatie).

Dit houdt in dat elk kind opgeleid wordt in alle functies van volleybal en dat vroegtijdige specialisatie 
niet thuis hoort in een jeugdopleiding. Ieder kind leert alles aan, voert alles uit en speelt op alle posities.

In een procesgerichte opleiding biedt de trainer een duurzame ontwikkeling aan voor alle aspecten van 
het spel. Hoe beter de procesgerichte begeleiding en hoe langer ze duurt, hoe meer sportief succes men 
zal oogsten. 
Dus zowel een productgerichte als een procesgerichte opleiding zal tot succes leiden maar het uitgangs-
punt is verschillend. Bij productgericht staat winnen centraal, bij procesgericht staat de polyvalente ont-
wikkeling van de speler centraal.

De weg naar de overwinning is belangrijker dan de overwinning zelf.

Een jeugdteam dat procesgericht is opgeleid zal na verloop van tijd winnen van een team dat product-
gericht is opgeleid omdat zij goed zijn in alle onderdelen van het spel.

training geventraining geven
Voor het aanleren van vaardigheden is het aangewezen dat er een onderlinge samenhang is tussen de 
opeenvolgende oefeningen van een training. Het trainingsthema moet als een roderode draad vanaf het 
algemeen gedeelte (opwarming) via het specifiek gedeelte (kern) tot in de eindvorm (spelvorm) lopen. 

Alle praktijktrainingen die aangeboden worden in de 5 boeken zijn uitgewerkt volgens het opbouwend 
model omdat het zowel voor de trainer als voor de spelers de beste leerresultaten geeft.

 In een opbouwend model zijn de oefeningen:

• uitgewerkt rond een hoofdthema

• logisch en stapsgewijs opgebouwd

• gelinkt aan elkaar

Daardoor begrijpen de spelers de opdrachten sneller, leren ze efficiënter en maken sneller progressie. 
Dit leidt tot meer succesbeleving en dus tot meer voldoening, meer motivatie en meer plezier voor alle 
betrokkenen. 

boekenboeken
De vijf boeken beschrijven de hele evolutie van jeugdvolleybal (vanaf 6 jaar tot... jaar): van 1 tegen 1 via 
2 tegen 2, 3 tegen 3 en 4 tegen 4 tot 6 tegen 6 complex 1. Een tweede boek 6 tegen 6 over complex 2 
(opslag, blok, verdediging, tegenaanval) is in de maak.
Elk boek biedt veel theoretische informatie aan in combinatie met voorbeeldtrainingen die onmiddellijk 
toepasbaar zijn in de training. Honderden tekeningen en foto’s illustreren en verduidelijken de tekst. Elk 
boek omvat 330 pagina’s en is van hoge kwaliteit zowel wat betreft inhoud als lay-out.

OPLEIDINGSBOEKEN VOOR JEUGDVOLLEYBAL 

5 (6) boeken van 1 tegen 1 tot en met 6 tegen 6
Jos Rutten,

specialist jeugdvolleybal

Prijs: per boek: 32 euro (zonder verzendingskosten)
Te bestellen via email bij: jos_rutten@pandora.be

Klik op de tekening van een boek voor meer info
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