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Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleent. 
Op- of aanmerkingen mailen naar tc@devoko.nl  

 
Datum: 20 juni 2016. 

  
       

 

 

 

 

 

 

Wat is een prestatieteam? 

Een prestatieteam is een team dat minimaal twee keer in de week traint. Dit team is, zoals de 

naam al zegt, gericht op prestatie. Dit betekent dus dat er tijdens wedstrijden altijd voor de winst 

wordt gespeeld. De beste 6, of 7 met libero, op dat moment zullen dan spelen. In deze teams zal 

dus niet altijd iedereen evenveel spelen. Er wordt gewisseld en gespeeld om te winnen. 

Wat wordt er verwacht van een prestatieteam? 

Van de meiden en jongens die in een prestatieteam spelen wordt verwacht dat ze minimaal twee 

keer per week trainen. Een training kan alleen afgezegd worden met een geldige reden en in 

overleg met de trainer. Deze redenen dienen bij de start van het seizoen afgesproken te worden 

met het team en de trainer. Daarnaast wordt verwacht dat je elke wedstrijd aanwezig bent. Op de 

training en tijdens de wedstrijd wordt volledige inzet verwacht. Er wordt fanatiek getraind. 

Wat heb je nodig om in een prestatieteam te komen? 

Allereerst zijn de kwaliteiten van belang. De kwalitatief beste speel(st)ers of de speel(st)ers met de 

meeste potentie zullen geselecteerd worden voor de prestatieteams. Naast de kwaliteiten, en zo 

niet nog belangrijker dan de kwaliteiten, is de instelling en inzet. Je instelling en inzet is wel het 

belangrijkste om geselecteerd te worden voor een prestatieteam. Met een goede instelling en inzet 

kun je een heel eind komen. Voor een prestatieteam wordt dus niet alleen geselecteerd op de 

kwaliteiten maar ook op de instelling en inzet van een speel(st)er. Alleen over kwaliteit beschikken 

is dus niet genoeg voor een prestatieteam.  

Met instelling en inzet wordt bedoeld dat je altijd aanwezig bent, dat je altijd je best doet, dat je 

open staat voor wat de trainer jou wil leren en dat je ook iets doet met de tips van de trainer, dat 

je laat zien dat je graag wilt volleyballen en dat je graag wil leren. 

Welke teams zijn prestatieteams? 

De teams die uitkomen in de hoofdklasse zijn prestatieteams. Daarnaast wijst de Technische 

Commissie elk seizoen teams aan die geen hoofdklasse spelen, maar waarvan de Technische 

Commissie wel vindt dat ze een prestatieteam zijn. Dit zijn bijvoorbeeld teams waarin speel(st)ers 

zitten die vervroegd over zijn gegaan. Speel(st)ers gaan vervroegd over als ze over meer 

kwaliteiten beschikken dan wat ze op hun leeftijd zouden moeten beschikken. 

De Technische Commissie zal zodra de teamindeling bekend is aangeven welke teams komend 

seizoen de prestatieteams zullen zijn. Deze teams zullen, zoals al eerder is aangegeven, twee keer 

in de week trainen.  

Prestatieteam of geen prestatieteam 
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Niet-prestatie teams 

Niet-prestatie teams zullen één keer in de week trainen. Bij deze teams staat het plezier voorop en 

niet de prestatie. In deze teams is dan ook meer ruimte voor samenstelling van vriendjes of 

vriendinnetjes. In principe zal iedereen uit deze teams evenveel spelen. Wel wordt van hen ook 

verwacht dat zij, omdat er maar één keer getraind wordt, bij deze training aanwezig zullen zijn. 

Extra contributie: 

In de standaard contributie is één keer trainen opgenomen. Wanneer er dus vaker dan één keer 

per week getraind wordt zal er extra contributie geint worden. Mocht dit financieel gezien serieuze 

problemen opleveren, dan kan er altijd in onderling overleg met het Bestuur en/of de Technische 

Commissie naar een oplossing gezocht worden. 

De TC heeft voor het seizoen 2016-2017 de volgende aanwijzing gemaakt: 

Prestatieteam: 

A1, B1, C1, C2, C3 (uitzonderingspositie omdat het een opleidingsteam is). 

DS1, DS2, DS3, DS4 (uitzonderingspositie omdat het een opleidingsteam is) 

Niet prestatieteam: 

B2, B3, B4, C4, C5, C6 

DS5, DS6, DS7, DS8 

Mocht je niet aan bovenstaande criteria voor het spelen in een prestatieteam kunnen of willen 

voldoen dan horen we dat graag, zodat we hiermee rekening kunnen houden met de 

teamindeling.  

Mailen kan naar tc@devoko.nl. 
 

 

mailto:tc@devoko.nl

