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VAN MINI NAAR 
DE JEUGD 
De overstap van de mini’s naar de jeugd is een grote stap voor de 
kinderen, maar ook voor de ouder(s)/ verzorger(s) en van de kinderen. 
In deze brochure leggen wij uit wat de verschillen tussen de mini’s en 
jeugdcompetitie zijn en wat er allemaal bij deze verandering komt 
kijken.  

 
 

WELKE TEAMS VALLEN ONDER WELKE LIJN? 
SEIZOEN 2021-2022 

• Jongenslijn: JC1, JB1 en JA1 

• Meisjes prestatielijn: MC1, MC2, MC3, MB1, MB2 en MA1 

• Meisjes breedtelijn:  MB3, MB4, MA2 en MA3  

CONTACTPERSONEN 
• Jongenslijn: Chantal van Wamel (chantal@trivos.nl)  

• Meisjes prestatielijn: Cindy Rougoor (cindy@trivos.nl) 

• Meisjesbreedtelijn: Janneke van Loon (janneke@trivos.nl)  

• Vertrouwenscontactpersoon: 
https://trivos.nl/vereniging/vertrouwenscontactpersoon/ 

mailto:chantal@trivos.nl
mailto:cindy@trivos.nl
mailto:janneke@trivos.nl
https://trivos.nl/vereniging/vertrouwenscontactpersoon/
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(AB)C-JEUGD COMPETITIE 

Bij het jeugdvolleybal (ABC) wordt er gespeeld in 
competitievorm. De wedstrijden worden gespeeld op 
zaterdag.  

• Hele competitie. Speel thuis én uit als tegen 
dezelfde tegenstander (5 tot 7 teams in één 
poule). 

• Halve competitie. Speelt thuis óf uit tegen 
een tegenstander (10-12 teams in één poule). 

De competitie bestaat uit twee seizoenshelften. 

• 1e seizoenshelft vanaf september tot en met 
december (10-12 wedstrijden) 

• 2e seizoenshelft van januari tot en met april 
(10-12 wedstrijden) 

KLASSE INDELING 

De jeugdklasse indeling van laag naar hoog 

• 3e klasse 

• 2e klasse 

• 1e klasse (24 á 36 teams bij meisjes) 

• Hoofdklasse (12 teams, twee poules bij 
meisjes). 

• Topklasse (alleen 2e helft van het seizoen. De 
top drie van iedere hoofdklasse poule vormt 
de topklasse. 

Bij de jongens is het net iets anders i.v.m. minder 
teams, daar is al een topklasse bij de 1e seizoenshelft. 

  

 

HOE WORDT DE KLASSE BEPAALD WAAR 
HET TEAM IN SPEELT? 

De 1e seizoenshelft wordt op twee manieren ingedeeld.  

• Bij inschrijving schat de Technische Commissie 
(TC) het niveau van een team in. Dit kan 2e of 3e 
klasse zijn (1e klasse bij jongens). Vervolgens wordt 
het team ingeschreven. 

• Kwalificatietoernooi* (halverwege mei). TC Maakt 
een beslissing voor een aantal teams die naar 
verwachting hoofdklasse of 1e klasse kunnen 
spelen. Tijdens het kwalificatietoernooi spelen 
teams in de nieuwe samenstelling tegen elkaar om 
zich te kwalificeren voor de hoofdklasse en 1e 
klasse bij de meisjes. Bij de jongens is dat voor de 
hoofd- en topklasse. (PS. Dit kan na het seizoen 
2020-2021 wijzigen, dan gebeurt het ook via een 
inschrijving met een puntensysteem van het team) 

*Het schijnt zo te zijn dat er vanaf het seizoen 2020-2021 het 
kwalificatietoernooi komt te vervallen. Zes speler/ speelsters van 
het nieuwe team moeten worden opgegeven en waar zij vorig 
seizoen hebben gespeeld. Per speler/ speelster krijg je een aantal 
punten. Op basis van de aantal punten wordt er bepaald in welke 
klasse er volgend seizoen in de 1e helft wordt gespeeld. 

De 2e seizoenshelft wordt ingedeeld op basis van 
resultaten van de 1e seizoenshelft (promotie, handhaving 
of degradatie).  

Speel je Topklasse in de 2e seizoenshelft en wordt het 
team 1e in de poule? Dan speel je Nederlands Gesloten 
Jeugd Kampioenschappen (NGJK). Tegen de nummers één 
van de andere Topklasse uit Regio Zuid, West en Noord. 

  

 

 

NETHOOGTE EN VELDGROOTTE 

Klasse Nethoogte 
Jongens 

Nethoogte 
meisjes 

Veldgrootte 

A-jeugd 
Alle klassen 

2.43m 2.24m 18x9 meter 

B-jeugd 
Top- hoofd en 
1e klasse 

2.30m 2.24m 18x9 meter 

B-jeugd 
2e en 3e 
klasse 

2.24m 2.15m 18x9 meter 

C-jeugd 
Top- hoofd en 
1e klasse 

2.15m 2.15m 18x9 meter 

C-jeugd 
2e en 3e 
klasse 

2.10m 2.10m 14x9 meter 
7 m achterlijn 
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WEDSTRIJDEN 

Tijdens de wedstrijden wordt er met 6 spelers tegen 6 
spelers van de tegenstander gespeeld. Tijdens deze 
wedstrijden wordt er gewerkt met wissels in plaats 
van indraaien bij de mini’s. Daarnaast worden er sets 
gespeeld via het rallypointsysteem in plaats van op 
tijd. Elke rally resulteert in een punt voor 1 van de 2 
teams. 

Er worden minimaal 4 sets en maximaal 5 sets 
gespeeld per wedstrijd.  
Iedere set gaat tot de 25 punten, waarbij er twee 
punten verschil moet zijn. Bijvoorbeeld; bij 25-24 heb 
je niet gewonnen, bij 26-24 wel! 
Bij een 2-2 stand in sets wordt er een 5e beslissende 
set gespeeld tot de 15 punten met twee punten 
verschil. Als een team 8 punten heeft dan wordt er 
gewisseld van speelhelft en direct doorgespeeld in de 
huidige rotatie (positie). 

Tijdens iedere set heeft ieder team recht op twee 
time-outs en zes wissels.  

 RUGNUMMER AANVRAGEN! 

Voor de competitie heeft uw kind een rugnummer  
nodig. Zie onderstaande link voor meer informatie 
over de aanvraag: 
https://trivos.nl/vereniging/trivos-kleding/kleding-bestellen/  

 

 

 

 
 
THUISWEDSTRIJDEN 

 
Alle thuiswedstrijden worden gespeeld in de Sportcentrum 
Arcus in de wedstrijdhal (het kan soms voorkomen dat er 
gespeeld wordt in de trainingshal). 

Bij binnenkomst van het Sportcentrum Arcus is te zien 
waar het team zich moet omkleden en op welk veld er 
wordt gespeeld. De thuiswedstrijden worden zoveel 
mogelijk op dezelfde tijdstip gespeeld. 

Bij de thuiswedstrijden zijn de team(s) verantwoordelijk 
voor het opzetten en afbouwen van het veld. De teams die 
de eerste ronde spelen moeten het hele veld opbouwen.  

Bij het opbouwen moet het volgende worden klaar gezet: 

• Teltafel met twee stoelen en een telbord 

• Scheidsrechterstoel 

• Ballenkar met minimaal 10 ballen 

• Weerzijde kanten tegenover de scheidsrechter 
banken. Flesjes op de bank en spullen achter de 
bank. 

• Het net, twee antennes, nethoogte afhankelijk 
van gespeelde klasse. 

De teams die als laatste team spelen op hun veld moeten 
het veld afbouwen na hun wedstrijd (oppassen met 
opruimen als er nog wedstrijden bezig zijn of even 
wachten op time-out, kant wissel, einde wedstrijd). Dit kan 
ook bij uitwedstrijden het geval zijn! Achterlangs het veld 
na de service of na een gespeelde rally bij een wedstrijd die 
nog bezig is. 

 

 

SCHEIDSRECHTER 
Jeugdwedstrijden worden gefloten uit de senioren of 
jeugd van Trivos.  

Jeugdscheidsrechters zijn speelsters die spelen in de 
B-jeugd of A-jeugd. Bij Trivos is er besloten dat de 
jeugdscheidsrechters zoveel mogelijk in duo’s de 
wedstrijden fluiten (ieder minimaal twee sets). 
Hiervoor is gekozen dat de jeugdscheidsrechters 
elkaar kunnen ondersteunen waar nodig.  

Houdt rekening dat jeugdscheidsrechters onervaren 
zijn en misschien wel de éérste keer is dat zij fluiten. 
De meeste jeugdscheidsrechters zijn erg zenuwachtig 
en misschien onzeker. De jeugdscheidsrechter maakt 
uiteindelijk de beslissing (goed of fout) en deze dient 
geaccepteerd te worden. 

Dit kan ook bij de uitwedstrijden het geval zijn! 

TELLEN 
Het tellen van de wedstrijden is een 
verantwoordelijkheid van het team. Bij het maken van 
het rijschema (uitwedstrijden) wordt er ook een 
telschema (thuiswedstrijden) gemaakt, zodat op 
toerbeurt u als ouder zal tellen bij de wedstrijd van uw 
kind. Bij het tellen is het nodig dat er een tablet wordt 
opgehaald in de kantine van de Arcus om het digitaal 
wedstrijdformulier (DWF) in te vullen en te 
onderteken. Pen en papier kunt u ook vragen bij de 
kantine om de setstanden van de wedstrijd op te 
schrijven en aan het einde eind van de wedstrijd het 
resultaat op DWF te zetten met behulp van de 
scheidsrechter. 
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UITWEDSTRIJDEN 
Uitwedstrijden worden gespeeld bij andere 
verenigingen van de competitie. Trivos is daar als gast 
en wilt zich daar zo ook gedragen. Houdt het netjes 
(in de kleedkamer), zowel op als buiten het veld en 
wees sportief na alle betrokkenen bij de wedstrijden 
(geldt ook voor de thuiswedstrijden natuurlijk). 

BALLEN MEENEMEN? 

Trivos heeft als uitgangspunt dat er géén ballen 
worden meegenomen naar de uitwedstrijden. De 
reden hiervan is dat er geen zicht is op wie ballen mee 
neemt, hoeveel en of alle ballen weer terug komen. Er 
verdwijnen namelijk talloze ballen gedurende het 
seizoen. 

Bij enkele verenigingen (of bepaald deel van de regio) 
is het normaal dat teams ballen meenemen. Het kan 
voorkomen dat verenigingen echt géén ballen hebben 
of geven om in te spelen (onsportief). Dat is dan erg 
vervelend, maar wij houden aan ons principe. Hopelijk 
zijn de verenigingen als nog bereid om een paar ballen 
te lenen. 

Als een uitspelende team bij een thuiswedstrijd (bij 
Trivos) eigen ballen mee heeft, dan vriendelijk 
verzoeken de eigen ballen in de tas te houden en in te 
spelen met de ballen van Trivos. 

 

 

 

 

 

 

RIJDEN 

Het rijden is een teamverantwoordelijkheid, net zoals het 
tellen. Het rij- telschema wordt per seizoenshelft gemaakt. 
Het is aan de trainer/ coach om dit te delegeren aan een 
ouder of zelf te maken. Er wordt een rij- telschema format 
doorgestuurd naar alle trainers aan het begin van het 
seizoen.  

Bij het maken van een rij- (tel)schema is het handig om met 
de volgende dingen rekening te houden: 

• Drie ouders per wedstrijd indelen voor voldoende 
ruimte. 

• Rekening houden met afstanden (2x rijden als je 
dichtbij moet en 1x rijden als je verder weg moet) 

• Mocht u niet kunnen rijden of tellen. Dan is het 
verzoek om onderling met de ouder(s) van het 
team te ruilen (rijden voor rijden en tellen voor 
tellen). 

• Er kan geen rekening worden gehouden met 
andere teams of sporten van andere kinderen 
binnen het gezin bij het maken van het rij- 
(tel)schema. 

 

 

 

 

 

 

 

WEDSTRIJDVOORBEREIDING 
Bij thuiswedstrijden is het team 45 minuten voor 
aanvang van de wedstrijd aanwezig. Als voorbeeld: de 
wedstrijd begint om 11.00, dan is het team omgekleed 
aanwezig in de wedstrijdhal om 10.15.  

Er is dan een kwartier de tijd om het veld op te 
bouwen of het nethoogte aan te passen. 

Bij de uitwedstrijden is het wenselijk om 45 minuten 
voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn op de 
locatie. Als u ergens om 11.00 moet spelen, dan moet u 
ervoor zorgen dat het team om 10.15 bij de locatie is, 
om te kunnen omkleden. 

Voor iedere wedstrijd staat namelijk een halfuur 
inspeeltijd, als de wedstrijd om 11.00 begint, dan 
begint het inspelen om 10.30. 

Inspelen vooraf de wedstrijd gaat als volgt: 

• Inspelen met tweetallen (bal) 

• Inslaan start altijd met aanvallen op linksvoor, 
daarna rechtsvoor (en midden) 

• Serveren 

• Korte bespreking (opstelling, plan) 

• Handen schudden (tellers, tegenstanders en 
scheidsrechter, ook na de wedstrijd!) 

• Opstellen en start 1e set! 
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DOUCHEN 

 
Trivos wilt graag dat alle jeugdteams (en senioren) na 
de trainingen en wedstrijden gaan douchen. Wij zijn 
ons ervan bewust dat dit soms lastig kan zijn en een 
kind dit liever niet wilt. Wij hebben hier dan ook alle 
begrip voor en willen dit ook niet ‘verplichten’.  

Echter wilt Trivos vragen dat u als ouder/ verzorger dit 
probeert te stimuleren bij uw kind. De rol van het 
team heeft hier een enorme invloed op. Als 
merendeel doucht, dan is de kans groter dat de rest 
volgt.  

Douchen, omdat: 

• Het met elkaar douchen kan bijdragen aan 
het teamgevoel, omdat je met elkaar kunt na 
kletsen over de training of wedstrijd of over 
andere dingen en dit met elkaar kunt delen! 

• Bezweet op de fiets stappen en sterk af 
koelen het risico verhoogt op griep en 
verkoudheid. 

• Het beter is voor de doorbloeding van de 
spieren ter preventie van blessures. 

• Het prettiger is om met een fris gedoucht 
team in de auto te zitten op de terug weg 
van een uitwedstrijd. 

 

 

 

 

TEAM GROEPSAPPS 

 
Tijdens het volleybalseizoen is het handig om snelle 
communicatie te hebben met ouder(s)/ verzorger(s), 
spelers/ speelsters samen met de trainer(s)/ coach.  

De keuze van de groepsapp samenstellingen kunnen als 
volgt zijn: 

• Trainer/coach met alle ouder(s)/ verzorger(s) van 
het team 

• Trainer/coach met alleen de spelers/ speelsters. 

• Of beide zowel ouder(s) als het team. 
 

Team App-gebruik 

• Onderling ruilen met elkaar met tellen en rijden. 

• Tussenstand doorgeven bij uitwedstrijden voor 
het thuisfront. 

• Filmpjes/ foto’s doorsturen van het team. 

• Algemene medelingen en wijzigingen 

Persoonlijke appen of bellen. 

• Afmelden bij de trainer voor training en/ of 
wedstrijd. 

• Plannen voor een eventueel gesprek. 

 
VERTROUWENSCONTACT-PERSOON 
Bij Trivos vinden wij het belangrijk dat iedereen zich 
veilig voelt tijdens en na het sporten. 

Mochten er dingen voorkomen wat u liever niet met 
de trainer/ coach durft of wilt bespreken kunt u 
contact zoeken met de vertrouwenscontactpersoon.  

Voor meer informatie klik op onderstaande link: 
https://trivos.nl/vereniging/vertrouwenscontactpersoo
n/  
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