
 

 

What’s your Talent 
 

Aanvullende informatie voor docenten en scholen 
 

 

Waarom What’s your Talent? 

De Nevobo heeft zich tot doel gesteld om structureel tot de top 8 van de wereld te 

behoren, zowel voor beachvolleybal als voor zaalvolleybal. Ten behoeve van deze 

doelstelling wordt momenteel een nieuwe structuur voor Talentontwikkeling ontwikkeld. 

Op korte termijn zal deze volstaan voor het onderdeel damesvolleybal en 

damesbeachvolleybal. Kijkend naar de verhouding van jongens vs. meisjes die lid zijn 

van de Nevobo, valt op dat de vijver waaruit naar talentvolle jongens kan worden gevist 

binnen de Nevobo relatief klein is. Om te kunnen voldoen aan de algemene doelstelling 

(top 8 van de wereld) is het noodzakelijk om ook buiten de volleybalsport op zoek te 

gaan naar potentieel talent.  

 

Het project heeft twee doelstellingen, namelijk: 

 Scouten van talent, jongens 13-15 jaar op het gebied van (Beach)volleybal. 

 Enthousiasmeren van jongeren voor (Beach)volleybal. 

 

In dit project is bewust gekozen voor de doelgroep jongens 13-15 jaar, zónder 

volleybalervaring. Dit omdat we nieuwe jeugd aanspreken en enthousiasmeren voor de 

sport én omdat we ervan overtuigd zijn dat er veel meer talent ligt buiten de huidige 

volleybalsport.  

 

In het trainingstraject gaan we specifiek aan de slag met Beachvolleybal, omdat hier de 

succesbeleving bij jongeren erg hoog is. Het spel is actiever, stoerder en spreekt daarom 

mogelijk jongens eerder aan dan het reguliere volleybal. Daarnaast speel je 

Beachvolleybal in een team van twee personen in tegenstelling tot het reguliere volleybal 

met zes personen.  

 

 

Wat gaan we doen? 

Het project What’s your Talent (WYT) is een kortstondig traject waarin jongens in de 

leeftijd van 13-15 jaar en met voldoende potentie de kans krijgen om zich te ontwikkelen 

op het gebied van beachvolleybal. Middels een testmethodiek willen we jongeren scouten 

met talent voor (Beach)volleybal. Vervolgens worden de geselecteerde jongeren in een 

trainingstraject geplaatst om te onderzoeken of we dit talent binnen een paar weken 

kunnen verhogen. Tijdens het Open NK Beach 2017 op 15 & 16 juli organiseren we een 

eigen NK Beach What’s your Talent, waarin de teams tegen elkaar zullen spelen om de 

eerste plaats. What’s your Talent is een pilotproject, als dit een succes wordt willen we 

de testen sport breed gaan ontwikkelen.  

 

 

Reinder Nummerdor  

Olympisch Beach volleyballer Reinder Nummerdor is onze ambassadeur van dit project. 

Reinder en/of andere ex-internationals zullen o.a. een bezoek brengen aan de scholen en 

zorgen voor de begeleiding van een aantal locaties.  

  



 

 

Selectie 

Om uiteindelijk per school minimaal één trainingsgroep te vormen draagt de vakdocent 

lichamelijke opvoeding/trainer hierin een belangrijke rol. In eerste instantie wordt er nog 

niet gekeken naar de fysieke aspecten maar naar de potentie van jongeren in het 

algemeen. Dit heeft o.a. te maken met dat jongeren vroeg- óf laatbloeiers zijn. Jongens 

die laatbloeiers zijn hebben mogelijk nog steeds dezelfde potentie dan de jongens die de 

groeispurt al voorbij zijn. Om deze reden is het van belang dat de docent de leerlingen 

beoordeeld op o.a. inzet, werkhouding, persoonlijke kwaliteiten etc.  

 

De docent gaat de jongeren beoordelen aan de hand van een vragenlijst die door de 

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is opgesteld. Deze zal worden ingevuld door middel 

van web based formulier, waarin de gegevens direct worden verzameld. De 

gegevens/uitkomsten worden door de HAN verwerkt en teruggekoppeld aan de Nevobo. 

Naar aanleiding van deze uitkomsten wordt de school het advies gegeven welke jongeren 

in de geselecteerde trainingsgroep behoren en welke (overige enthousiaste) leerlingen in 

een ander traject naar de lokale vereniging worden begeleid.  

 

Privacy leerlingen 

De docent wordt gevraagd om de namen van leerlingen te koppelen aan codes 

zodat de privacy wordt beschermd.  

 

 

Trainingstraject  

Het trainingstraject van 10 weken wordt verzorgd door een gekwalificeerde trainer. Dit 

kan de vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding zelf zijn óf door een volleybaltrainer uit de 

omgeving. Indien gewenst kan de Nevobo een rol spelen in het zoeken naar een trainer. 

De trainingen zullen worden uitgevoerd op de Beach locatie op school óf bij een Beach 

locatie in de buurt. Voor iedere week staat een vergoeding van € 50, -, deze vergoeding 

kan vrijblijvend worden gebruikt voor bv. de huur van een Beach accommodatie óf voor 

trainerskosten.  

 

 

Fysieke test 

Na het trainingstraject krijgen de jongeren een fysieke test. In deze fysieke test wordt 

bekeken en gemeten welke jongeren écht talent hebben voor het volleybal en welke 

mogelijk kunnen participeren in een RTC of Jong Oranje van de Nevobo.  

 

 

NK Beach; What’s your Talent  

Op 15 & 16 juli 2017 wordt er een afsluitend toernooi georganiseerd tijdens de Open NK 

beachvolleybal voor de jeugd. Er wordt een speciale wedstrijd NK Beach What’s your 

Talent georganiseerd voor alle deelnemende selectieteams. Hierbij worden door de 

trainers van Jong Oranje (Beach én zaal) de grootste talenten geselecteerd voor een 

vervolgtraject bij RTC’s en verenigingen. De geselecteerden worden uitgenodigd om in de 

zomer verder te trainen onder leiding van RTC-trainers en/of deel te nemen aan een 

trainingsstage in Scheveningen onder leiding van BTN en Jong Oranje trainers. 

De niet geselecteerde jongens worden doorverwezen naar de verenigingen waar ze 

verder training krijgen van de trainers van de lokale clubs en waar ook een 

wedstrijdprogramma aangeboden wordt. 

  



 

 

Aanbod scholen/docenten  

 Om er voor te zorgen dat scholen gaan participeren in dit project is het van 

belang dat er een goed aanbod is voor de school/docent. Hieronder staat het 

aanbod puntsgewijs beschreven: 

 De vakleerkracht lichamelijke opvoeding, krijgt een clinics/workshop over het 

project WYT én een actieve workshop over aanbieden van Beachvolleybal.  

 De school ontvangt een lessenreeks van 10 beachvolleyballessen/oefeningen die 

tijdens het trainingstraject kunnen worden ingezet én voor vrij gebruik in de 

lessen.  

 Vergoeding van € 50, - per week (voor trainer óf voor inhuur velden).  

o De betaling geschiedt rechtstreeks naar de trainer óf de verhuurder van de 

Beach locatie.  

 Publiciteit op Nevobo.nl 

 Clinic gegeven door een Ex-international voor de school zelf 

o Voor óf onderbouw leerlingen óf alle leerlingen onder- en bovenbouw 

o School/leerlingen krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen 

 Shirts voor de deelnemers 

 Materiaal: 10 ballen per school  

  

 

Voorwaarden deelname project 

What’s your Talent is een initiatief van de Nederlandse Volleybal Bond en voor dit project 

zijn we op zoek naar 20 scholen die willen participeren in deze pilot talentherkenning. 

Omdat we in dit project maar ruimte hebben voor 20 scholen, dienen de volgende 

voorwaarden:  

 Voor het project WYT worden alleen jongens gemeten tussen de 13-15 jaar 

zónder volleybalachtergrond.  

 De school dient over een Beach locatie te beschikken (op school óf in de buurt). 

 Het trainingen worden gegeven door een gekwalificeerde trainer.  

 Het trainingstraject bedraagt minimaal 1,5 uur per training per week. De school 

mag zelf invullen of deze trainingen tijdens schooltijd óf na schooltijd 

plaatsvinden.  

 

 

Planning 

 Februari:  

o Informatie verstrekking scholen  

o Aanmelden deelnemende scholen  

o Bijeenkomst voor deelnemende scholen  

 Maart: Start selectieprocedure  

 April/mei/juni: Start trainingen 

 Juli:  

o Fysieke test 

o 15/16 NK Beach What’s your Talent 

 

 

Wilt u deelnemen? Meld hier uw school aan!  

Wilt u deelnemen aan deze pilotherkenning What’s your Talent?  

Dan kunt u uw school aanmelden via DEZE LINK.  

 

 

Meer informatie?  

Neem contact op met Susan Raijmakers, projectleider What’s your Talent, 

susan.raijmakers@nevobo.nl óf 06-10040527. 

 

http://www.formdesk.com/Nevobo/Whats_Your_Talent_aanmeldformulier
mailto:susan.raijmakers@nevobo.nl

