
 

What’s Your Talent 
 

Aanvullende informatie voor docenten en scholen 
 

 
Waarom What’s your Talent? 
What’s your Talent is een initiatief van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) en voor dit 
project zijn we op zoek naar 20 scholen die willen participeren in deze pilot talentherkenning. 
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: 
➢ Enthousiasmeren van jongens tussen 13-17 jaar voor (Beach)volleybal. 
➢ Scouten van talent, op het gebied van (Beach)volleybal. 

 
In dit project is bewust gekozen voor de doelgroep jongens 13-17 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 én 
Beachvolleybal is aan te bieden naast de huidige eigen sport van de jongens.  
 
Wat gaan we doen? 

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

van 13-17 jaar en met voldoende potentie de kans krijgen om zich te ontwikkelen op het 

gebied van beachvolleybal. Met behulp van de docent Lichamelijke Opvoeding wordt een 

trainingsteam samengesteld. Dit trainingsteam bestaat uit een groep enthousiaste jongens 

die sportief aangelegd zijn en die bereid zijn alle trainingen uit het traject te volgen.  

Deelnemende scholen mogen zelf invulling geven hoe het trainingstraject van 8 tot 10 weken 

ingevuld wordt. Er wordt geadviseerd om in april te starten met de eerste trainingen, zodat 

alle trainingen voor de zomervakantie kunnen worden afgerond.  



 

 

 

In de startfase van het trainingstraject wordt er een fysieke test afgenomen, op school, om te 

bepalen welke jongens de motorische en fysieke eigenschappen hebben om mogelijk 

talentvol te zijn in het Beachvolleybal.  

Tijdens het Open NK Beach 2017 op 7 & 8 juli 2018 organiseren we een eigen NK Beach 

What’s your Talent, waarin de teams tegen elkaar zullen spelen om de titel! What’s your 

Talent is een pilotproject, waarbij 2017/2018 het tweede pilot-jaar is. Als het project 

succesvol is, wordt bekeken of de testen sport-breed ontwikkeld kunnen worden.  

 

Waarom deelnemen aan dit project?   Aanbod scholen/docenten  
Indien uw school gaat deelnemen aan het project, vinden we het belangrijk dat er geen tot 
nauwelijks extra kosten zijn voor de school. Daarnaast willen we de school en betreffende 
docent/trainer graag ondersteunen met het opstarten en uitvoeren van het project. Om deze 
reden hebben wij onderstaand aanbod samengesteld:  
➢ De vakleerkracht lichamelijke opvoeding krijgt een clinics/workshop over het project 

WYT met daarin uitleg over de fysieke testen 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.  
➢ Shirts voor de deelnemers 
➢ Materiaal: 10 ballen per school  

o Nieuwe scholen: 10 ballen 
o Deelnemende scholen 2e jaar: 5 ballen 

➢ Publiciteit op Nevobo.nl 
➢ Extra beachvolleybal clinics voor de gehele school 

o In overleg met de betreffende school en Nevobo wordt bekeken hoeveel 
clinics er georganiseerd kunnen worden.  

o Afname van deze clinics geschiet in 2018.  
➢ Indien mogelijk brengt een Top-Beachvolleyballer van Beach Team Nederland (BTN) 

een bezoek aan een training om de kinderen te enthousiasmeren/aan te moedigen 
en/of ter ondersteuning van de betreffende training.  

 
Voorwaarden deelname project 
Ter deelname aan het project zijn enkele voorwaarden gesteld waar een school aan moet 
voldoen. Hierbij is rekening gehouden met de capaciteit binnen het project én het aanbod 
voor deelnemers welke kan worden geboden na afloop van het project. Omdat we in dit 
project maar ruimte hebben voor max. 25 scholen, dienen de volgende voorwaarden:  



 

➢ Voor het project WYT worden alleen jongens gemeten tussen de 13-17 jaar zónder 
volleybalachtergrond.  

➢ De school dient over een Beach locatie te beschikken (op school óf in de buurt). 
➢ De trainingen worden gegeven door een gekwalificeerde trainer.  

o Dit kan zijn de vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding (indien mogelijk) met 
volleybalachtergrond.  

o Indien er geen vakleerkracht met volleybalachtergrond is, kan in overleg 
bekeken worden of er een trainer van extern ingezet kan worden.  

➢ 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.  

➢ Er is door de school/docent een goede band met de lokale (Beach)vereniging. Er 
wordt samen met de school én vereniging nagedacht over hoe de vereniging hierbij 
betrokken raakt én mogelijk een goed vervolg kan bieden aan enthousiaste 
deelnemers.  

➢ De school dient ervoor te zorgen dat er minimaal één trainingsteam wordt 
samengesteld van min. 8 leerlingen. 

o De nevobo zal de school ondersteunen met het werven van leerlingen.  
 
 

Binnen het project volgen een aantal stappen, welke hieronder worden beschreven:  
 

Stap 1: Selectie van leerlingen (JAN/FEB/MRT) 
Om uiteindelijk per school minimaal één trainingsgroep te vormen draagt de vakdocent 
lichamelijke opvoeding/trainer hierin een belangrijke rol. De docenten zorgen namelijk zelf 
voor de selectie van deelnemers. Hierbij is het van belang om rekening te houden met het 
aantal beschikbare Beachvelden. Gemiddeld wordt er met 8 deelnemers op één beachveld 
getraind.  
 
Om leerlingen enthousiast te maken voor het project wordt aangeraden om vooraf een open 
clinic te organiseren voor alle jongens, tussen 13-17 én zonder volleybalachtergrond, die dit 
leuk vinden. In deze clinic wordt uitgelegd wat het project inhoudt én wordt er een actieve 
training aangeboden. Op basis hiervan kunnen de jongens zich wel/niet definitief opgeven. 
Let op: er vallen altijd nog een aantal jongens af, dus zorg ervoor dat er voldoende jongens 
aan de open clinic hebben deelgenomen.  
 
Voor de deelnemende school wordt er een promotiepakketje samengesteld met daarin de 
volgende onderdelen om leerlingen te enthousiasmeren voor het project:  

- Draaiboek met tips hoe je scholieren kunt bereiken en enthousiasmeren voor het 
project 

- Filmpje voor scholieren ter promotie 
- Wildcard, om uit te delen aan talentvolle jongens  

o Naast enthousiasmeren valt het doel talentherkenning ook binnen het project. 
De jongens met mogelijk talent worden extra gemotiveerd als zij persoonlijk 
worden benader met een wildcard! 



 

- Informatie tekst voor scholieren en ouders 
 
Wel-volleyballers mogen indien gewenst deelnemen aan de trainingen, maar vallen officieel 

buiten het project. Zij kunnen zich dan inschrijven voor het Open NK Beachvolleybal dat in 

hetzelfde weekend plaatsvindt als het NK WYT. In de communicatie naar scholen én 

deelnemers wordt enkel gecommuniceerd dat het om niet-volleyballers gaat. Dit om te 

voorkomen dat het percentage wel-volleyballers in de trainingsgroep overheerst. In een 

trainingsgroep moet min. 80% niet-volleyballer zijn! Let op: Wel-volleyballers krijgen dus 

geen shirt en mogen zich niet inschrijven voor NK WYT.  

 
Stap 2: Trainingstraject (APR/MEI/JUN) 
Het trainingstraject van 8 tot 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. De school/docent dient ervoor te zorgen dat deze beachvelden gehuurd worden. 
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.  
 
De Nevobo zorgt voor methodische leskaarten die gebruikt kunnen worden tijdens de 
trainingen. De school mag zelf invullen of de trainingen tijdens schooltijd óf na schooltijd 
plaatsvinden. Er wordt geadviseerd om in april te starten met de eerste trainingen, zodat alle 
trainingen voor de zomervakantie kunnen worden afgerond.  
 
Vóór de start van de trainingen dient de docent/trainer alle gegevens aan te leveren m.b.t. 
locatie, data/tijden, trainer gegevens etc. Deze gegevens zullen worden opgevraagd via een 
online formulier zodat dit gemakkelijk ingevuld kan worden. Indien deze gegevens niet 
worden ingevuld, worden er géén ballen geleverd én zal er géén ambassadeur worden 
ingezet.  
 
Indien een deelnemende school zelf geen geschikte trainer beschikbaar heeft, zal een 
accountmanager van de Nevobo kijken naar de mogelijkheden om een trainer extern in te 
zetten.  
 

Stap 3: Fysieke test (APR/MEI) 
In de startfase van het trainingstraject wordt er een fysieke test afgenomen, op school, om te 

bepalen welke jongens de motorische en fysieke eigenschappen hebben om mogelijk 

talentvol te zijn in het Beachvolleybal. Als uit de resultaten van deze fysieke testen een aantal 

‘talentvolle’ jongens komen, worden zij goed in de gaten gehouden en indien van toepassing 

wordt er een extra aanbod gecreëerd. Hierbij kun je denken aan bv. participatie in een RTC. 



 

De fysieke testen worden door de docent/trainer afgenomen en bestaat uit o.a. o.a. lengte, 

gewicht, sprongkracht, slagkracht, wendbaarheid etc. Deze test is in samenwerking met de 

(Hogeschool Arnhem Nijmegen) HAN ontwikkeld en neemt per leerling ca. 10 minuten in 

beslag. De uitslagen van deze testen kunnen direct online worden ingevuld op bv. 

Ipad/telefoon, de resultaten worden door de HAN uitgewerkt.  

De testen zijn bewust naar voren in het traject gehaald omdat het beachseizoen dan in volle 

gang is, hierdoor is het gemakkelijker om eventuele ‘potentials’ te laten aansluiten bij 

activiteiten in de omgeving.  

 

Stap 4: Aansluiting lopende (lokale) Beach activiteiten (APR/MEI/JUN) 
Uit de evaluaties van afgelopen jaar is gebleken dat de jongens die hebben deelgenomen 
graag in aanraking komen met andere beachactiviteiten, die ze naast hun eigen sport kunnen 
beoefenen. In overleg met de school, Nevobo en lokale vereniging zullen een aantal 
mogelijke opties worden opgesteld. De volgende ideeën zijn er tot nu:  

- Iedere deelnemer kan zich 2x gratis inschrijven bij een JBC toernooi 

- Iedere deelnemer wordt geïnformeerd over grote (beach)events in Nederland, bv:  
o World Tour Den Haag 
o Dela Beach Open, Sportpark Den Haag  –  4 januari 2018 

- Indien mogelijk wordt er een regionaal toernooi gespeeld onder deelnemende 
scholen. 

o Eventuele in de vorm van een voorronde. Het is goed om de deelnemers meer 
wedstrijden te laten spelen voor de ervaring.  

- De lokale (Beach)vereniging organiseert een Beach event waar de scholieren zich voor 
kunnen aanmelden. Mogelijk kunnen zij ondersteunen in de organisatie voor extra 
studiepunten?  

 
Stap 5: NK What’s your Talent (JUL) 
Op 7 & 8 juli 2018 wordt er een afsluitend toernooi georganiseerd tijdens de Open NK 
beachvolleybal voor de jeugd. Er wordt een speciale wedstrijd NK What’s your Talent 
georganiseerd voor alle deelnemende selectieteams.  
 
Het NK What’s your Talent zal plaatsvinden op zaterdag 7 juli 2018.  
 
Tijdens dit NK zullen trainers van Jong Oranje (Beach én zaal) scouten op mogelijk talent. In 
combinatie met de resultaten uit de fysieke testen wordt bekeken of er een extra aanbod 
wordt geboden aan de talentvolle jongens.  
 
 
Stap 6: Evaluatie 
Na afloop van het project zal er met iedere school een evaluatie plaatsvinden. Uiteraard 
mogen er ook gedurende het project opmerkingen/aanvullingen gemeld worden 



 

Planning 
➢ November/December/Januari/Februari:  

o Informatie verstrekking scholen  
o Aanmelden deelnemende scholen  

➢ Februari: Bijeenkomst voor deelnemende scholen  
➢ Maart: Start selectieprocedure leerlingen 
➢ April/mei/juni: Start trainingen & Fysieke test 
➢ Juli: 07/07 NK Beach What’s your Talent 

 
 
Wilt u deelnemen aan deze pilotherkenning What’s your Talent? Of wilt u meer informatie?  
Neem contact op met de accountmanager van de Nevobo bij jou uit de buurt:  

- Regio Noord:   
o Ruud Schuurmans, ruud.schuurmans@nevobo.n óf 06-23909014 

- Regio Oost:  
o Jeroen van der Linden, jeroen.van.der.linden@nevobo.nl óf 06-13128973 

- Regio Zuid:  
o Paul Broers, paul.broers@nevobo.nl óf 06-20040432 

- Regio West:  
o Dorien Tenhaeff: dorien.tenhaeff@nevobo.nl óf 06-51994728 

 
 
Algemeen projectcoördinator:  

- Jeroen van der Linden, jeroen.van.der.linden@nevobo.nl óf 06-13128973 
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