
 

 1 

Selecties voor nieuwe trainingsgroepen Pre Jeugd Oranje (m/v) 

In februari 2020 krijgen jonge talentvolle jongens en meisjes de kans om selectie te doen 
voor de nieuwe lichting Pre Jeugd Oranje. De nieuwe trainingsgroepen starten in 2020 en 
vormen de jongste jeugdselecties van Oranje. 

Wat is Pre Jeugd Oranje? 

Het jongste meisjes- en jongensteam in Nederland dat speelt in een nationaal team shirt heet 
Pre Jeugd Oranje. Dit team is voor jong talent om te laten zien wat ze kunnen en om ervaring 
op te doen voor de volgende niveaus, Jeugd- en Jong Oranje. Pre Jeugd Oranje werkt toe naar 
Europese kwalificatietoernooien. We gebruiken dan ook de internationale benamingen voor 
de teams; in het eerste jaar is dat meisjes onder 15 jaar (U15) en jongens onder 16 jaar 
(U16). In het begin van een nieuwe lichting (in 2020) wordt er toegewerkt naar de 
toernooien, in het tweede jaar van de lichting (2021) worden er EK kwalificatietoernooien 
gespeeld met natuurlijk als doel het EK te halen. Ook beachvolleybal is een onderdeel van het 
Pre Jeugd traject. 

De trainingen van Pre Jeugd Oranje zijn op Papendal. Wekelijks op vrijdagmiddag is er een 
baltraining van max. 3 uur gevolgd door een krachttraining. In aanloop naar een toernooi zal 
de trainingsintensiteit toenemen. Afhankelijk van de periode en het toernooi wordt er een 
programma gemaakt door de bondscoach. 

Voorselectie in de regio 

De selectietrainingen die nu gaan komen zijn bedoeld voor ieder talent in Nederland die 
graag kans wil maken op een plek in de nieuwe Oranje selectie. Eerst selecteren we in de 
regio uit iedereen die zich heeft opgegeven, en vervolgens is er een laatste selectiemoment 
op Nationaal Trainingscentrum Papendal. 

Ben je een talentvolle volleyballer of volleybalster en zou je in aanmerking willen komen voor 
Pre Jeugd Oranje? Of weet je iemand waarvan jij echt denkt dat hij/zij talent heeft? Dan is dit 
je kans om jezelf of hem/haar op te geven! 

Voor de nieuwe trainingsgroepen zijn we op zoek naar meisjes uit de geboortejaren 
2006|2007 en jongens uit de geboortejaren 2005|2006 die verder: 

- Super gemotiveerd zijn en hard willen trainen 
- Super handig zijn met een bal 
- Super explosief zijn 
- Lang zijn of worden is een plus 
- Willen deelnemen aan het selectieproces en voor Oranje willen spelen 
- Volleybal spelen en trainen op hoog niveau leuk en uitdagend vinden 
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Nieuwe methode van selecteren 

Om gericht op zoek te gaan naar al het aanstormende talent in de regio’s gaat het 
selectieproces anders dan voorgaande edities. Om te voorkomen dat er teveel jongens en 
meisjes moeten afvallen na de selecties op Papendal gaat de komende selectieprocedure als 
volgt: 

➢ Je geeft je op via een online aanmeldformulier. 
➢ Vervolgens kijken alle regionale Nevobo Talent Scouts samen met de bondscoach Pre 

Jeugd Oranje en de Talentcoaches op Papendal wie dat allemaal zijn. 
➢ Je wordt eerst beoordeeld door de Nevobo Talent scouts en coaches vanuit Papendal. 

Zij zullen bij clubs langs gaan, wedstrijden bezoeken, trainers bellen of je uitnodigen 
voor een (regionale) selectietraining om te zien wie je bent en wat je kunt. Afhankelijk 
van de regio en het aantal aanmeldingen worden er trainingen georganiseerd op 
zondag 12 of 19 januari.  

➢ Alle spelers zullen in deze eerste selectieronde worden doorgenomen en beoordeeld 
op hun potentie en kansen op de uiteindelijke selectietraining op Papendal. 

➢ Er volgt een beoordeling en er wordt een advies gegeven over je volleybalcarrière.  
➢ Als er daarna een uitnodiging voor de selectietraining op Papendal volgt, krijg je in de 

eerste week van februari meer informatie over de training op Papendal. 

Selectietraining op Papendal 

De uiteindelijke selectietrainingen op Nationaal Sportcentrum Papendal vinden volgens 
onderstaand schema plaats. 

Zondag 9 februari  
Meisjes geboortejaar 2007 - Tussen 9.30 tot 17.00 uur* 
Jongens geboortejaar 2006 - Tussen 9.30 tot 17.00 uur* 
 
Zondag 16 februari  
Meisjes geboortejaar 2006 - Tussen 9.30 tot 17.00 uur* 
Jongens geboortejaar 2005 - Tussen 9.30 tot 17.00 uur* 

*De gedetailleerde planning van de dag wordt in de week voor aanvang persoonlijk per mail 
toegestuurd. De training zal een dagdeel in beslag nemen.  

Opgeven, hoe doe je dat? 

Opgeven voor de selectieproces dient te gebeuren voor uiterlijk 22 december via deze link. 
Het aanmeldingsformulier mag ook worden ingevuld door ouders. Het is belangrijk dat alle 
gegevens op het formulier worden ingevuld. Op de selectiedag op Papendal zal iedereen ook 
opnieuw worden gemeten, het is dus van belang dat de gegevens correct worden ingevuld. 

https://www.formdesk.com/Nevobo/Aanmelding_Selectie_Pre_Jeugd

