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Voorstel vv Sliedrecht m.b.t. invallersbepaling 
 
Aanleiding 
Door diverse omstandigheden is het niet gelukt uitvoering te geven aan het eerder 

geformuleerde procesvoorstel om te komen tot besluitvorming voorafgaand aan het seizoen 

2021-2022. Om die reden is ervoor gekozen om het voorstel van Sliedrecht (zie bijlage) 

alsnog in de Bondsraad van december in te brengen. Dit voorstel is als bijlage meegenomen.  

 

Input technische staf Nevobo 
In de tussentijd is wel het advies van de technische staf van de Nevobo ingewonnen. Dit 

advies is hieronder weergegeven en willen we graag meegeven in de overwegingen. 

 

Advies: 

We zien het voorstel van Sliedrecht als een goed voorstel. Een aantal opmerkingen naar 

aanleiding van dit voorstel die vanuit topsport ook gezien worden als een positieve bijdrage 

in de ontwikkeling van jonge spelers/speelsters: 

1. Leeftijd: Libero bij de C-jeugd inzetten mag wel / hoeft niet. De keuze is altijd vrij om 

wel of niet een libero te gebruiken (geldt voor alle leeftijden. Maximale leeftijd 

aansluiten bij Under-age groups: <23 Laatste om toe te staan)  

2. Zorg dat spelers en speelsters altijd ook een keuzevrijheid hebben: ”ik word libero” 
3. Vanuit topsport: goed om zo ook meer uren te maken en breder te scholen (aanval en 

libero taken) 
4. Betere basisvaardigheden  
5. De libero regel is een logische keuze voor een toevoeging als specialist in deze 

regelgeving. (in training en begeleiding is hij daardoor vergelijkbaar met de 
keeperstrainer/specialist) 

6. Libero uit de “vast-speel regel” 
 

Gevraagd besluit 
- In te stemmen met het verzoek van Sliedrecht om de libero uit de invallersbepaling te 

houden, met als aanvulling dat dit, conform de wens van de technische staf, beperkt 

wordt tot de leeftijdsgroep onder 23.  

- Invoering met ingang van het seizoen 2022-2023. 
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BIJLAGE 
 

Voorstel Sliedrecht 
Hierbij vragen wij uw aandacht voor onderstaand voorstel. 

Libero invulling 

Vanuit opleidingsperspectief proberen we volleyball(st)ers zo lang mogelijk een all-round 

opleiding te geven, uiteraard gericht op optimaal ontwikkelen en het maximale uit jezelf 

halen. Als jeugdspeler/speelster kunnen volleyballers onbeperkt hoger invallen en zodoende 

kunnen ze zich nog sneller en beter ontwikkelen met speeltijd bij hogere teams met meer 

weerstand. Gedurende het opleidingstraject wordt ook naar de uiteindelijke positie van een 

volleyball(st)er toegewerkt, hierbij willen we aanvullende mogelijkheden creëren voor de 

liberopositie. 
 

De liberopositie is inmiddels niet meer weg te denk uit het hedendaagse (top)volleybal en 

ook op jonge leeftijd wordt al gekozen om zich als libero verder te ontwikkelen. Dit kan een 

prima en goede keuze zijn, maar veel talentvolle jongens en meisjes kunnen niet altijd hun 

energie kwijt in het alleen spelen als libero; ze missen de andere facetten van het spel. Zolang 

het een jeugdspeler/speelster betreft kunnen we dit vrij eenvoudig combineren door iemand 

in een jeugd- of seniorenteam bijvoorbeeld als passer-loper te laten spelen en als libero in 

een hoger team mee te laten draaien.  

Zodra echter de jeugdleeftijd achter de rug is, is dit nog maar beperkt mogelijk, omdat de 

speler/speelster zich vrij snel vast speelt in het hogere team. Dit terwijl het opleidingstraject 

van een speler/speelster niet ophoudt bij het bereiken van de seniorenleeftijd. Soms leidt het 

dan tot de keuze om op een lager niveau als bijv. passer-loper aan de slag te gaan en de 

liberopositie (helaas) dan maar te laten varen .... en dat begrijpen we soms ook.  

Om dit beter invulling te kunnen geven, hebben wij het volgende voorstel: 
 

Een speler mag onbeperkt als libero invallen in ieder hoger team dan waartoe hij 

reglementair behoort.   
 

Dit heeft een aantal voordelen, aanvullend hierover de volgende opmerkingen: 

- op dezelfde manier door kunnen ontwikkelen/opleiden als speler ook na het bereiken 

van de seniorenleeftijd; 

- hierdoor kun je als jonge speler/speelster meer minuten blijven maken na bereiken 

seniorenleeftijd 

- meer opties om hun energie in een wedstrijd kwijt te kunnen. Dit geldt zeker voor 

jongens; die vinden alleen spelen als libero vaak niet voldoende 

- zo kunnen we de betere spelers/speelster behouden in de voor hen uiteindelijk beste 

posities (naar toe groeien); 

- deze regel stimuleert verenigingsbinding zeker bij mannen/jongens. Bij kleine 

vereniging/teams/weinig spelers creëert het weer extra mogelijkheden. 
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Ontwikkeling tot een (top) (beach) volleyball(st)er loopt gemiddeld tot en met 23 jaar, 

voorstel is om dit door te voeren tot minimaal deze leeftijd. Nog beter vinden we het om dit 

als algemene regel door te voeren.  

 

Als aanvullende opleidende regel is het ook het overwegen waard om bij NOJK 

kampioenschappen de positie van libero alleen toe te staan bij de A en B jeugd, om zodoende 

het opleidende aspect van alle spelers/speelsters te bevorderen in de jongste leeftijden. 

 

Uiteindelijk willen we met elkaar de beste spelers/speelsters op de voor hen meest geschikte 

posities om zo het algemeen niveau van het volleybal verder te kunnen verhogen. Het 

voorstel tot wijziging van de invallersbepalingen  voor de libero zou ons inziens daar aan bij 

kunnen dragen. Wij ontvangen graag uw reactie. 


