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1. Inleiding 
Dit huidige document dient ter verduidelijking en nadere invulling van het beleid omtrent de 
prestatielijn van Pegasus (28-04-2020). Deze versie is door het bestuur op 2 oktober 2020 
vastgesteld. In dit beleidsplan is er voor leden, trainers en andere belanghebbenden meer duidelijk 
over de koers die de vereniging vaart en welke doelstellingen de vereniging stelt bij de prestatielijn. 
De volgende onderdelen worden in dit document besproken: visie prestatielijn Pegasus, verschil 
prestatielijn en breedtelijn, hoofd- en subdoelstellingen prestatielijn, selectiebeleid prestatielijn, de 
technische commissie, de TC prestatielijn en het plan omtrent meetrainen bij hogere teams.  
 

2. Visie Pegasus 
Pegasus streeft ernaar alle leden op hun eigen niveau te laten volleyballen in veilige, respectvolle 
sportomgeving, waar iedereen op passend niveau kan spelen onder begeleiding van bekwame 
trainers en coaches. Pegasus biedt volleybal aan een zo breed mogelijke groep mensen in een veilige 
en respectvolle sportomgeving. Het beleid van de vereniging bestaat uit 2 hoofddoelstellingen:  

1. Leden in de breedtelijn ervaren zoveel mogelijk voldoening - recreatief en/of in 
competitieverband - in de sport, onder leiding van (bij voorkeur gediplomeerde) trainers, 
waarbij het bij talentvolle spelers altijd mogelijk moet zijn door te stromen naar de 
prestatielijn.  

2. Leden in de prestatielijn krijgen de mogelijkheid zich van jongs af aan (of op latere leeftijd 
vanuit de breedtesport of andere sport) te ontwikkelen zodat ze kunnen volleyballen op het 
voor hen hoogst mogelijke niveau. Hogere trainingsintensiteit en hoge gekwalificeerde 
trainers horen hierbij.  

 

3. Verschillen prestatielijn en breedtelijn 
De prestatielijn wordt onderscheiden van de breedtelijn op de volgende punten: 

• Voor prestatieteams wordt een doelstelling opgesteld in samenspraak met de TC en het 
bestuur; 

• Er is een actief selectiebeleid voor de teamsamenstelling van de prestatieteams; 
• Prestatieteams trainen minstens 2 keer per week gedurende minimaal 2 uur per training. 
• Voor de prestatieteams worden opgeleide trainers aangesteld. 

Tot de prestatielijn behoren de volgende teams: Dames 1, Dames 2, Heren 1, Heren 2.  
 

4. Hoofd- en subdoelstellingen prestatielijn 
Er zijn een aantal hoofddoelstellingen en subdoelstellingen geformuleerd (2018), specifiek voor de 
prestatielijn van Pegasus. Deze doelstellingen zijn vastgesteld in het meerjarenbeleid en 
goedgekeurd op de algemene leden vergadering. Allereerst de twee hoofddoelstellingen: 

• Dames 1 handhaaft zich in de 1e divisie en Heren 1 komt uit in de top 2e divisie; 
• Dames 2 en Heren 2 komen uit in de subtop 3e divisie. 

 
De subdoelstellingen voor de prestatielijn zijn als volgt geformuleerd: 

• Jonge spelers bij Dames 1 & 2 en Heren 1 & 2: 
De selectie van Dames 1 & 2 en Heren 1 & 2 bestaat uit bij voorkeur 4 spelers die jonger zijn 
dan 25 jaar; 

• Opstellen van een ‘Kracht en blessure preventieplan’ 
Om de prestaties van Dames 1 & 2 en Heren 1 & 2 positief te beïnvloeden zetten we in op 
twee sporen: Bal en Kracht. De trainingsfrequentie is minstens twee trainingen per week van 
minstens twee uur ‘bal’. Door een erkende begeleider worden individuele krachtplannen 
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opgesteld. Spelers worden ondersteund om dit krachtplan uit te voeren. Deze inzet biedt 
spelers de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Dit vraagt ook om zelfdiscipline en 
inzet van de spelers zelf. Gemotiveerde spelers van andere teams kunnen ook deelnemen. 

• Onderzoeken mogelijkheden individuele begeleiding spelers:  
Naast het ‘Bal en Kracht’ plan zullen we onderzoeken op welke vlakken we spelers verder 
kunnen ondersteunen in de (persoonlijke) ontwikkeling. Denk hierbij aan professionals die 
(middels sponsoring) ingezet kunnen worden (bijv. voeding). 

 

5. Selectiebeleid prestatielijn 
Het selectiebeleid van de prestatieteams berust op een aantal uitgangspunten, waarbij de nadruk ligt 
op het vrijlaten van trainers om eigen keuzes te maken in de selectie. Op deze manier kunnen 
trainers hun eigen visie uitoefenen, terwijl tegelijkertijd bovengenoemde doelstellingen worden 
nagestreefd. Er is nauw contact tussen de TC en de hoofdtrainers. De volgende uitgangspunten zijn 
opgesteld voor het bepalen van de selectie van de prestatieteams: 

• Teamsamenstelling wordt bepaald door de hoofdtrainers;  
• Streven is om de sterkste selecties af te vaardigen waarbij gekeken wordt naar de volgende 

punten:  
o Ambitie/potentie; 
o Teamconfiguratie (posities); 
o Persoonlijke wensen;  
o Sociale fit. 

• Bij twijfel tussen spelers wordt gekeken naar input van de trainer evenals de onderstaande 
punten: 

o Leeftijd (eigen jeugd);  
o Toekomstperspectief/verleden bij de club. 

• Eindselecties worden in overleg met de TC uiteindelijk definitief vastgesteld;  
• Communicatie naar het team en individuele spelers over de definitieve selectie wordt 

gedaan door de hoofdtrainer.  
 

6. De Technische Commissie 
De Technische Commissie (TC) bestaat uit diverse lijnen, waaronder de prestatielijn Dames en de 
prestatielijn Heren. De diverse lijnen binnen de TC worden ondersteund door de voorzitter van de TC, 
deze voorzitter heeft tevens zitting in het bestuur. In de rest van dit document wordt met de 
aanduiding TC, specifiek de TC prestatielijn Dames en de TC prestatielijn Heren bedoeld. De 
aanvullende taken die staan beschreven onderaan gelden dus alleen voor de TC-prestatielijn (Heren 
& Dames) en niet voor de reguliere TC.  

 
7. De TC prestatielijn 
De belangrijkste taak van de Technische Commissie is om nauw contact te houden met zowel spelers 
als trainers, zij kunnen bij de TC terecht voor vragen, opmerkingen of tips. De TC stelt zich zichtbaar 
op. Aan het begin van het seizoen gaat de TC langs bij de teams, zodat ook nieuwe spelers weten wie 
zij kunnen benaderen. Tijdens het seizoen vindt er een tussenevaluatie plaats met de teams, waarbij 
ontwikkelingen in kaart worden gebracht, doelstellingen worden bekeken en/of aangescherpt en 
verbeterpunten worden besproken. In de tweede helft van het seizoen vinden er 1 op 1 gesprekken 
plaats met spelers, om zo individuele ontwikkeling, spelplezier en wensen in kaart te brengen. Voor 
minderjarige spelers geldt dat, naast het individuele gesprek tussen de TC en de speler, ook ouders 
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een gesprek met de TC kunnen aanvragen. Indien spelers tussentijds een gesprek met de TC willen, 
kunnen zij hiervoor de TC benaderen. Aan het einde van het seizoen biedt de TC ondersteuning aan 
de trainers bij het maken van een teamindeling voor het komende seizoen.  
 
Samenvattend bestaat het takenpakket van de TC-prestatielijn uit de volgende onderdelen: 

• Tussenevaluatie in teamverband halverwege het seizoen; 
• Individuele gesprekken in de tweede helft; 
• Monitoren en verwerken van nieuwe aanmeldingen/afmeldingen prestatielijn; 
• Contact onderhouden met de trainers; 
• Ondersteunen van trainers bij de selectie van de prestatieteams; 
• Beschikbaar voor vragen gedurende het hele seizoen voor trainers/spelers; 
• Aanstellen van nieuwe trainers (in samenspraak met het bestuur); 
• Contact met de jeugd TC onderhouden voor het monitoren van talentvolle jeugdspelers en 

eventuele doorstroom naar de senioren. 
 
De contactgegevens van de TC-prestatielijn & Voorzitter TC zijn de volgende: 
       TC Voorzitter: technischezakenpn@gmail.com t. n. v. Lotte Bant 

TC-prestatielijn dames: TC.Dames@pegasusvolleybal.com t. n. v. (nader te bepalen) 
TC-prestatielijn heren: TC.Heren@pegasusvolleybal.com t. n. v. Maike Wientjes 
 

8. Plan meetrainen hogere teams 
Het wordt van belang geacht dat er, binnen de bestaande capaciteit, door jonge spelers meegetraind 
wordt met hoger spelende teams. We streven hiernaar om de doorstroom vanuit de jeugd naar de 
prestatielijn zoveel mogelijk te bevorderen.  

• Wanneer er getwijfeld wordt tussen meetrainers, dan gaat een jeugdspeler voor op andere 
senioren;  

• Mochten er meerdere jeugdspelers in aanmerking komen voor meetrainen, dan wordt in 
overleg met de trainer gekeken naar de mogelijkheden. Hierbij kan gedacht worden aan een 
roulatieschema waarin meerdere jeugdspelers toch de mogelijkheid krijgen om mee te 
trainen met de prestatieteams.  

• De groep meetrainers wordt in eerste instantie door de TC gecoördineerd (verwerking 
aanmelding, contact leggen trainer), die daarna de verantwoordelijkheid neer kan leggen bij 
de teams/spelers. Dit gaat altijd in overleg met de hoofdtrainer. De afstemming met de 
meetrainers over ruimte op de training en eventuele roulatieschema’s wordt gedaan door 
het team.  

 


