
Notulen trainersoverleg 

Datum: 13 september 2017 
Aanwezig: 
Kasper Kusters (trainer D5), Ezra Geertsen (team H8 traint MA2), Sanne Smeets (trainer 

MB3), Nadia Hageman (trainer MC1), Cora Klaver (trainer MC2), Laura Snelder, Lise van 

Well, Liesbeth Klein, Lotte Gradussen, Maartje Brouns (TC) 

 

1. Opening 
2. Presentielijst 

- Zie ‘aanwezig’. 

3. Rondje langs de teams 
- H8 heeft veel meetrainers met te laag niveau. 2 spelers van vorig jaar 

kunnen nu wel aansluiten. Afgesproken dat H8 dit opneemt met Brian (TC 

heren). 

4. Aanbod vanuit vereniging 
- Dit jaar gaan we weer de VT-opleiding starten. Er zijn al een aantal 

aanmeldingen, maar er zijn nog plekken vrij. De opleiding zal eind oktober 

starten. Wanneer hierover meer bekend is, ontvangen de trainers bericht. 
- Guus heeft de taak op zich genomen om trainers te ondersteunen. 

Wanneer trainers hier behoefte aan denken te hebben, kunnen ze contact 

met de TC opnemen.  
- Volley XL is een website die trainers kan helpen bij het maken van 

trainingen en de opbouw hiervan. Om volledig gebruik te kunnen maken 

van de website is een inlogcode nodig. Deze kost € 35. Pegasus is aan het 

kijken of hier budget voor is, of dat dit verrekend kan worden met de 

trainersvergoeding. 
- Een aantal trainers heeft ervaring met deze website. Ook zonder inlogcode 

kun je filmpjes van oefeningen bekijken.  
- Bij de vorige VT-opleiding was ook een website beschikbaar: Scope. 

5. Verwachtingen vanuit vereniging 
- Wanneer een trainer niet aanwezig kan zijn, zorgt hij/zij zelf voor 

vervanging en informeert het team hierover. 

6. Teamtaken  
- Dit seizoen hebben diverse teams als teamtaak het trainen van een ander 

team gekregen. Dit is ook uitgebreid besproken tijdens de 

aanvoerdersbijeenkomst. We hopen als TC door meer ondersteuning te 

bieden, meer leden enthousiast te maken om training te gaan geven. 
- H6 heeft op dit moment nog geen trainer, terwijl zij wel twee teams 

training geven. Aangegeven dat dit de aandacht van de TC heeft. 

7. Vragen 
- Vraag is of er een lijn binnen de jeugd is. Uiteindelijk komt het idee om 

met een  aantal personen om tafel te gaan zitten (o.a. met een ervaren 

trainer) om een lijn op te zetten. Wat moet in de C/B/A worden bereikt. 

Maar ook de overgang van jeugd naar senioren (met name naar de lagere 

teams). Dit wordt dan besproken met alle jeugdtrainers. Deze bijeenkomst 

moet er ook voor zorgen dat alle trainers met elkaar in contact komen. 

Bijvoorbeeld trainers die hetzelfde team training geven of om te 

overleggen of een speler met een hoger team kan gaan meetrainen.  

- De vraag voor gesteld of er door Pegasus bijvoorbeeld een digitaal forum 

kan worden gemaakt waar trainers aan elkaar vragen kunnen stellen, 

ervaringen kunnen delen, etcetera. 

8. Sluiting  


