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Beleid Technische Commissie USV Protos 
De Technische Commissie (TC) van USV Protos is belast met het verdelen van alle leden over de teams. Deze 

verdeling, beter bekend als de teamindeling, is gebaseerd op verschillende keuzes die de TC maakt. Om de TC 

handvatten te geven voor het maken van deze keuzes is het beleid opgesteld. Dit beleid behandelt de 

verschillende aspecten waarop eerdergenoemde keuzes gebaseerd zijn. In de volgende hoofdstukken zijn deze 

aspecten behandeld. 

Selectiecriteria 
Het beoordelen van het niveau van individuele spelers geschiedt op basis van het talentherkenningsmodel van 

het Regionaal Trainingscentrum van de NeVoBo met de aspecten Techniek, Ambitie en Intrinsieke motivatie als 

zwaartepunt. 

Libero laag spelende teams 
D9, D10, D11 en H7 spelen bij Protos zonder libero. Reden hiervoor is dat wordt geacht dat spelers op deze 

niveaus het meest gebaat zijn bij een brede opleiding en een specialistische positie zoals libero de ontwikkeling 

beperkt. Middens in deze teams passen mee, wat ook hun doorgroeimogelijkheden op eventuele andere 

posities bevordert. Ook zorgt het ervoor dat de middens meer balcontact hebben in deze teams waar het 

bedienen van de middenpositie lastiger blijkt. Hierdoor wil de TC dat spelers zich minder dan in hogere teams 

op één specifiek deel van het volleybal gaan richten. 

Promotie/degradatie van een team dat niet past in de lijn van de teams 
In het geval dat er teams promoveren of degraderen en daardoor de volgorde van teams binnen de vereniging 

verandert, worden alle spelers van de teams in kwestie opnieuw bekeken en geëvalueerd door de TC. 

Vervolgens worden er in de selectieperiode nieuwe beslissingen genomen over de selecties van die teams. Ook 

worden de twee teams minstens eenmaal naast elkaar ingepland op een trainingsavond zodat er een goede 

inschatting gemaakt kan worden van de kwaliteiten van de spelers. 

Voorbeeld: Team A wordt kampioen in de 2e klasse en Team B degradeert uit de 1e klasse. Hierdoor zou Team A 

hoger gaan spelen dan team B. In dit geval treedt bovenstaande in werking en wordt iedere positie opnieuw 

beoordeeld. 

Lege plekken opvullen gedurende het seizoen 
Lege plekken in de teamindeling die gedurende het seizoen ontstaan worden opgevuld door spelers van de 

wachtlijst. Interne leden mogen in geen geval na de definitieve teamindeling één of meerdere teams omlaag 

worden geplaatst. In principe worden er na de start van de competitie ook geen spelers omhoog geplaatst. 

Uitzonderingen kunnen voorkomen wanneer er geen geschikte spelers op de wachtlijst staan. Als het hogere 

team naar verwachting de doelstelling niet kan behalen door het gemis van de vertrokken speler, kan er 

worden overgegaan tot het omhoog plaatsen van een huidig lid. Dit omhoog plaatsen mag in geen geval de 

doelstelling van zijn huidige team in gevaar brengen. 
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Het boventallig maken van leden 
In het geval dat een speler gedurende het seizoen niet volledig inzetbaar is wegens blessures/ziekte dan wel 

drukte of langer dan twee maanden te gaan reizen, behoudt de TC het recht om die speler als boventallig (BVT) 

in een team te plaatsen. Hierbij gaat overmacht zoals blessures en ziekte voor op overige gevallen. 

Nieuwe leden mogen in geen geval BVT aan het seizoen beginnen, bij eventuele blessures kunnen zij 

gedurende het seizoen wel BVT gemaakt worden. Het streven is om in maximaal 10 van de 18 teams een lid 

BVT te plaatsen in de definitieve teamindeling. De TC wil deze mensen graag tegemoet komen, maar moet ook 

rekening houden met wat de gevolgen zijn van het BVT plaatsen op de rest van het team. Zo heeft een BVT lid 

vaak minder binding met het team/de vereniging, omdat hij een deel van het jaar afwezig is. Daarnaast is het 

trainen met meer dan twaalf spelers onwenselijk. Tot slot is er gebleken dat er in het jaar erop problemen 

kunnen ontstaan wegens een overschot van spelers op een bepaalde positie in een team. 

Boventallig en trainingen/wedstrijden 
BVT spelers hebben een ondergeschikte rol ten opzicht van de reguliere spelers van een team. In het jaar dat 

de speler BVT is, heeft hij geen recht om aan de competitie deel te nemen, maar hij is wel speelgerechtigd. Als 

een team compleet en inzetbaar is, kan een BVT speler nooit toegevoegd worden aan het wedstrijdformulier. 

Enkel wanneer er minder dan twaalf spelers inzetbaar zijn kan een trainer ervoor kiezen de BVT in de selectie 

te plaatsen. Deelname aan de trainingen gaat geheel in overleg met de trainers. 

Dispensatierangorde 
Leden die in een volleybaljaar niet op 1 september staan ingeschreven bij een aangesloten HBO of universitaire 

instelling dienen dispensatie aan te vragen. De stichting USS Mesa Cosa, die de subsidie verzorgt, hanteert een 

80/20 regeling. Dit houdt in dat er minstens 80% van de vereniging op 1 september verbonden moet zijn met 

een aangesloten HBO of universitaire instelling. Voor de maximaal 20% niet studerende leden is een 

dispensatierangorde opgesteld. In de ProVisie wordt deze regeling verder toegelicht.  

De taak van de TC in deze regeling is om een dispensatierangorde voor de tweedejaars dispensatieaanvragen 

op te stellen. In principe is de rangorde persoonsgebonden, maar omdat het niet haalbaar is om elk lid van de 

vereniging individueel in de rangorde te plaatsen, wordt er op teamniveau gekeken. 

De rangorde voor het nieuwe seizoen is gebaseerd op: 

• De teamindeling van het afgelopen seizoen. Op deze manier kunnen leden niet voorgetrokken worden 

door hen in een hoger team te plaatsen; 

• Het niveau van de teams van het nieuwe seizoen. Hier is voor gekozen omdat een eventuele promotie 

dan wel degradatie over het algemeen een teamprestatie is en alle individuele spelers daaraan 

hebben bijgedragen; 

• De doelstelling van de teams. Een promotiedoelstelling gaat niet altijd voor een 

handhavingsdoelstelling, maar het gaat hier om de schaarste aan spelers die het niveau met zich 

meebrengt; 

• De schaarste die de TC op basis van de wachtlijst en ervaring verwacht bij het vullen van de teams. 

Tussen twee teams van hetzelfde niveau en geslacht mag geen ander team geplaatst worden. 
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Communicatie 
Alle officiële besluiten dienen door de TC te worden toegelicht aan de desbetreffende spelers. Trainers kunnen 

gevraagd worden om een mening over het niveau van bepaalde spelers, maar zij kunnen nooit het officiële 

besluit aankondigen. Dit betekent dat alle besluiten rondom de teamindeling door de TC moeten worden 

gecommuniceerd en anders als nietig kunnen worden beschouwd. 

Slecht nieuwsgesprekken dienen altijd voor goed nieuwsgesprekken te gaan. Het mag nooit gebeuren dat een 

speler van een andere speler hoort dat de TC zijn plek in het team heeft vergeven. Alle communicatie rondom 

positiewisselingen dienen binnen een redelijke en billijke tijdsspanne te gebeuren.  

Mogelijkheid tot doorgroeien 
De TC wil stimuleren dat er hoger wordt meegetraind binnen Protos. Gezien de grote belangstelling binnen de 

verenging om hoger mee te trainen is de meetrainerslijst geïntroduceerd. Hierop kunnen spelers zelf aangeven 

wanneer ze beschikbaar zijn om mee te trainen en hierop kunnen trainers makkelijk vinden wie ze kunnen 

vragen. Het is de taak van de TC om deze lijst beschikbaar te stellen voor alle spelers en trainers van Protos. 

BVT spelers hebben hierbij dezelfde rechten als reguliere spelers. Bijkomend voordeel is dat door het hoger 

meetrainen, trainers de verschillende spelers kunnen zien spelen en de TC meer gelegenheden heeft om het 

niveau van de individuele spelers in te schatten.  

Dames zonder volleybalervaring 
Dames zonder volleybalervaring worden niet toegelaten tot USV Protos zolang er op de wachtlijst voldoende 

ervaren dames staan. Hen verwijzen we naar andere verenigingen zoals Van Slag of de Olympos trainingen. 

Vanwege het grote aanbod van dames van 3e en 4e klasse niveau is er binnen Protos geen ruimte voor dames 

zonder volleybalervaring. 

Dames zonder ervaring kunnen wel op de wachtlijst blijven staan tot ze elders ervaring hebben opgedaan. 

Zodra zij bij de TC aangeven voldoende ervaring te hebben opgedaan kan hun niveau worden veranderd naar 

4e klasse. 

 

mailto:tc@usvprotos.nl

