
 
 
 
 

Beste leden van volleybalvereniging Emmen ‘95, beste ouders / verzorgers, beste 
betrokkenen, 

De voorbereidingen voor de VolleybalDirectOpen (voorheen NOJK) 2019-2020 zijn 
inmiddels al in volle gang. Met dit bericht geven we meer informatie en een 
update. Ook dit jaar doet Emmen ’95 weer mee aan de Nederlandse Open 
Jeugdkampioenschappen: de zogenaamde VolleybalDirectOpen. Dit is een toernooi 
van de Nederlandse Volleybalbond, de Nevobo. De doelstelling van de Nevobo is om 
ieder jaar de beste jeugdteams van Nederland tegen elkaar te laten strijden. 
Het doel van Emmen ’95 is om tijdens het VolleybalDirectOpen zo goed mogelijke 
prestaties neer te zetten. We gaan hierbij voor het hoogst haalbare. Daarom zijn ‘de 
10 VolleybalDirectOpen regels & richtlijnen’ geïntroduceerd om de duidelijkheid 
rondom de werkwijze en communicatie van het VolleybalDirectOpen te verbeteren.  

Hieronder de 10 VolleybalDirectOpen regels & richtlijnen 2019-2020: 

1. VolleybalDirectOpen draait in onze club om presteren en winnen. Dat is een 
belangrijk verschil met de competitie waarbij ontwikkeling, spelervaring en 
plezier net zo belangrijk zijn als een goede prestatie. Mocht je minder 
geïnteresseerd zijn in dit prestatieve? Je mag ‘nee’ zeggen als je geselecteerd 
wordt. 

2. VolleybalDirectOpen is een jeugdtoernooi: het is bestemd voor de CMV-
afdeling (mini’s), C, B en A. Daarbij wordt primair ingedeeld op leeftijd. Het kan 
dus zijn dat je in een andere afdeling speelt dan waarin je nu competitie 
speelt. 

3. Emmen ’95 heeft als uitgangspunt dat we meedoen om te winnen en dat we 
kans maken om verder te komen in het toernooi dat 3 rondes kent: een  

a. voorronde op 4 januari 2020,  
b. een halve finaleronde op 15 februari 2020 en  
c. de finale op 11 april 2020.   

Als je wordt geselecteerd dan rekenen we erop dat je er alle speelrondes bent. 
Mocht je nu al weten dat je er een speelronde niet bij bent dan val je af voor 
die ronde. Het is mogelijk dat je wel mee mag blijven trainen als je laat zien 
dat je thuis hoort in het team. Dit, ter beoordeling van de trainersstaf. Er 
kunnen maximaal 12 spelers worden geselecteerd bij iedere speelronde van 
de VolleybalDirectOpen. Bij CMV-afdeling (mini’s) max. 8 spelers. Het 
uitgangspunt is dat de trainersstaf 2 weken voorafgaand aan de speelronde de 
selectie van de 12 spelers bekend maakt (Bij CMV 8 spelers). 

4. Als je wordt geselecteerd dan verwachten we dat je er altijd bent op de 
VolleybalDirectOpen-trainingen. Deze zijn op de volgende zondagen 
gepland:   

a. 03 november 2019,  
b. 10 november 2019,  
c. 24 november 2019,  
d. 1 december 2019,  
e. 15 december 2019.  



 
 
 
 

Dat zijn aanvullende trainingen naast je teamtraining. Kun of wil je dat niet 
nakomen, dan word je niet geselecteerd of val je af. De VolleybalDirectOpen 
training mag niet ten koste gaan van de training bij je eigen team.  
Bij uitzonderlijke omstandigheden en alleen na overleg met de trainersstaf kan 
het gebeuren dat je een VolleybalDirectOpen training mist. Het uitgangspunt is 
dat iedereen er alle trainingen is en dat je in staat bent om mee te trainen. Als 
je uitgenodigd wordt voor de VolleybalDirectOpen-trainingen kan het zijn dat je 
uiteindelijk niet meegaat naar een speelronde. Dit geldt voor iedereen en is 
voor iedereen gelijk. Iedereen krijgt de kans om geselecteerd te worden voor 
de selectie van (max.) 12 spelers (Bij CMV 8 spelers). Als je trainingen en/of 
wedstrijden mist, dan val je af. 

5. Als je geselecteerd wilt worden moet je alle voorbereidingsmomenten (bv. 
oefenwedstrijden en oefentoernooien) mee willen en kunnen doen, inclusief 
het Apeldoorn toernooi op 27, 28 en 29 december 2019 voor de MA, MB en 
MC. Mocht je nu al weten dat je er tijdens het Apeldoorn toernooi niet bij kan 
zijn dan val je af voor de eerste speelronde van het VolleybalDirectOpen. Voor 
CMV en JD worden de data van de voorbereidingstoernooien in de 
kerstvakantie z.s.m. doorgegeven. Kun je niet dan word je niet geselecteerd 
voor de eerste speelronde.   

6. Tijdens de duur van de VolleybalDirectOpen kan het zijn dat je tussendoor 
afvalt of dat er juist (een) speler(s) bijkomt in het kader van de prestatieve 
doelstelling van het VolleybalDirectOpen. Je mag van de trainersstaf 
informatie verwachten over jouw prestaties. Vraag ernaar zodat je weet waar 
je staat in het team. Word je niet direct geselecteerd dan betekent dit niet dat 
je later geen kans meer maakt. 

7. LET OP: het kan zijn dat spelers gedurende het VolleybalDirectOpen traject 
geen speeltijd krijgen of heel weinig. Mocht je deze regel niet kunnen 
opbrengen of als dat voor ouders niet acceptabel is dan is het mogelijk om 
‘nee’ te zeggen op het moment dat de selecties bekend worden gemaakt. 

8. De selectieprocedure voor de VolleybalDirectOpen is dat alle hoofdtrainers 
met alle trainers in de club in contact treden over de spelers die in aanmerking 
komen voor het VolleybalDirectOpen. Er wordt breed gekeken in de hele club, 
in alle teams en de beslissingen worden in gezamenlijkheid genomen onder 
toezicht van de TC. De trainers van de competitie teams dragen de spelers 
voor het VolleybalDirectOpen aan. 

9. Voor alle duidelijkheid : de TC bepaalt NIET de keuze voor de selecties. De 
TC ziet WEL toe op een zo goed mogelijk verloop van het proces. 
Bijvoorbeeld dat beslissingen goed uitgelegd worden, dat de informatie op 
orde is en dat de prestatiegerichtheid altijd het uitgangspunt is bij de keuzes 
die gemaakt worden in het kader van de VolleybalDirectOpen. 

10. Vanaf 03 november 2019 beginnen de eerste VolleybalDirectOpen trainingen. 
Medio oktober 2019 publiceren wij op de site van Emmen ’95 de eerste 
voorlopige selectie. Deze spelers en spelers verwachten wij op zondag 03 
november 2019 in de Esdalhal. De selectie is een eerste selectie. Zoals 
aangeven bij punt 6 kunnen er gedurende het traject spelers afvallen of 
bijkomen. Wanneer je geselecteerd bent en op voorhand weet dat je bepaalde 
data niet kan, dan verzoeken we dit vóór de eerste training op 03 november 
2019 door te geven aan de desbetreffende VolleybalDirectOpen trainer. 

 



 
 
 
 

 

 

Hieronder de technische staf voor de VolleybalDirectOpen 2019-2020: 

• MA: Björn Stricker en Dennis Luider 
• MB: Grads Middel en Adrie Jonkman  
• MC: Niek van der Heide en Marc Eilander 
• M-CMV: Annemarie van der Vegt en Daniëlle van der Heide 
• JB: Lars Stricker en Jacolien Meursing 
• J-CMV: Judith Koning en Renske Buurman 

 
 
Samenvattend: Als je wordt geselecteerd dan is het uitgangspunt dat je volledig 
beschikbaar bent voor het VolleybalDirectOpen-team.  
Mochten er vragen zijn, stuur dan een mailtje naar tc@emmen95.nl. 
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