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Eerste deel: vragen aan de Projectgroep over het projectplan 

V: Wat is de gedachte achter het centraliseren van de training? A: Clubs hebben niet altijd de 
mogelijkheid om de kinderen te trainen 

V: Op welke kinderen van de basisschool richten we ons? A: Groep 5/6 om te beginnen, dan duurt 

het een paar jaar voordat ze van school gaan 

V: Vindt er een selectie plaats van de leerlingen voor de training? A: Nee, de training is drempelloos, 

iedereen mag zich ervoor inschrijven. 

V: Wat gebeurt er met de verenigingen die al schooldamtoernooien organiseren? A: Belangrijk om de 

krachten te bundelen, maar plaatselijke toernooien kunnen blijven bestaan. De KNDB wil zo groot 

mogelijke toernooien zonder voorwedstrijden maar het nadeel daarvan is dat er te weinig 

wedstrijden zijn. Lokale wedstrijden zijn erg belangrijk. 

V: Wat doe je met scholen in plaatsen waar geen damclub is? A: De scholen worden geholpen met 

starterspakketten waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Alle scholen worden benaderd, maar in de 

provincie Utrecht zijn dat er niet minder dan 463, alleen in de stad Utrecht zijn dat er al 114. De 

komende twee jaar worden gebruikt om te kijken hoe dit gaat. 

V: Hoe gaat het verder met de senioren? A: De UPDB gaat daar zelf mee aan de slag. Een basis is de 

pas gehouden enquête.  

V: Is het niet beter om van de UPDB-jeugdleider een dubbelfunctie te maken? Dat maakt de functie 

voor sommigen aantrekkelijker. A: Dat is prima!  

V: Communicatietraject ontbreekt in het plan. Van tevoren moeten de site en het materiaal waarmee 

de clubs moeten werken klaar zijn. Dat is cruciaal om de clubs mee te krijgen. A: Dit zit in het 

voortraject. 

V: Subsidie is mogelijk van de KNDB te krijgen. A: Mits een goed plan is dat eenmalig te krijgen, niet 

structureel. Er zal geld moeten komen van de clubs voor training en materiaal. Ook kinderen/ouders 

dragen zelf bij. 

V: Hoe effectief is energie steken in kinderen < 12 jaar? A: Grootste deel van de huidige spelers < 30 

jaar zijn vóór hun 12e jaar begonnen. 



 

Tweede deel: er worden vier groepen gevormd die zich bezig houden met een aantal vragen. 1) 

kanttekeningen bij projectplan 2) Mogelijkheden om de functie van jeugdleider UPDB vervuld te 

krijgen 3) Kan elke club voor een jeugdleider zorgen? 4) Kan elke club voor vrijwilligers zorgen voor 

de toernooien? 5) Wat vindt iedereen van het centraliseren van de trainingen? 

 

Derde deel: plenaire terugkoppeling van wat er in de groepen besproken is. 

- Algemeen: men is zeer te spreken over het plan. 

- Alle clubs hebben de mogelijkheid om een jeugdleider te leveren.  

- De functie van jeugdleider UPDB is te zwaar voor één persoon. Waarschijnlijk kan er uit de groep 

jeugdleiders wel een duo gevormd worden dat samen de kar trekt. Zo snel mogelijk de 

jeugdleiders bijeenroepen om de functie vervuld te krijgen. 

- Er moeten evaluatiemomenten ingebouwd worden, na elke stap nagaan wat er geleerd kan 

worden van de fouten. Steeds tussendoor communicatie naar de achterban. 

- Inschakelen van ouders bij de schooldamtoernooien is belangrijk. Dan blijven de kinderen ook 

komen. 

- In Bunschoten wordt met succes de formule van ouder-kind toernooi toegepast. 

- Zuid-Holland heeft allang centrale training voor kinderen en die is succesvol. De doelgroep is 

echter niet hetzelfde als bij ons, het zijn de wat meer getalenteerde kinderen. 

 


