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Competitie spelen: 

Aan het einde van elk volleybalcompetitie seizoen (najaar en voorjaar) worden er kinderen geselecteerd 

voor de competitiegroepen. Kinderen die het laatste jaar bij de CMV jeugd spelen worden de 2e helft van 

het seizoen ingedeeld bij de competitie groepen. Dit om  het spelniveau beter te laten aansluiten bij de 

overgang naar de jongens en meisjes afdeling. De D-jeugd  coo rdinator verzorgd de indeling van de com-

petitiegroepen samen met de ALO onderwijzer en trainer. U ontvangt hierover per mail bericht. 

 

Kinderen die  competitie gaan spelen (10/11 tot 12) hebben per half jaar een competitie. Zij spelen ni-

veau 5 of 6 en kunnen najaar- of voorjaarkampioen worden. Bij de NeVoBo worden de kinderen in een 

team aangemeld en de NeVoBo zorgt voor de competitie indeling. Als dit rond is (dit is vaak een paar 

weken voor aanvang  competitie) zullen wij u dit berichten via de mail of per brief  aan uw zoon/

dochter. In die brief staan de tijden van de wedstrijden en hoe het vervoer geregeld is bij een uitwed-

strijd. U kunt de juiste tijden ook vinden op de website van de NeVoBo  (zie achterkant bij “tot slot”). 

 

Nieuw Jeugdplan 2018 

Met een grote groep enthousiaste vrijwilligers hebben wij afgelopen zomer hard gewerkt aan een nieuw 

jeugdplan. Binnen de vereniging hebben we de ideee n gepresenteerd en zijn ook de trainers, bestuur 

enthousiast geworden. Hierbij willen wij u ook op de hoogte brengen van de veranderingen op korte 

termijn en de ambitie voor de langere termijn.  

 

Athletic Skills Model (ASM)  

Bij VCV willen wij gaan werken met het Athletic Skills Model. Dit is een andere manier van denken over 

bewegen. Het basisidee is dat er een latere specialisatie plaatsvindt van de sport specifieke vaardighe-

den. Er wordt dus meer breed opgeleid, zodat er ‘atleten’ of goede bewegers ontstaan. Wat verder posi-

tief is aan dit idee, is dat er veel variatie en veelzijdig getraind wordt. Zo hopen wij dat het interessant 

blijft voor de kinderen, ook op de lange termijn.  

 

Het eerste uur van de training zal in het teken staan van breed motorisch oplei-

den. In het figuur hiernaast kan je zien welke motorische gebieden aan bod ko-

men. De meeste zijn sport specifiek. Springen komt bijvoorbeeld voor in volleybal, 

maar het kan dus ook op een andere manier getraind worden. Klimmen komt niet 

direct voor in de sport volleybal, maar het idee is om ook deze gebieden te trainen 

om iemand tot een complete sporter te ontwikkelen.  

 

Per groep zal er een trainer beschikbaar zijn. Per halve zaal is er een ALO opgeleide bewegingsonderwijzer 

zijn met de supervisie. Deze maakt en plaatst de training, begeleid de trainers en de sporters.  

D-jeugd  1 en 2  (VCV N5 1 & VCV N5 2) 
Maandag:      18:00 tot 19:30 Sporthal West   
Woensdag:   16:30 tot 18:00 Sporthal West 

D-jeugd  3 en 4  (VCV N5 3 & VCV N5 4) 
Dinsdag:        18:00 tot 19:30  Sporthal West    
Woensdag :  16:30 tot 18:00  Sporthal West 



Als je niet kunt komen trainen tijdig afbellen bij je trainer  

Tijdens training en wedstrijd dragen de meisjes de haren in een staart.  

Het dragen van sieraden tijdens de training/wedstrijd is verboden, omdat hierdoor verwondingen kun-

nen ontstaan, laat sieraden daarom thuis!  
Lidmaatschap: 

Aanmelden:  pasfoto is nodig voor op spelerskaart    https://www.vcv.nu/vereniging/

aanmeldformulier/          

Afmelden van het lidmaatschap:   https://www.vcv.nu/vereniging/afmeldformulier/ 

 

Contributie: 

D-jeugd competitie                               :  € 161,00 + incl. shirt bijdrage € 13.20 

Toeslag voor een tweede training   :  €    50,00 

De betaling is via automatische machtiging. In vier gelijke termijnen in oktober, december, februari en 

april. 

 

Wedstrijden:   

Op zaterdag ben je verplicht om wedstrijden te spelen. Als je een keer niet kunt graag contact opnemen 

met  de ouders die rijden en/of de trainer/coach. 

De thuis wedstrijden vinden plaats in Sporthal West (zie speelschema of app) 

Bij uitwedstrijden vertrekken we vanaf de Dichterslaan parkeerplaats Station West tegenover de Rede-

rijkersflat. 

 

Kleding: 

De kinderen die competitie spelen zijn verplicht om in een zwart VCV broekje te spelen. Deze broekjes 

zijn te koop  bij Davelaar  Sport (Passage 47)  

Vergeet niet uw ledenpas mee te nemen, als u namens VCV iets koopt bij Davelaar krijgt u 10% korting 

op uw aankoop. 

 

Elk team heeft e e n spelerstas hierin zitten de wedstrijdshirtjes die bij alle wedstrijden worden gedragen 

en om toerbeurt wordt gewassen (zie wasvoorschrift in de tas)  De shirts en tassen blijven van de ver-

eniging en worden na afloop van het seizoen ingeleverd bij de coo rdinator.  

In de spelerstas zit ook een map met alle gegevens en spelerskaarten, deze moet in de tas blijven. 

 

Wij adviseren het dragen van goede volleybalschoenen.  Knie beschermers zijn niet verplicht , maar wel 

aan te raden. 

 

Coaching:  

Bij thuiswedstrijden probeert  de trainer/ster het team te coachen soms lukt dit niet en zouden wij het 

fijn vinden als e e n van de ouders het coachen op zich neemt. Als je als ouder moet rijden vragen wij u om 

het team te coachen. U zorgt ervoor dat alles goed verloopt voor, tijdens en na de wedstrijd. U vult  het  

wedstrijdformulier in  plaatst het ingevulde gele wedstrijdformulier terug in de map. 

Er zijn veel verenigingen die digitaal tellen, u taak als coach is om te controleren als de standen juist  zijn 

ingevuld voordat u uw handtekening  plaatst. 
 

https://www.vcv.nu/vereniging/aanmeldformulier/
https://www.vcv.nu/vereniging/aanmeldformulier/
https://www.vcv.nu/vereniging/afmeldformulier/


Vervoer naar uitwedstrijden 
We gaan ervan uit dat u de kinderen veilig vervoerd, er mogen nooit meer kinderen in een auto dan er 
zitplaatsen en gordels zijn. 
Er wordt om toerbeurt gereden zie schema. Mocht u niet kunnen rijden graag  onderling ruilen. Verza-
melen en vertrek vanaf de parkeerplaats bij Station West tegenover de Rederijkersflat. 
 
Spelerskaarten   
Deze bevinden zich in de map, hierop staat het nummer dat u moet invullen op het wedstrijdformulier. 
Als de spelerskaarten niet aanwezig zijn kan het team officieel niet  spelen. Let er goed op dat de  map 
en spelerskaarten altijd in de spelerstas zit en dat deze bij uit wedstrijden mee terug komt naar Veenen-
daal. 
 
Activiteiten buiten de training 
Bij elke dames  1 en heren 1 thuiswedstrijd is er een Topper van de week.  
Uw kind wordt persoonlijk uitgenodigd. De Topper  van de week mag o.a.  bij de wedstrijd van de dames 
1 en/of heren 1 aanwezig zijn en met hen samen inspelen. 
Overige activiteiten worden  vermeld  via e- mail  
 
Vragen 
Wilt u iets vragen aan de trainer van uw kind, dan kunt u met hem/haar contact  opnemen door te bel-
len of voor/ na de training even langs te komen. 
Voor algemene zaken kunt u terecht bij de aanspreekpunt die op woensdag in de zaal aanwezig is. Zij 
beantwoorden vragen van ouders en kinderen, verwijzen door indien nodig en helpen waar het nodig 
is. 
 
U bent als ouder altijd welkom om een keer bij de training aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om boven 
op de tribune plaats te nemen! 
Heeft u problemen of klachten over bepaalde zaken dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de 
D-jeugd coo rdinator  Gerda Canrinus. Zij zal naar aanleiding van uw vraag verdere stappen onderne-
men. 
 
Tot slot 
Voor  verdere informatie kunt u altijd  terecht op onze website: www.vcv.nu hier vind u o.a. het verslag 
van de Topper, foto’s van activiteiten, enz.  Kijk er gerust eens op. 
Op de website worden regelmatig foto’s en verslagen geplaatst van toernooien  of van  diverse activitei-
ten .  Als vereniging hebben wij hiervoor toestemming nodig. Toestemming geven voor gebruik van 
foto’s kunt u aangeven  op het aanmeldformulier. 
U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment 
alsnog toestemming geven.  
 
 
Op de site van de NeVoBo http://www.volleybal.nl/competitie  staan wij vermeld als 
VCV N5 1, VCV N5 2,  VCV N5 3 , VCV N5 4  
 
Download de  app “mijn Competitie” 
https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/download-de-app-mijn-competitie 
 
Informatie over CMV  werkstuk maken, enz. kijk op:   
http://www.volleybal.nl/uploads/documents/Spreekbeurtpakket/digitaalspreekbeurtpakket.pdf 

http://www.vcv.nu
http://www.volleybal.nl/competitie
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http://www.volleybal.nl/uploads/documents/Spreekbeurtpakket/digitaalspreekbeurtpakket.pdf

