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Welkom 
Wij vinden het heel leuk dat jij een kijkje bent komen nemen bij de mini’s van de 
Volleybalclub Sleen. Op dit infoblad vind je informatie over spelen bij VC Sleen.   
 
CMV volleybal, wat is dat eigenlijk?  

 

In het verleden werd er door de mini’s hetzelfde spelletje volleybal 
gespeeld als door de andere leden van de vereniging, zij het dan op 
een lager niveau en met maar 4 kinderen op een kleiner veld. Omdat 
volleybal een technische sport is kwamen erg jonge kinderen niet  aan 
bod en was het spelletje voor de anderen erg statisch. 

 
Onder leiding van een aantal ervaren trainers is daarom door de NeVoBo het “Cool 
Moves Volleybal” ontwikkeld. In deze manier van minivolleybal zit een opgaande lijn 
van gooien en vangen ( niveau 1), naar het  “echte” volleybal (niveau 5 en 6). 
Hierdoor kunnen kinderen van 5 jaar al meedoen en leuke wedstrijdjes op hun eigen 
niveau spelen. Wil je de spelregels van de verschillende niveaus  graag weten kijk 
dan eens op https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/. 
 
De training 
De training voor de mini’s wordt op donderdagmiddag van 18.00  tot 19.00 gegeven 
in sporthal “Broekveld”.  We trainen, afhankelijk van de groepsgrootte, met één 
trainer per niveaugroepje. Wordt dat groepje groter dan 8 à 10 kinderen dan komt  
er een  hulptrainer bij. 
 
Wanneer je een keer niet naar een training kunt, willen we graag dat je dat van 
tevoren aan je trainer of trainster doorgeeft, het liefst niet op het laatste moment, 
maar we weten dat dat niet altijd mogelijk is. In de schoolvakanties wordt er door de 
mini’s niet getraind, dus: ben je vrij van school, dan is er ook geen volleybaltraining. 
 
Tijdens de trainingen is er meestal geen beheerder in de sporthal aanwezig. Het is 
dan ook verstandig waardevolle spullen thuis te laten of ze mee te nemen in de zaal. 
Laat ze in ieder geval niet achter in de kleedkamer.  
 

Heb je een bepaalde ziekte of is er anders iets van belang, laat het 
dan je trainer of iemand van de jeugdcommissie weten; dat kan ook 
via je ouders. Wij komen namelijk niet graag voor verrassingen te 
staan. 
 
 

  

https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/cmv-competitie/.


Wedstrijden 
 

 

Het blijft natuurlijk niet alleen bij trainen. Er worden ook 
wedstrijden gespeeld. Voor de mini’s wordt er ongeveer 1 á 2x per 
maand competitie in toernooivorm gespeeld.  
 
De kinderen worden voor de zomervakantie en voor de 
kerstvakantie ingedeeld in teams. De mini’s spelen twee korte 
competities.  

Een toernooi (bestaande uit 3 á 4 wedstrijdjes) wordt altijd op  een zaterdagochtend  
gehouden bij een vereniging in de Zuid-Oosthoek van Drenthe. 
 
Aan het begin van het seizoen kun je op verschillende volleybalapps vinden waar en 
wanneer er wedstrijden zijn. Via de appstore kan je bijvoorbeeld ‘mijn volleybal’ of 
‘mijn competitie’ downloaden. Vul hierin de naam van het team in en je vindt alle 
wedstrijden van de 1e of 2e helft van de competitie. Op dezelfde app vindt je ook de 
uitslagen en standen.  
 
Voor het vervoer naar en van de toernooien wordt er een beroep gedaan op de 
ouders. Via de coach van het team horen de ouders wanneer ze moeten rijden en 
wanneer ze de shirts moeten wassen.  
 
Mini’s van de week en kampioenen 
Elke thuisspeeldag, een zaterdag waarop ’s middags en ’s avonds 
volleybalwedstrijden worden gespeeld door jeugd en volwassenen, staat er een 
miniteam van de week centraal bij dames 1 en een miniteam wordt in het zonnetje 
gezet bij heren 1. Je verzamelt als team in de kantine, vervolgens loop je naar de 
zaal waar je mee gaat doen met de warming up. Daarna gaat de trainer/coach van 
heren of dames 1 een oefening met je doen. Ten slotte mag je de wedstrijd 
‘beginnen’ door de bal over het hoge net te serveren. Aan het begin van het seizoen 
ontvang je een schema waarop je kan zien wanneer je team aan de beurt is. Dit 
schema ontvang je twee keer per seizoen (na de zomervakantie en voor de 
kerstvakantie). Je draagt hierbij je trainingsshirt. Mocht het voorkomen dat je niet 
aanwezig kunt zij, overleg het eerst met de coach van je team. Wanneer het hele 
team niet kan, wordt er, in overleg, een nieuwe datum gepland.  
 
Kleding en andere afspraken 
Volleybalclub Sleen heeft haar vaste clubkleuren namelijk : blauw/zwart.  
Dat betekent dat ieder lid in het bezit moet zijn van een zwart sportbroekje.  
Een blauw trainingsshirt krijgen de kinderen van de club. Ook zijn er wedstrijdshirtjes. 
Deze gaan mee naar de toernooitjes. Daar komt een wasschema voor (zie 
wedstrijden). Zijn de shirts te klein? Laat het weten aan je trainer.  
 
Verder vinden we het belangrijk dat de kinderen op zaalschoenen lopen. Dat geldt 
voor zowel de training als tijdens de wedstrijden. Zaalschoenen wil zeggen: 
schoenen die enkel en alleen in de sporthal worden gedragen. Niet daarbuiten. 
 
De meeste volleyballers dragen kniebeschermers. Onze voorkeur gaat uit naar effen 
blauwe of zwarte beschermers.  
 



Sieraden worden niet gedragen tijdens de trainingen en de wedstrijden. Losse haren 
graag vast zetten in een staart. 
 
Coördinator en trainers 
Renske Buurman 
Elsbeth Bos 
Lotte Tholen 
Thijs Havekort 
Sylvia Stevens 
Karlijn Jansen 
 
 


