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                       Niveau 1 begint vanaf 6/7 jaar.  Bij elke leeftijd hoort een niveau. 11/12 jarigen spelen in niveau 6. 
 
  

                                         
                       Op niveau 1 beginnen de kinderen met serveren, vangen,  gooien en veel bewegen. Op 

niveau 2 komt er toetsen (onderhands spelen) bij. Vanaf niveau 4 lijkt het spel al meer op volleybal. De bal wordt 
nog één keer gevangen. En uiteindelijk spelen ze volledig volleybal. Het ene kind zal iets sneller het laatste niveau 
bereiken, dan het andere kind.  Voor ieder zal het spelplezier het voornaamste zijn.  
 
 
                                         
                      Elk team bestaat uit 4/5 kinderen. Omdat er maar 4 kinderen in het mini-veld staan, kan elk kind 
zijn bijdrage aan de wedstrijd leveren. Vanaf het laagste niveau is het een teamsport, dat per niveau meer samen-
spel vraagt. In Niveau 1 en 2 bestaat het samenspel uit bewegen en met elkaar willen winnen. Het serveren, gooi-
en en vangen en ook nog eens bewegen is individueel en al (in)spannend genoeg. In Niveau 3 moet er verplicht 
eenmaal gespeeld worden naar een medespeler, die de bal moet vangen. Dan begint het samenspel van volleybal. 
 

 
 

 Er zijn +/- 8 toernooien, waarin 4/5 wedstrijdjes van ongeveer een kwartier worden gespeeld.  
(per maand 1 zaterdagochtend/middag).  
De laatste 2 toernooien wordt er op elk niveau gestreden om de beker.  Bij elk toernooi worden de teams en ni-
veaus opnieuw aangemeld. De toernooileider vanuit de NEVOBO maakt 
elke keer weer een nieuw programma, welke veelal een week van tevoren 
opgestuurd wordt naar onze vereniging. De grootte van de zaal en het aan-
tal teams bepalen veelal het wedstrijdschema. Daarom heeft elk toernooi 
een nieuw wedstrijdschema. 
 

 
 

          Wedstrijdshirts (rood, met naam van de vereniging) hoeven 
niet te worden aangeschaft. De kinderen moeten zelf  schone sportschoe-
nen voor  in de zaal meenemen. Ook een eigen sportbroekje, waarvan 
zwart mooi is, maar een andere kleur is ook goed. En niet direct noodzake-
lijk, maar toch wel handig tegen blauwe knieën zijn knielappen (zwart). 
De wedstrijdshirts van alle teams worden aan het team dat als eerste vertrekt meegegeven in een grote rode Oude-
haske sporttas waarin tevens 2 minivolleyballen zitten. De sporttas bevat teamtasjes die te herkennen zijn aan het 
teamnummer, dus Oudehaske 1 t/m Oudehaske 6. (Dit is niet het niveau waarop de kinderen spelen). Het team-

tasje bevat voldoende shirts en tevens een samenvatting van de spelregels.  
Deze tas wordt door het eerste team op een opvallende plek in de sportzaal geplaatst, zodat 
de andere teams later ook hun kleding kunnen vinden. Elk team ruimt na afloop zijn eigen 
tas met shirts weer op in de sporttas. Het team dat als laatste vertrekt neemt de sporttas 
met gehele inhoud  weer mee terug naar Oudehaske en levert ze daar weer af. 
Bij het wedstrijdschema wordt dus tevens aangegeven welke 2 teams verantwoordelijk zijn 
voor de sporttas bij begin en eind van het toernooi.   
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Als uw kind niet naar de training kan komen, geef dat dan vooraf door aan de trainer of geef het 

door via een ander kind op de training. Ook als uw kind niet naar een toernooi kan komen, moet dat vroegtijdig 
gemeld worden zodat er een invaller geregeld kan worden.     
 

 
 

          Bij het wedstrijdschema wordt tevens een rijschema toegevoegd. Om toerbeurt wordt er door een 
ouder/verzorger gereden.  3 kinderen (op de achterbank) worden per auto berekend. Soms 4 als de coach zelf 
rijdt. Het vervoer betreft de heen en terug weg.  Er wordt altijd bij de gymzaal van Oudehaske verzameld.  In-
dien er niet door een ouder/verzorger gereden kan worden, moet er zelf voor vervangend vervoer worden ge-
zorgd.  
 
 

 
          Elk team heeft tijdens de toernooien een coach/

begeleider. Dat is ofwel een vaste coach ofwel de ouder die moet rijden. 
Een team heeft er baat bij dat er een vaste coach is. Een vaste coach ziet 
een team groeien en kan aandachtspunten aandragen voor de training. Er 
wordt aan het begin van het seizoen gevraagd of er ouders bereid zijn dit 
op zich te nemen. 
  
Als een team geen vaste coach heeft, dan wordt de ouder die rijdt gevraagd 
of deze ook als begeleider/coach van het team willen optreden. De spelre-
gels van elk niveau zijn in het kort meegeleverd in de shirtjestas, zodat 
iedereen zich in kan leven in de spelregels van het te coachen team.  
 
Waar moet men op letten op een toernooidag: 
* Het team wordt heen en teruggereden.  
* In de sporthal staat de grote sporttas met daarin de teamtasjes met de shirts (zie nummer op de tas). Op het 
eind van het toernooi worden de shirts weer in dit teamtasje gedaan en opgeruimd in de grote tas. De coaches 
moeten ook zicht houden op 1 of 2 mini-volleyballen. Deze moeten op het eind van het toernooi weer mee terug.  
* Het team moet voor elk wedstrijdje op tijd klaar staan bij het goede   
   veld. 
* De coach regelt wie in het veld staat en hoe er gewisseld wordt. 
* Op de lagere niveaus, als er door een fout een persoon uit het veld moet, moet de coach snel beslissen, wie dat 
moet worden, want zelf hebben de kids wel eens moeite met wie de fout maakt. 
* Houdt zicht op wat er tijdens het wedstrijdje gebeurd: geef eventueel  kleine aanwijzingen aan de kids, houd de 
telling in de gaten,  let ook op het spel van de tegenpartij, en ook op de scheidsrechter. 
     

 
 

       Er geldt een koppeling tussen de leeftijd van een kind en het spelen van een bepaald niveau.  
Volgens de NEVOBO regels mag een speler slechts 1-niveau onder het spelniveau dat is gekoppeld aan zijn leef-
tijd spelen.  Een team wordt in principe samengesteld voor een aantal toernooien.  
 

 
  

        De contributie voor de mini’s bedraagt € 100,- per jaar (2015-2016). 
                          Afmelding van het lidmaatschap van de mini’s dient voor 1 september plaats te vinden  
 
 

 
     Trainingstijden mini’s:  

                           1. Dinsdag: 17.15 – 18.30 uur Niveau 1-6   (leeftijd  6 tm  12 jaar) 
                           2. Vrijdag:  14:45—16:00 uur Niveau 1-6  
                           Trainers:  Rien de Ridder + assistent 
                         Ellen de Ridder + assistent 
                           Tijdens de basisschoolvakantie zijn er geen trainingen.  
                           Het seizoen loopt door tot eind mei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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