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Inhoud 

● Leeftijden  
● Mini niveau 4 
● Mini niveau 5 
● Meisjes C1 
● Meisjes B1 
● Mix B 
● Extra punten  

 
Leeftijden  

● Mini volleybal tot 12 jaar 
● Niveau 4: 9 tot 10  
● Niveau 5: 10 tot 11 

● C jeugd tot 14 jaar 
● B jeugd tot 16 jaar 
● A jeugd tot 18 jaar 
● Senioren 18 jaar en ouder 

 
Mini niveau 4 
Maayke heeft dit seizoen mini niveau 4 de getraind. Maayke vond het een gezellige groep meiden die 
op de training en tijdens de wedstrijd erg gemotiveerd waren. Elke training werd de wedstrijd 
geëvalueerd. In deze evaluatie werden de goede en minder goede punten van de wedstrijd 
besproken. Op de training werd er direct op de verbeterpunten getraind. Maayke vindt dat er veel 
vooruitgang is geboekt, evenals de kinderen zelf.  
Doel: Het drie keer samenspelen is verplicht en de beginselen van de set-up worden aangeleerd 
Afspraken die zijn gemaakt waren: 

● Op tijd aanwezig 
● Op tijd afmelden 

Helaas stopt Maayke met training geven.  
Quinto is nog opzoek naar een nieuwe trainer.  
 
Spelregels niveau 4  

● Leeftijd: 9 tot 10 jaar  
● Aantal spelers: 4 spelers per team  
● Veldafmeting: 6 x 4,5 meter  
● Nethoogte: 2 meter 
● Spelregels: 

● Het team is verplicht de bal in drie keer te spelen  
● Het eerste en het derde balcontact mogen met zowel de onder armse als de 

bovenhandse volleybaltechniek gespeeld worden (niet vangen).  
● Het tweede balcontact vindt altijd plaats met een verplichte vloeiende en 

niet-onderbroken vanggooi- of vangstootbeweging. 
● De opslag wordt onderhands en achter de lijn uitgevoerd.  
● Na drie opslagbeurten achter elkaar door dezelfde speler, draait de ploeg door.  
● Telling: rallypoint. Elke fout levert een punt op voor de tegenstander. 

 
 



 
Concept teamindeling niveau 4 
Training: dinsdag 17.00 – 18.00 uur 
Trainer: ? 
Spelers: 

● Laura Eefting  
● Kyara Jansen  
● Loic Dijkstra  
● Marit Alberts  
● Wieke Feringa  

Vraag van Ronnie: kan niveau 4 ook niveau 5 worden? Quinto gaat kijken of dit mogelijk/haalbaar is. 
 
Mini niveau 5 
Evelien heeft dit seizoen de meiden met veel plezier getraind. Er zijn dit seizoen op verschillende 
facetten getraind. Bijvoorbeeld de bovenhandse en onderhandse techniek, maar ook de smash. Doel 
dit seizoen was 3 keer spelen. Ook heeft Evelien afspraken gemaakt met de meiden aan het begin 
van het seizoen. De afspraken waren: 

- De meiden zetten voor de training het veld klaar. 
- Iedereen is op tijd aanwezig en meldt zich af wanneer zij niet kan komen trainen  
- Geen vraag is te gek 

Ook Evelien stopt helaas met training geven. Voor komend seizoen is Quinto nog opzoek naar een 
nieuwe trainer.  
 
Spelregels niveau 5 

● Leeftijd: 10-11 jaar 
● Aantal spelers: 4 spelers per team  
● Veldafmeting: 6 x 6 meter  
● Nethoogte: 2 meter 
● Spelregels:  

● Er mag geen enkele bal gevangen worden. De spelers spelen elke bal, met kort 
balcontact, door.  

● Het team mag de bal maximaal drie keer spelen.  
● Het team dat de bal drie keer weet over te spelen krijgt een bonuspunt.  
● De opslag wordt verplicht onderhands en achter de lijn uitgevoerd.  
● Na drie opslagbeurten doordraaien.  
● Telling: rallypoint. Elke fout levert een punt op voor de tegenstander. Om het drie 

keer spelen te stimuleren kunnen er bonuspunten verdiend worden. 
 
Concept teamindeling niveau 5 
Training: dinsdag 17.00 – 18.00 uur 
Trainer: ? 
Spelers: 

● Bente Maat 
● Marissa Geerts  
● Fenna Vierhoven  
● Marloes Meppelink  

 
 
 
 



 
 
Meisjes C1 (oud C2) 
Monique heeft dit jaar c2 met veel plezier getraind. Monique vindt het een erg leuk team. Er zijn 
tijdens het seizoen een aantal ups en downs geweest maar over het algemeen ging het erg goed. 
Monique vindt dat de meiden progressie hebben laten zien gedurende seizoen en uiteindelijk hebben 
de meiden een mooi resultaat neergezet.  
Monique zal volgend jaar Meisjes C blijven trainen, coachen gaat haar niet lukken i.v.m. eigen 
wedstrijden en werk. Quinto zal op zoek gaan naar een nieuwe coach.  
 
Spelregels meisjes C 

● Nethoogte: 2,05 m 
● Achterlijn: 7 meter lijn 
● Drie sets 
● 2e klasse  
● Na 3x opslaan wisselen 
● Doordraaien in het veld 

 
Concept teamindeling meisjes C1 
Training: dinsdag 18.00 – 19.30 uur 
Trainer: Monique  
Spelers: 

● Selma Kramer 
● Marijke Vaatstra 
● Nienke Vos 
● Ilse Hingstman  
● Maud Venema 
● Nienke Eefting  
● Meike van Wamel 
● Marjet Enting  

 
Meisjes B1 (oud C1) 
Evan en Jordi hebben zijn na een kwart seizoen begonnen met het geven van de training aan meisjes 
C1. Jordi geeft aan dat de meiden een hecht team zijn en zich goed hebben ontwikkeld gedurende 
het seizoen. Het plan is om volgend seizoen een B team te vormen, omdat een aantal meiden deze 
leeftijd bereiken. Het idee is ook om de meiden volgend jaar systeem aan te leren.  
Evan stopt met training geven, Jordi gaat door en zal ondersteuning krijgen van één van de Mix B 
trainsters.  
 
Spelregels meisjes B1 

● Nethoogte: 2,15 m 
● Achterlijn: 9 meter 
● Drie sets 
● 2e klasse 
● Een speler blijft doorgaan met serveren tot het andere team scoort 
● Vaste posities, namelijk: spelverdeler, diagonaal, middenaanvallers en buitenaanvallers. 

Iedereen heeft een taak in het veld en hier ligt de focus 
 
 
 
 



 
 
Concept teamindeling meisjes B1 
Training: dinsdag 18.00 – 19.30 uur 
Trainer: Jordi + wisselende trainer Mix B 
Spelers: 

● Lieke Vrieling  
● Mayra Niers  
● Mieke Jagersma 
● Roëlle Kosse  
● Lise Greveling  
● Eline Neuwitter 
● Larissa Jansen  
● Lyanne Tielken 

 
Mix B 
Mix B is dit jaar getraind door Sanne Heesbeen, Miranda en Sanne Hofstede. Mix B is dit jaar systeem 
gaan spelen, dit vonden de kinderen erg leuk om aan te leren. Aandachtspunt is het fanatisme in het 
veld. Het team had veel moeite tegen de sterke jongensteams wat soms wel wat teleurstelling 
veroorzaakte. Er is voor gekozen om een voorstel te doen aan de NeVoBo om het team volgend jaar 
tweede klasse te laten spelen. Het team kan niet in een meiden competitie uitkomen omdat een 
team met één jongen als een jongensteam wordt gezien. Vanuit de NeVoBo is nog een voorstel 
gekomen om halverwege het seizoen te kijken of poules gemixt kunnen worden, zodat de sterke 
teams bij elkaar in komen en de iets minder sterke teams. Dit is alleen mogelijk wanneer er genoeg 
teams zijn. Wanneer wij hier meer informatie over krijgen zullen wij de ouders en kinderen hiervan 
op de hoogte brengen.  
 
Spelregels  

● Nethoogte: 2.24 m 
● Achterlijn: 9 meter 
● Drie sets!! 
● 2e klasse 
● Een speler blijft doorgaan met serveren tot het andere team scoort 
● Vaste posities, namelijk: spelverdeler, diagonaal, middenaanvallers en buitenaanvallers. 

Iedereen heeft een taak in het veld en hier ligt de focus. 
 
Concept teamindeling meisjes B1 
Training: dinsdag 18.00 – 19.30 uur 
Trainer: Sanne, Sanne en Miranda 
Spelers: 

● Silka Breeschoten  
● Elise Jonkers 
● Ditte Huizenga  
● Alwin Kramer  
● Thijs van Wamel 
● Lieke Santema 
● Monique de Weerd  
● Melanie Striethouldt 
● Famke Wuffing Bosma  

 
 



 
 
Nog even opletten…  

● Aan/afmelden 
o Volgend jaar afmelden in april; briefjes uitdelen voor de teamindeling 

● Jeugdtrainers gezocht! 
o Nog opzoek; Evelien, Maayke en Evan stoppen. Monique stopt met coachen.  

● Kamp… ☺ 
o 7 tot 9 september 
o Zie onze social media kanalen  

● Beachvolleybal juni 
o 4 beachvolleybal trainingen, jeugd c/b 18:00 - 19:00 uur en mini’s 17:00 - 18:00 uur 

● Start training: week na kamp 
o 2e schoolweek (na jeugdkamp) 

● Oranje heren in Nederland! 
(mei, juni, in september WK in Bulgarije)  
(Oranje dames te volgen via NOS/livestream) 

  
Bedankt voor de komst/aandacht! 
 
De jeugdcommissie en jeugdtrainers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


