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Voorwoord

Beste ouders,
Voor u ligt het informatieblad van de mini’s van volleybalvereniging
Monza.
Nieuwe leden willen we hierbij van harte welkom heten bij de mini’s van Monza! Leuk dat
uw kind dit jaar volleybal gaat spelen. Vooral ouders van nieuwe leden hebben behoefte aan
informatie.
Ook degenen die al langer bij Monza spelen ontvangen een nieuwe geactualiseerde editie
van het mini-informatieboekje. De meest belangrijke informatie die het volleybaljaar
aangaan, staan voor u in dit boekje op een rijtje. Aan het einde vindt u alle contactgegevens,
zoals die van de trainsters, de contactouders en de jeugdcoördinator.
Het kan zijn dat wij iets vergeten zijn. Als er nog vragen zijn of als iets niet duidelijk is, mag u
dat altijd komen vragen.
Rest ons om iedereen een fijn en sportief volleybal jaar toe te wensen!

Met vriendelijke groet,
De minibegeleiding van volleybalvereniging Monza
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1. De vereniging
1.1.

Algemeen

Volleybalvereniging Monza bestaat sinds augustus 2008. De vereniging is ontstaan uit een
fusie tussen Mov’over (Monsterse volleybalvereniging) en GVC ( ’s-Gravenzandse
volleybalvereniging). Dit is de reden dat de trainingen zowel in ’s-Gravenzande als in
Monster plaats vinden. De vereniging kent een aantal dames en heren teams, een
jeugdafdeling en uiteraard de mini’s waar we erg trots op zijn.
Kenmerkend voor Monza is dat het niet gaat om de resultaten maar om de sfeer binnen de
vereniging. Met veel enthousiasme streven we naar een optimaal sportief resultaat. Voor
meer informatie over de vereniging verwijzen wij u naar de site van Monza: www.vvmonza.nl

1.2.

Mini-afdeling

Monza heeft een eigen mini-afdeling. De mini’s spelen volleybal
volgens speciale regels, die door de NEVOBO zijn samengesteld. De NEVOBO noemt dit
systeem: het Cool Moves Volleybal, het CMV.
Dit systeem is verdeeld in zes niveaus en maakt het mogelijk dat ieder kind van 6 t/m 12 jaar
volleybal kan spelen. Kinderen spelen op eigen niveau!

1.3.

Trainingslocaties en tijden

In het seizoen 2017-2018 zijn er alleen trainingen in de dorpskern Monster. Er zijn twee
trainingsgroepen. Beide trainen op woensdag in Sporthal “De Wielepet”, Heijdseweg 9 te
Monster. Tijden: 17:00 – 18:00 uur
Tijdens de schoolvakanties is er geen training. Het miniseizoen duurt van 1 september tot
eind mei. Bij voldoende belangstelling zijn er nog een aantal trainingen in juni.

1.4.

Contributie

De contributie voor Mini 1 bedraagt € 216,00 euro per volleybaljaar
(seizoen 2017-2018). Dit is inclusief de verplichte afdracht aan de
Nevobo, vanwege het spelen van de competitie. De contributie voor de
overige mini’s (Mini 2 en jonger) bedraagt €180,00. Bij betaling voor 1
december wordt er 15 euro korting gegeven.
Mocht uw kind later in een seizoen instromen, dan wordt een gedeelte in mindering
gebracht.

1.5.

Nieuw lid

Een nieuw lid mag altijd vier keer op proef komen trainen om te kijken of het een leuke sport
is. Aanmelden kan via een inschrijfformulier te downloaden via de site of te verkrijgen bij de
trainer.
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1.6.

Aanspreekpunt

Mochten er vragen zijn over dingen of zijn er zaken die besproken moeten worden dan kunt
u altijd contact opnemen met ons. Zie hiervoor de lijst achterin dit boekje.

2. Hoe wordt CMV gespeeld?

2.1.

CMV

Het Cool Moves Volleybal loopt nu al een aantal jaren. Voordat het
CMV werd ingevoerd konden kinderen pas gaan volleyballen vanaf
een jaar of negen. De techniek is te moeilijk voor jongere kinderen.
Het CMV maakt het mogelijk dat kinderen vanaf 6 jaar al deel
kunnen nemen. Het CMV is ingedeeld in niveaus, zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan
volleyballen. Er zijn zes niveaus. Hieronder worden kort de spelregels per niveau genoemd.
Wilt u meer over de spelregels weten dan kunt u deze vinden op de website
www.cmvhaaglanden.nl/ of op de Cool Moves Website van de Nevobo:
www.coolmovesvolley.nl of www.volleybal.nl/volleybal/kids-en-jeugd/cool-moves-volley.
Bij alle niveaus wordt er met vier spelers in het veld gespeeld.

2.2.

Niveau 1: Gooien, vangen en bewegen

Een speler gooit de bal naar de overkant vanaf een willekeurige plek in het veld. Nadat de
bal over het net gegooid is , draait het hele team draait een plaatsje door (met de klok mee).
De bal komt terug, er moet gevangen worden. Degene die vangt, gooit weer naar de
overkant en er wordt weer gedraaid. Er mag niet gelopen worden met de bal.
De kinderen mogen vangen en gooien zoals ze willen. Als de afstand tot het net te groot is,
dan mag er een keer over gespeeld worden.
Als de bal op de grond komt moet degene die er het dichtst bij staat, het veld verlaten en
gaat het spel weer verder. Na één vangbal van een ploeggenoot, mag een speler weer terug
in het veld. Als een veld leeg gespeeld is wordt er een punt verdiend door de tegenpartij en
mogen de spelers die af waren weer allemaal in het veld gaan staan.

2.3.

Niveau 2: onderhands opslaan

Het serveren komt erbij. Het spel begint met een onderhandse opslag.
Nadat de bal op de grond is gekomen en een speler heeft het veld
verlaten mag een speler die het dichtst bij de bal staat, gaan serveren.
Na drie vangballen mag een speler die af is terug in het veld komen.
Na onderhands toetsen en vangen eigen bal (of bal teamgenoot) mag het hele team weer in
het veld.
Is een veld leeg dan heeft de tegenpartij een punt verdiend. De spelers draaien een plaatsje
door (met de klok mee) na elke bal die over het net gaat.
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Het gooien en vangen gaat op volleybaleigen manieren. De bal moet in een keer over het
net.

2.4.

Niveau 3: onderarms spelen

Het spel begint zoals in niveau 2: met de onderhandse opslag bij het
team waar de bal gevallen is. De achterspeler mag opslaan.
Hier wordt in tweeën gespeeld. De bal wordt onderhands gespeeld en
een teamgenoot vangt de bal. Deze gooit de bal naar de overkant. Ook
in dit niveau draaien de spelers een plaatsje door nadat de bal over het
net is gespeeld.
Een speler mag terugkomen in het veld als een medespeler de bal onderhands opspeelt en
een medespeler de bal daarna vangt. Ook hier is er een punt als het veld leeg is.

2.5.

Niveau 4: tweede bal vloeiend spelen

In niveau 4 is het verplicht om de tweede bal vanuit een vloeiende aangooibeweging
(vanggooi of vangstoot) te spelen. Het spel begint met een onderhandse opslag vanaf een
willekeurige plaats achter de achterlijn.
Spelers draaien niet meer door nadat ze zelf de bal over het net hebben gespeeld maar na
een punt. Er wordt altijd in drie keer gespeeld! Nadat de bal is geserveerd vangt de
tegenpartij de bal onderhands op en speelt de bal naar een medespeler. Deze vangt de bal
en gooit hem in een vloeiende beweging naar een medespeler. Lopen of draaien met de bal
is niet toegestaan. De derde speler stoot de bal over het net.
De puntentelling gaat via het rallypoint systeem. Na drie keer achter elkaar dezelfde
serveerder een plek doordraaien.

2.6.

Niveau 5: Streef naar drie keer spelen

Vanaf dit niveau spelen de kinderen op een groot veld (6 x 6 m).
De tweede bal mag niet meer worden gevangen. Bij drie keer spelen en
een goede derde bal krijgt het team een extra bonuspunt!
De spelers proberen de bal bovenhands, onderarms of smashend uit
stand over het net bij de tegenstander in het veld op de grond te spelen.

2.7.

Niveau 6: bovenhandse opslag, smash/push

Eigenlijk het volleybal zoals het overal gespeeld wordt! Al is het nog wel 4 tegen 4. Na drie
keer serveren draaien we een plekje door.

2.8.

Hoe delen we uw kind in?
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We kijken altijd eerst naar het niveau. Een kind speelt op zijn eigen niveau. Dit is echt het
allerbelangrijkste. Het is niet leuk om hoger te spelen dan hij/zij aan kan. Dit is niet goed
voor het zelfvertrouwen. Op den duur gaat dit ook ten koste van het spelplezier.
Uiteraard kijken wij ook naar leeftijd en vriendjes. Hier proberen we rekening mee te houden.
Garantie is er niet! Bent u het niet eens met een beslissing van onze kant dan kunt u hier
altijd met ons over praten. Onze ervaring is dat ouders er meer moeite mee hebben dan de
kinderen.

3. De trainingen
De trainingen worden verzorgd door vrijwilligers: seniorenleden of
ouders. Bij de trainingen staat het plezier voorop. Tevens wordt er
serieus gesport en dient er goed geluisterd te worden door de
kinderen.

3.1.

Afwezig tijdens de training

Natuurlijk gaan we ervan uit dat iedereen naar de training komt. Met z’n allen werken we
naar het volgende toernooi. Een training missen is zonde.
Mocht het zo zijn dat uw kind niet komt trainen, dan willen we dit graag altijd even weten.
Afmelden kan via de groeps-whatsapp van de trainingsgroep of van het team.
Indien mogelijk uiterlijk op dinsdag voor 18:00 uur.

3.2.

De kleedkamer

Tien minuten voor aanvang van de training is de kleedkamer open. Wij houden geen toezicht
in de kleedkamer. Wij stellen het daarom op prijs dat u zelf uw kind helpt met omkleden en
zorgt dat hij/zij zich naar behoren gedraagt.
De kleedkamer is onbewaakt! Wij raden aan om geen waardevolle spullen achter te laten,
want hier kunnen wij geen verantwoordelijkheid voor dragen.
Schade als gevolg van verlies en diefstal vergoeden wij niet.

3.3.

Hulp tijdens de training

We zijn ieder jaar weer blij met de hulp van de assistent-trainers. Dit zijn vaak jeugdleden
van Monza, die vrijwillig komen helpen. Ze proberen ook bij toernooien aanwezig te zijn.
Zonder hen geen minivolleybal! Geef ze af en toe even een schouderklopje!
Daarnaast zijn we op zoek naar ouders die af en toe kunnen assisteren. Heeft u
belangstelling dan verzoeken wij u contact op te nemen met de minicoördinator.

3.4.

Kledingadvies

Tijdens de training gewoon gymkleding. Niet met zaalschoenen buiten lopen!
Eventueel kunt u kniekussens aanschaffen, maar dit is niet noodzakelijk, wel prettig.
-7-

Uiteraard gaan de sieraden af en laten we de snoepjes in de tas!
De vereniging is niet aansprakelijk voor spullen en sieraden die kapot gaan of kwijt zijn. Laat
waardevolle spullen thuis! De kinderen mogen een bidon met water meenemen om tijdens
de training de ergste dorst te lessen.

4. De toernooien
4.1.

Het spelen van toernooien

De mini’s tot en met niveau 5 hebben geen wekelijks competitie, maar
spelen hun wedstrijdjes tijdens de toernooien. Gedurende het jaar spelen
we zeven of acht toernooien. De toernooien worden georganiseerd door
de toernooicommissie Minihaaglanden van regio West. Er is ongeveer
eenmaal per maand een toernooi en het toernooi is op zaterdag.
Nieuwe kinderen trainen eerste enkele maanden mee, alvorens ze mee gaan doen aan een
toernooi.
Voor niveau 6 is er een wekelijkse competitie. De informatie hierover kunt u terugvinden op
de website.
Aan het begin van de seizoen worden de data van de toernooien vastgesteld.
De planning voor het seizoen 2017-2018 is:
Datum
30 september 2017
28 oktober 2017
25 november 2017
16 december 2017 *
20 januari 2018
17 februari 2018
17 maart 2018
14 april 2018

Vereniging
Inter Rijswijk
Kratos '08
Kalinko
Monza
Zovoc
PQV
Netwerk
Sovicos

Sporthal (onder voorbehoud)
Marimbahal, Rijswijk
Sporthal Tanthof, Delft
Sporhal Houtrust, Scheveningen
Sporthal De Wielepet, Monster
Noord Westerhal, Zoetermeer
SC Vreeloo, De Lier
De Viergang, Pijnacker
Sportcampus Zuiderpark, Den Haag

*) Het toernooi van 16 december is facultatief voor deelname en telt niet mee in de
eindstand

Schrijft u ze a.u.b. meteen op uw kalender. Het zou jammer zijn als uw kind een toernooi
moet missen. Een toernooi heeft altijd andere aanvangstijden en kan verdeeld worden over
de ochtend en middag. Bij een verdeling over twee dagdelen spelen niveau 1 tm 3 en een
deel van 4 ’s morgens en de overige niveau’s ’s middags. Dat weten we in de week
voorafgaand aan het toernooi. Van de contactouder van het team ontvangt u een e-mail met
-8-

daarin verzamel- en aanvangstijd. Op de site www.cmvhaaglanden.nl/ vindt u alle informatie,
inclusief het toernooischema en na afloop de eindstand per poule.
Er wordt gezamenlijk afgereisd naar de sporthal. De kinderen uit Monster verzamelen bij de
Wielepet en de kinderen uit ’s-Gravenzande bij de Westlandhal.
Zoals u kunt zien is Monza op 16 december aan de beurt om het Minitoernooi te
organiseren. Graag zien we op deze dag zoveel mogelijk ouders om ons te helpen met de
bijbehorende taken (opbouwen, tellen, tijd bijhouden, eindstanden invullen etc.).

4.2

Kleding

Tijdens de toernooien het liefst een zwart broekje. Een wedstrijdshirtje kan aangeschaft
worden via de vereniging. Mocht het shirtje niet tijdig geleverd kunnen worden, dan kan uw
zoon/dochter een shirtje lenen van vvMonza..

4.3

Inbreng van ouders op een toernooidag

U snapt het al, wij hebben uw hulp hard nodig!!
Buiten dat er soms trainers meegaan naar een toernooi, verwachten wij dat er per team
twee ouders meegaan als begeleider/coach. De begeleiders zorgen er voor dat:
- de kinderen worden gehaald bij het verzamelpunt en veilig weer thuis komen;
- het team gecoacht wordt;
- de kinderen op tijd klaar staan voor hun wedstrijden;
- er geteld en gefloten wordt als het team is daarvoor is ingedeeld.
Aan het begin van het seizoen maken we een schema wie wanneer gaat rijden en
begeleiden. Wisselen mag uiteraard altijd. We noteren ook een reserve. Verder hebben de
kinderen voor, tijdens en na de wedstrijden uw aanmoediging hard nodig!
Op de toernooien worden de wedstrijden gefloten door de begeleiding van de deelnemende
teams. Wij stellen het dan ook ten zeerste op prijs als u als begeleider die taak op u neemt.
Een andere ouder of een eventueel aanwezige trainer kan u daarmee helpen.
Het is handig dat u goed op de hoogte bent van de spelregels van het niveau waarin uw kind
speelt. Hierover zal tijdens een ouderbijeenkomst uitleg gegeven worden. Daarnaast is het
mogelijk om op de training voorafgaand aan het toernooi te oefenen. Als u hiervan gebruik
wilt maken, dan kunt u contact opnemen met de trainsters.
Wat moet uw kind meenemen op een toernooidag?
De dag duurt altijd lang en het kan zijn dat er een lange pauze tussen twee wedstrijden zit.
Wij adviseren altijd om iets van een spelletje, kleurboek, puzzelboekje of iets anders mee te
nemen. Rennen in de gangen en kleedruimte is verboden! Eten en drinken uiteraard ook niet
vergeten.

4.4

Zijn er prijzen te winnen op een toernooidag?

Helaas zijn er geen prijzen te winnen op een toernooi. De toernooileiding telt alle punten van
de zeven toernooien bij elkaar op en bepaalt dán wie er gewonnen heeft.
Na de laatste wedstrijden van de laatste toernooidag worden de prijzen uitgedeeld. Hier zijn
we ook altijd bij aanwezig. Iedereen ontvangt een herinnering. De organisatie sluit altijd af

-9-

met een verrassing. Het laatste toernooi duurt dus langer. Houd daar rekening mee!

4.5

Publiek tijdens een toernooi

Natuurlijk hopen we dat de kinderen tijdens een toernooi worden aangemoedigd door
familie, enz, .. U bent van harte welkom!
De organisatie heeft het liefst dat het publiek kijkt vanaf de tribune. Dit omdat het in de zaal
zo vol is.
Verder is het absoluut verboden om met straatschoenen de zaal te betreden. De
organisatie loopt rond met rode kaarten! Alleen op de tribune zijn straatschoenen
toegestaan. De vloer is koud! Tip: Trek sloffen aan.

5 Feesten en speciale dagen
Gedurende het jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd binnen de vereniging.
Over deze activiteiten wordt u per email geïnformeerd. U kunt ook regelmatig onze
facebook-pagina bezoeken: www.facebook.com/vvMonza. Onze website www.vvmonza.nl
bevat voornamelijk algemene informatie van de vereniging.
De belangrijkste activiteiten zijn:
Sinterklaasfeest
Bij de mini’s vieren we dit feest meestal in de week van 5 december. Ieder kind krijgt dan
van de vereniging een aardigheidje! Dit jaar is het feest op woensdag 29 november in de
Wielepet. Hoe dit feest gevierd wordt is per jaar verschillend. U krijgt hierover bericht.
Afsluiting volleybaljaar
Aan het einde van het seizoen willen we als mini-afdeling iets leuks doen als afsluiting van
het volleybaljaar. Dit vindt meestal plaats eind mei of in juni. Hierover krijgt u tegen die tijd
bericht.
Verjaardag
Als uw kind jarig is mag hij/zij uitdelen. Aan het einde van de training zingen we samen.

6 Mini van de maand
Het is de bedoeling om de kinderen ook het reilen en zeilen van de
seniorenteam te laten zien tijdens een wedstrijd. De senioren spelen hun
thuiswedstrijden op vrijdagavond in de Wielepet.
Een keer per maand krijgen een aantal mini’s een uitnodiging om bij een
wedstrijd aanwezig te zijn. Uw kind krijgt hiervoor een uitnodiging waarin
precies staat wat er van uw kind verwacht wordt. Het is in ieder geval een hele ervaring voor
uw kind om dit mee te maken.
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7 Blablaadje / Grote Clubactie
Het informatieblad van Monza verschijnt ongeveer 8 maal
per jaar en wordt per email verstuurd.
In dit blablaadje staat informatie over veranderingen of
leuke en gezellige dingen die we meemaken binnen de vereniging. Houdt uw e-mail in de
gaten! Neem svp contact met ons op indien u dit blablaadje niet krijgt.
Monza doet jaarlijks mee met de Grote Clubactie. Hiervoor vragen we een bijdrage van alle
leden. De mini’s krijgen een boekje waarmee ze langs familie en de buurt kunnen gaan om
loten te verkopen. We maken hierbij gebruik van machtigingen, zodat de mini’s niet met geld
over straat hoeven.

8 Contactgegevens
Coördinatie Jeugdzaken
Lindsey Spaargaren
 06 – 21 41 89 16
 Jeugd@vvmonza.nl
Trainers:
Annemarie de Wilde
 06 – 50 43 10 27
 dewilde2001@gmail.com
Leontien Oosterhof
 06 – 43 00 25 92
 l.oosterhof@caiway.net
Deelname toernooien
Elk team dat aan toernooien mee doet heeft een contactouder. De contactouder maakt een
indeling van welke ouder naar welk toernooi rijdt en houdt het overzicht van wie er afwezig
is. Het bevestigen van deelname aan en het afmelden voor toernooien gaat via de
contactouder van het team.

Algemeen
Algemeen emailadres mini’s: monzamini@gmail.com
Voor aanmeldingen, afmeldingen, foto’s en andere email voor Monza mini.
Website vereniging: www.vvmonza.nl

@vvmonza

http://www.facebook.com/vvMonza
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Voor toernooi-informatie en uitslagen: www.cmvhaaglanden.nl/
De spelregels van het CMV:
https://www.nevobo.nl/cms/download/2338/Spelregels%20CMV%202017-2018.pdf
Spreekbeurtpakket: http://www.volleybal.nl/artikelen/spreekbeurtpakket

-12-

-13-

