
	

	

Jeugd bij Smashing Velsen '96. 
Wat moet je weten? 

 
Kleding 

 Training: sportkleding met zaalschoenen, kniebeschermers (niet verplicht maar wel fijn) 
 Wedstrijden: tenue van Smashing Velsen '96. Het tenue kan besteld worden via Sport2000 in 

IJmuiden. Vraag van te voren een rugnummer op bij de ledenadministratie 
(leden@smashingvelsen.nl). Dit tenue is van de leden zelf en hoeft dus niet ingeleverd te 
worden aan het einde van een seizoen.  

 
Niveau 

 Bij de jeugd (12-18 jaar) zijn 3 leeftijdscategorieën; C-jeugd (12-14 jaar), B-jeugd (14-16 jaar), 
A-jeugd (16-18 jaar). De trainer bepaald samen met de jeugdcoördinator wie op welk niveau 
wordt ingedeeld (kan ook een niveau hoger of lager zijn dan je leeftijd).  

 
Trainingen 

 Maandagavond: 
 IJmuiden, Willemsbeekzaal: 18:30-19:30 (MC1+MC2) en 19:30-20:30 (MB2) 

 Dinsdagavond: 
 IJmuiden, Sporthal IJmuiden Zeewijk: 19:00-20:30 (MA1, MB1+MB2) 
 IJmuiden, Sporthal IJmuiden Zeewijk: 20.30-22.00 uur (MA2) 

 Woensdagavond: 
 IJmuiden, Kennemerzaal: 17.30-19.00 uur (MC1) 

 Donderdagavond: 
 Velserbroek, Sporthal Polderhuis: 19:00-20:30 (MC2, MB1, JB1, MA1+MA2) 

 Afmelden voor een training kan via een whatsapp-bericht aan de directe trainer  
 
Wedstrijden (niet verplicht, maar wel aan te raden) 

 Het eerste halfjaar wordt alleen getraind. Na een half jaar bepaald de trainer of het niveau 
voldoende is om al wedstrijden te spelen 

 Teamindeling: maakt de technische commissie bekend 
 Wedstrijdschema: te vinden op: https://www.volleybal.nl/?activetab=panel3 
 Ballen: ieder team heeft een eigen ballentas te leen voor een seizoen 
 Spelregels: verschilt per niveau, zie de verkorte spelregels op onze website 
 Een wedstrijd bestaat uit 4 sets waarbij gespeeld wordt tot 25 punten, met een verschil van 2 

punten. Bij iedere set wordt opnieuw begonnen met tellen.  
 

Contributie 
 Trainen per jaar €133; 2e training €75 en wedstrijden per jaar €80 
 Als voor een bepaalde datum de betaling bij de penningmeester binnen is, of een 

betaalregeling is afgesproken ontvangt u €25 korting 
 Kosten zijn lager wanneer je later in het seizoen instroomt 
 Contributie wordt elk jaar opnieuw bepaald tijdens de ALV 

 
Vragen 

 Alle informatie staat op www.smashingvelsen.nl/jeugd 
 Stuur een e-mail naar de jeugdcoördinatoren: jeugd@smashingvelsen.nl 
 Betrokken personen: Eline (jeugdcoördinator), Frank (ledenadministratie), Jaqueline 

(penningmeester) en alle trainers. U kunt bij hen ook altijd alles vragen.  


