
Kleding: 
Training: sportkleding met schoenen zonder zwarte zolen. Kniebeschermers zijn niet verplicht 
maar wel aan te raden. 
Toernooi: tenue van Smashing Velsen ’96. Dit wordt uitgedeeld voor de start van het eerste 
toernooi en moet aan het eind van het seizoen weer worden ingeleverd. 

Niveaus:
Bij het minivolleybal (6-12 jaar) maken we in Nederland gebruik van het Cool Moves Volley 
(CMV). Binnen het CMV zijn er 6 verschillende niveaus. In elk niveau word er een nieuwe 
vaardigheid aangeleerd.  Op dit moment bieden wij niveau 3, 4 en 6 aan. Dit verschilt per jaar 
en is afhankelijk van het niveau van de kinderen. De trainer deelt de kinderen in per niveau. 

Trainingen:
Op woensdagmiddag:

Velserbroek, Springplank: 14:00-15:00 (niv 3+4) en 15:00-16:00 (niv 6), door André
IJmuiden, Kennemerzaal: 16:00-17:00 (niveau 2-4), door Irene en Veronique

Voor het afmelden van een training, mailt u naar de desbetreffende trainer: 
andre@smashingvelsen.nl of irene@smashingvelsen.nl.

Toernooien (niet verplicht, maar wel aan te raden):
Teamindeling: maakt de trainer bekend
Wedstrijdschema: wordt gemaild
Elk team krijgt een bal mee van de trainer
Fluiten + tellen: elk team moet 1 of 2 wedstrijden fluiten, dit gebeurt meestal door de ouders. 
Er staat in het wedstrijdschema wanneer er gefloten moet worden. Ouders besluiten 
onderling wie er fluit. 
Spelregels: zie Verkorte regels voor Cool-Moves-Volleybal of onze website
Er moet een wedstrijdbriefje worden opgehaald bij de organisatie. Hierop vult u de uitslag in 
en dit briefje moet weer worden ingeleverd bij de organisatie. 
Een wedstrijd bestaat uit 2 sets van ongeveer 10 min. Het begin en einde van een set wordt 
aangegeven met een toeter oid. Bij elke set wordt er opnieuw begonnen met tellen.
Niveau 2 + 3 + 4 spelen op een klein veld (4,5m x 4,5m) en niveau 6 op een groot veld (4,5m 
x 6m)
Tip: kijk eens bij een training hoe het niveau van uw kind werkt 
Toernooidata: zie website

Contributie:
Trainen per jaar €85 en toernooien per jaar €34,-, mits op tijd betaald
Kosten zijn lager wanneer je later in het seizoen instroomt
Contributie wordt elk jaar opnieuw bepaald tijdens de ALV

Vragen?
Alle informatie over de mini’s staat op www.smashingvelsen.nl/jeugd en dan mini’s aanklikken
Stuur een mailtje naar minis@smashingvelsen.nl
Betrokken personen bij de mini’s: Wanda (minicoördinator), Frank (ledenadministratie), Irene 
(trainer) en André (trainer). U kunt bij hen ook altijd terecht met uw vragen.

Mini bij Smashing Velsen. 
Wat moet je weten? 
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