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WELKOM BIJ 
TRIVOS! 

MINI VOLLEYBAL BIJ TRIVOS 

In deze brochure kunt u alle informatie lezen met betrekking tot 
de aanmeldingszaken en het mini volleybal bij Trivos. 

 

BIJLAGEN IN DE MAIL 

• Inschrijfformulier 

• Spelregels niveau 1 tot en met niveau 6 

• Trainingskalender van het seizoen 

• Overzicht van de mini toernooien 

 

 

 

  
 

 

 

 

WAT IS MINI VOLLEYBAL? 
Mini volleybal is voor kinderen van de basisschoolleeftijd van 5 tot en met 12 jaar. Het mini 
volleybal is opgebouwd in 6 niveaus en wordt gespeeld met drie kinderen in het veld. In 
welk niveau iemand speelt, wordt bepaald door de leeftijd en de sportervaring. 

Plezier in het bewegen en in het samenspelen staat bij Trivos centraal. Er komen 
verschillende bewegingsthema’s terug tijdens de trainingen om een betere beweger te 
worden en om het volleyballen beter aan te leren! 
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WELKOM BIJ VOLLEYBALVERENIGING TRIVOS! 
 
INSCHRIJFFORMULIER & PASFOTO 
 
Neem het inschrijfformulier de eerst volgende training ingevuld 
mee en doe het formulier in de Trivosbus in de kantine van de 
Arcus. 

Stuur een pasfoto naar ledenadministratie@trivos.nl voor de 
inschrijving bij de NeVoBo en voor een spelerspas voor uw kind. 
Graag in een JPEG bestand, schoolfoto is prima. 

Vraag over contributie? Mail naar penningmeester@trivos.nl  

WEDSTRIJDKLEDING 
 
Een wedstrijdshirt kan worden aangeschaft bij sport met 
Snelders in Wijchen. Voor trainingen en wedstrijden.  

CONTACTGEGEVENS  

• Mini coördinator: 
Ramon Groenen (ramon@trivos.nl)  

• Begeleider toernooien niveau 1, 2 en 3: 

• Jasper Kersten (jaspermkersten@hotmail.com)  

• Begeleider toernooien niveau 4, 5 en 6: 
Miranda van de Donck (m_vddonck@hotmail.com) 

• Hoofdtrainer niveau 2-3: 
Beer Brandenburg (beer1982@live.nl)  

• Hoofdtrainer niveau 4: 
Debbie de Graaff (debbie.degraaff@home.nl) 

• Hoofdtrainer niveau 4/5: 
Ramon Groenen (ramon@trivos.nl)  

  

 

MINI TRAININGEN 

Alle trainingen vinden plaats in de trainingshal van de Arcus. 
Alle mini’s trainen op zaterdagochtend van 09.00 tot 10.30 uur. 
Als uw zoon/ dochter in niveau 4 of hoger speelt vanaf dan gaan 
de mini’s 2e keer in de week trainen. Tweede training is op 
donderdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur in de Arcus.  

 
ALGEMENE AFSPRAKEN 

• Vijf minuten voor het begin van de training is uw kind 
omgekleed aanwezig in de zaal. Hierdoor kunnen wij de 
trainingen op tijd starten.  

• Lange haren zitten vast met elastiekje of haarband. 
• Uw kind neemt een eigen flesje drinken mee gevuld met 

water. Uit hygiënisch oogpunt worden flesjes niet 
geleend aan andere kinderen. Daarnaast is het ook niet 
de bedoeling dat uw kind naar de kleedkamer gaat om 
te drinken, dit gaat ten koste van de trainingstijd.  

• Sieraden zoals oorbellen, kettingen en ringen graag af 
voor de veiligheid. 

AFMELDEN TRAININGEN 

 
Mocht uw kind een keer niet kunnen trainen, bijvoorbeeld omdat 
uw kind ziek is of een andere reden, dan verzoeken wij u tijdig af 
te melden bij de trainer.  

 

  

MEEDOEN MET MINI TOERNOOIEN? 

Wilt uw zoon of dochter meedoen met de toernooien? Neem 
dan contact op met de begeleider van het niveau waar uw 
zoon/ dochter gaat spelen en de trainer om uw kind in een 
team te plaatsen! 

MINI TOERNOOIEN 

Uw zoon/ dochter mag direct meedoen met de maandelijkse 
mini toernooien. Het seizoen bestaat uit acht tot tien 
toernooien. Het eerste toernooi waar uw kind aan deel kan 
nemen is op de zondag na de inschrijving.  
 
Tijdens de toernooien staat het plezier van uw kind centraal. 
Daarnaast kunnen zij tijdens de wedstrijden toepassen wat 
ze in de trainingen geleerd hebben. Trivos streeft naar 
positief coachen!  

Tijdens een mini toernooi is het uitgangspunt om 3 
wedstrijden te spelen. Iedere wedstrijd bestaat uit 2 sets van 
tien minuten. Per gewonnen set ontvangt het team 2 
punten. Mocht het gelijkspel zijn, dan ontvangt ieder team 1 
punt. Bij een verloren set ontvangt het team geen punten. 

Een week voor het toernooi ontvangt u van de 
wedstrijdbegeleider het wedstrijd- en rijschema via de mail. 
Het kan voorkomen dat er op het laatste moment nog 
wijzigingen zijn. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

Over het algemeen worden de toernooien in de ochtend en 
in het begin van de middag gespeeld. Vanwege een verschil 
in zaalruimte en zaalhuur bij verschillende verenigingen, kan 
het echter voorkomen dat deze tijden verschillen. Uw kind 
zal namelijk bij verschillende verenigingen in de regio 
toernooien spelen. 
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