ALGEMENE INFORMATIE 2019-2020

Beste speelster/speler/ouder/verzorger,

Het doel van de Summa Volleybalschool is om ieder individu haar mogelijkheden te laten ontdekken,
ontwikkelen en gebruiken.
Middels trainingen die gericht zijn op coördinatie, balvaardigheid en techniek wordt het talent de kans
geboden zich individueel te verbeteren. Deze trainingen zijn aanvullend aan de reguliere clubtrainingen.
Men blijft dus lid van de eigen vereniging en men blijft spelen bij het eigen team.
Wij richten ons op de leeftijden van 9 tot en met 18 jaar, uitgangspunt bij het indelen van de trainingsgroepen
is het individuele niveau.
Globaal gezien bestaat de training uit de volgende componenten:
- coördinatie, snelheid en kracht,
- balvaardigheid en verplaatsingen,
- technieken (basis en taakgericht).
Deel 1 bestaat uit een gezamenlijke warming up gericht op coördinatie, uitgebreid naar snelheid en kracht.
Deel 2 van de training wordt geoefend in 1 groep waarbij er interactie plaatsvindt tussen de niveau’s.
Deel 3 wordt ingedeeld naar sterkte, zodat ieder op zijn eigen niveau de technieken kan aanleren, verbeteren
en toepassen. Afhankelijk van de grootte van de trainingsgroep zullen meerdere velden en gekwalificeerde
trainers beschikbaar zijn.
De trainingen zijn op dinsdag van 16.30 tot 18.30 uur, op woensdag van 16.30 tot 18.30 uur en op
zondagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur en van 11.00 tot 13.00 uur.
Het is mogelijk om eerst enkele proeftrainingen te volgen waarna besproken wordt of men in aanmerking
komt voor onze trainingen en wat de mogelijkheden zijn.
Onderstaande bedragen zijn de bijdragen per seizoen en zijn als volgt opgebouwd, volg je:
1 training per week:
€ 265,- (30 trainingen)
2 trainingen per week: € 475,- (60 trainingen)
3 trainingen per week: € 590,- (90 trainingen)
Tussentijds aanmelden is ook mogelijk, in overleg zullen dan de kosten worden bepaald.
Regelmatig zullen er extra activiteiten georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld een clinic, workshop of stage.
Hiervoor dient men zich apart op te geven en er kunnen extra kosten aan verbonden zijn.
Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met onderstaande trainers:
Johan Leenders: 0650485467
Angelique Willems: 0621523111
U kunt ook mailen naar: info@summavolleybalschool.nl
Voor uitgebreide informatie en aanmelding kunt u terecht op onze website:
www.summavolleybalschool.nl
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JAARKALENDER 2019-2020

09-09
10-09 Training
11-09 Training
12-09
13-09
14-09
15-09 Training

28-10
29-10 Training
30-10 Training
31-10
01-11
02-11
03-11 Training

16-12
17-12 Training
18-12 Training
19-12
20-12
21-12
22-12 Training

03-02
04-02 Training
05-02 Training
06-0
07-02
08-02
09-02 Training

23-03
24-03 Training
25-03 Training
26-03
27-03
28-03
29-03 Training

16-09
17-09 Training
18-09 Training
19-09
20-09
21-09
22-09 Training

04-11
05-11 Training
06-11 Training
07-11
08-11
09-11
10-11 Training

23-12
24-12
25-12 Kerstmis
26-12 Kerstmis
27-12
28-12
29-12

10-02
11-02 Training
12-02 Training
13-0
14-02
15-02
16-02 Training

30-03
31-03 Training
01-04 Training
02-04
03-04
04-04
05-04 Training

23-09
24-09 Training
25-09 Training
26-09
27-09
28-09
29-09 Training

11-11
12-11 Training
13-11 Training
14-11
15-11
16-11
17-11 Training

30-12
31-12 Oudjaarsd.
01-01 Nieuwjaarsd.
02-01
03-01
04-01
05-01 Training

17-02
18-02 Training
19-02 Training
20-02
21-02
22-02
23-02 Carnaval

06-04
07-04 Training
08-04 Training
09-04
10-04
11-04
12-04 Pasen

30-09
01-10 Training
02-10 Training
03-10
04-10
05-10
06-10 Training

18-11
19-11 Training
20-11 Training
21-11
22-11
23-11
24-11 Training

06-01
07-01 Training
08-01 Training
09-01
10-01
11-01
12-01 Training

24-02 Carnaval
25-02 Carnaval
26-02
27-02
28-02
29-02
01-03 Training

13-04
14-04
15-04
16-04
17-04
18-04
19-04

07-10
08-10 Training
09-10 Training
10-10
11-10
12-10
13-10 Training

25-11
26-11 Training
27-11 Training
28-11
29-11
30-11
01-12 Training

13-01
14-01 Training
15-01 Training
16-01
17-01
18-01
19-01 Training

02-03
03-03 Training
04-03 Training
05-03
06-03
07-03
08-03 Training

20-04
21-04 Training
22-04 Training
23-04
24-04
25-04
26-04 Training

14-10
15-10
16-10
17-10
18-10
19-10
20-10 Training

02-12
03-12 Training
04-12 Training
05-12
06-12
07-12
08-12 Training

20-01
21-01 Training
22-01 Training
23-01
24-01
25-01
26-01 Training

09-03
10-03 Training
11-03 Training
12-03
13-03
14-03
15-03 Training

27-04
28-04
29-04
30-04
01-05
02-05
03-05

21-10
22-10 Training
23-10 Training
24-10
25-10
26-10
27-10 Training

09-12
10-12 Training
11-12 Training
12-12
13-12
14-12
15-12 Training

27-01
28-01 Training
29-01 Training
30-01
31-01
01-02
02-02 Training

16-03
17-03 Training
18-03 Training
19-03
20-03
21-03
22-03 Training

04-05
05-05 Bevrijdingsdag
06-05
07-05
08-05
09-05
10-05

Trainingstijden:

Richtlijn

Dinsdag:
Woensdag:
Zondag:
Zondag:

CMV-jeugd / 1e jaars C
A/B/C-jeugd
A/B/C-jeugd
Meisjes Top / Jongens Top

16.30-18.30 uur
16.30-18.30 uur
09.00-11.00 uur
11.00-13.00 uur
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Pasen
Training
Training

Training

Koningsdag
Training
Training
Meistage
Meistage
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VOORBEELDBRIEF SCHOLEN 2019-2020

T.a.v.
Schooldirectie

Betreft: Uw leerling(e) ....................
Datum: ....................

Geachte heer, mevrouw,
U bent inmiddels door de ouders van .................... op de hoogte gesteld dat zij de mogelijkheid
krijgt deel te nemen aan de trainingen bij onze volleybalschool.
De Summa Volleybalschool is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen particuliere trainers en
Eredivisie vereniging Peelpush en wordt ondersteund door de Nevobo.
Het doel van Summa Volleybalschool is om, middels hoogwaardige trainingen, de talentvolle sporter
zijn mogelijkheden te laten ontdekken, ontwikkelen en gebruiken. De trainingen zijn derhalve gericht op
coördinatie, snelheid, balvaardigheid en techniek, het talent krijgt zo de kans zich individueel te verbeteren.
Onze trainingen worden verzorgd door oa. Angelique Willems, Johan Leenders en Wilfred Jacobs.
Meer informatie kunt u vinden op www.summavolleybalschool.nl
Gezien de aanvangstijd en locatie derhalve het verzoek aan u .................... de mogelijkheid te bieden middels
aanpassing of vrijstelling van het lesrooster deze training te volgen. Voorop staat ook voor ons dat er geen
consessies gedaan worden aan de kwaliteit van het onderwijs.
Trainingstijd is op ....... dag van 16.30 tot 18.30 uur, locatie Sporthal De Körref, Kurversweg 2 te Meijel.
De looptijd van de trainingen is van 10 september 2019 tot en met 2 mei 2020.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben inzake Summa Volleybalschool,
kunt u contact opnemen met ondergetekenden.

Hoogachtend en met vriendelijke groeten,

Johan Leenders
Summa Volleybalschool
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Memo positie Summa Volleybalschool
Aanleiding
De Summa Volleybalschool heeft de Nevobo gevraagd om aan te geven welke positie zij
inneemt binnen de structuur van talentontwikkeling zoals die voor de volleybalsport in
Nederland geldt. In deze memo zal kort geschetst worden hoe die structuur eruit ziet, zodat
helder wordt welke rol de Summa Volleybalschool vervult.

Nevobo en talentontwikkeling
Talentontwikkeling is binnen het volleybal een belangrijk thema. Dit komt omdat meer dan
50% van de bij de Nevobo aangesloten leden jonger dan 18 jaar is. Bij een groot deel van
deze ruim 60.000 leden bestaat de behoefte om een zo goed mogelijke volleyballer te worden.
Zij willen veel trainen en een zo goed mogelijk opleiding genieten. De verenigingen spelen
hierin een zeer belangrijke rol. Ruim 68% van de bij de bond aangesloten verenigingen heeft
dan ook een jeugdopleiding, waar naast het overbrengen van enthousiasme voor de sport, het
aanleren van de benodigde vaardigheden centraal staat. Echter zijn niet alle clubs zelf in staat
hun jeugd een optimaal programma aan te bieden. De reden hiervan is vaak de beperkte
omvang van een vereniging. Voor relatief kleine clubs is het lastig om een gedegen
jeugdopleiding aan te bieden. Deze verenigingen hebben dan ook behoefte aan
talenttrainingen, complementair aan de trainingen op de club.
Naast de breedtesport wordt ook vanuit de topsport gevraagd om aanbod van lokale
talentontwikkeling. Dit enerzijds om de jeugd de kans te geven extra te trainen en zo meer
vlieguren te maken. Anderzijds om een goede infrastructuur te hebben voor het vroegtijdig
scouten van talent.
De Nevobo voorziet sinds jaar en dag dan ook in collectief aanbod op het vlak van
talentontwikkeling. Momenteel gebeurt dat voor zowel jongens als meisjes in drie
leeftijdscategorieën op de onderstaande drie niveaus:
-

nationaal (Talent Team; TT)
•
Circa 20 uur per week
•
Door de week
•
CTO Papendal

-

regionaal (Regionaal Talenten Centra; RTC)
•
Circa 8 uur per week
•
Door de week
•
Samenwerking met LOOT-school

-

lokaal
•
•
•

(regiotrainingen)
Circa 3 uur per week
Op zaterdagen en zondagen
Lokale sporthal
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Lokaal aanbod
Aanbod (met name binnen het zaalvolleybal) is er dus voldoende. De trainingen van de
Summa Volleybalschool vallen onder lokaal aanbod, maar overstijgen het niveau van de
individuele vereniging. Er zijn op lokaal niveau momenteel twee verschillende modellen actief.
In regio Zuid zijn deze aanvullend aan elkaar. Enerzijds worden er regiotrainingen
georganiseerd vanuit het regiokantoor van de Nevobo, dat zowel de inschrijvingen als de
inhuur van zaal en trainer verzorgen. Alle leden betalen mee aan deze collectieve voorziening.
Anderzijds zijn er verenigings- en particuliere initiatieven. Veelal gaat het om extra trainingen
die worden aangeboden aan kinderen die bovengemiddeld talent hebben.
Selectie
Om vast te stellen welke kinderen bovengemiddeld talent hebben, vinden er 2
selectiemomenten plaats. De vereniging die kinderen aanmeldt maakt eerst zelf een
voorselectie en kiest alleen de kinderen die boven het gemiddelde van de vereniging uitsteken.
Daarna vindt een selectiemoment plaats bij het lokale initiatief. De hoofdtrainer kiest op basis
van testen en een selectietraining de kinderen uit die uitsteken boven het niveau van de
gemiddelde volleyballer in de regio of die potentie hebben.
De Nevobo vindt deze initiatieven een goede ontwikkeling en ondersteunt deze daar waar
mogelijk. Wel hanteert de Nevobo enkele voorwaarden om vast te stellen dat een initiatief
voldoende kwaliteit levert.
Draagvlak van omliggende verenigingen
De Nevobo erkent alleen initiatieven die breed gedragen worden. Dit houdt in dat een initiatief
minimaal door vijf omliggende verenigingen gedragen dient te worden en een open karakter
dient te hebben. Het is niet de bedoeling dat het aanbod slechts voor leden van één
verenigingen beschikbaar/bereikbaar is. De Summa Volleybalschool heeft aangetoond
voldoende draagvlak te hebben onder de omliggende verenigingen.
Regionale spreiding
Wanneer we spreken over talentontwikkeling dan is het vanzelfsprekend dat er sprake dient te
zijn van een goede regionale spreiding. Teveel initiatieven bij elkaar in de buurt zorgt voor
versnippering van talent en daarmee voor een verlaging van het niveau. Het aanbod van de
Summa Volleybalschool is aansluitend op de regiotrainingen die de Nevobo in het weekend in
Nederweert organiseert. Daarmee is het een welkome aanvulling voor talenten die nog meer
uren willen trainen.
Eigen bijdrage
De Nevobo is van mening dat talenten ook in zichzelf dienen te investeren. Niet alleen door
hier tijd in te steken, maar ook door een eigen financiële bijdrage te leveren. Daarmee wordt
duidelijk wie eigenaar is van het talent, namelijk de speler zelf. Bij de Summa Volleybalschool
is een eigen bijdrage vastgesteld.
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Licentievoorwaarde trainer
De Nevobo gebruikt de trainerslicentie als kwaliteitskenmerk van een trainer. De hoogte van
de licentie geeft aan op welk niveau een trainer in staat is om goede trainingen aan te bieden.
Dit is nodig om spelers de kans te geven het maximale uit hun talent te halen.
De trainers van de Summa Volleybalschool zijn in bezit van de trainerslicentie VT4 (één na
hoogste licentie) en VT3. Daarmee zijn de trainers van meer dan voldoende niveau om
talenten te trainen.
Technisch Plan
De kwaliteit van het aanbod mag niet afhangen van één persoon/trainer. De trainingen dienen
overdraagbaar te zijn zodat de continuïteit gewaarborgd is. Derhalve dient ieder initiatief te
werken volgens een technisch plan. De Nevobo heeft het Meerjaren Opleidingsplan Volleybal
(MOV) ontwikkeld dat dient als technische leidraad voor het opleiden van talent binnen de
structuur van de Nevobo. Het MOV wordt dan ook gebruikt bij de regiotrainingen, RTC’s en het
CTO. De Summa Volleybalschool heeft aangegeven het MOV ook te gaan gebruiken als
leidraad voor de technische opleiding. En voldoet hiermee dan ook aan alle
kwaliteitsvoorwaarden die de Nevobo stelt.

Conclusie
De Nevobo erkent de rol van talentontwikkeling door de Summa Volleybalschool. De
Volleybalschool past binnen de structuur die de Nevobo hiervoor hanteert en valt onder lokaal
aanbod. De talenten hebben daarmee voor de Nevobo dezelfde status als de talenten van de
regiotrainingen die de Nevobo zelf op diverse locaties organiseert. Het aanbod van de
Volleybalschool is niet concurrerend met de regiotrainingen, maar aanvullend. De Nevobo ziet
dan ook zeker de meerwaarde in van de Summa Volleybalschool en ondersteunt het initiatief
van harte.
Indien er vragen/opmerkingen zijn over deze memo dan kan contact opgenomen worden met
Olaf Melsen, regiomanager van Nevobo regio Zuid, (040–2381067 of olaf.melsen@nevobo.nl).
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