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Inhoud van de klapper 
 

Hallo coach van een onze CMV jeugd teams vvTupos (nivo 1 t/m. 6) 

Voor u ligt de coachklapper van het team wat u aankomend seizoen zult gaan coachen. In 

deze klapper zitten de spelerskaarten, de spelregels van het CMV, de huisregels van vvTupos 

en algemene informatie wat betreft blessures. 

Een aantal kleine aandachtspunten die voor u belangrijk zijn voor de start van de competitie: 

 Kijk of de adressenlijst voorin de klapper aanwezig is en controleer of alle gegevens 

correct zijn; 

 Denk aan het maken van een rijschema. Vermeld hierbij dat er onderling  geruild kan 

worden mocht iemand verhinderd zijn. Een voorbeeld exemplaar dat jullie in kunnen 

vullen zit in deze klapper. Zorg ook dat het rijschema ingevuld in de klapper komt te 

zitten; 

 Bij bijzonderheden aangaande de wedstrijden meldt dit altijd aan de trainer. Een 

wekelijks kort onderonsje met de trainer is erg belangrijk! 

 De wedstrijdshirts vragen om extra aandacht. De shirts dienen per gelijktijdig te worden 

gewassen. Dit kan gedaan worden door een vast persoon binnen het team of op 

beurtelings. Wordt deze taak door een persoon gedaan dan is een kleine vergoeding wel 

op zijn plaats. Wasvoorschriften zitten in de tas: 

 Kijk voor andere informatie zoals de wedstrijsschema’s en de standen op de volgende 

websites: www.vvtupos.nl en/of de Nevobo site. 

 

Mocht u nog iets missen in deze klapper of tips hebben om deze klapper nog nuttiger te 

maken dan horen wij dat graag via cmv@vvtupos.nl 

 

Succes in de competitie en veel speelplezier  

  

http://www.vvtupos.nl/
mailto:cmv@vvtupos.nl
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Contact tussen trainer en coach 
Het is belangrijk dat de trainer en coach van een jeugdteam regelmatig met elkaar contact 

hebben. Helaas komt het vaak voor dat trainingen en wedstrijden niet op elkaar aansluiten. 

Zo kan de trainer al bezig zijn met smashen, terwijl de coach in de wedstrijd ziet dat het 

serveren nog geoefend moet worden. Door regelmatig contact kan de trainer de training 

afstemmen op de wedstrijd en kan de coach de jeugd herinneren aan bijvoorbeeld nieuw 

geleerde technieken. 

Om het contact tussen trainer en coach zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk 

dat de trainer regelmatig een wedstrijd bezoekt en de coach regelmatig op een training komt 

kijken. Hierdoor zijn de trainer en coach meer samen verantwoordelijk voor de wedstrijden 

en de trainingen. 

Wat te doen bij Slecht weer?  
Kijk voor de richtlijnen van de Nevobo op: 

http://www.volleybal.nl/competitie/veelgestelde-vragen/slecht-weer 

Vervolgens belt de coach voor overleg en afmelding rondom slecht weer met Monique 

Thijssen. 

Niveau 4-6 
Wanneer jullie een team niet compleet krijgen willen we jullie nadrukkelijk verzoeken om de 

volgende stappen te nemen: 

 Vraag of er spelers uit andere teams mee kunnen doen. Per team ontvangen jullie een 

lijst met namen van spelers die mogen invallen, zonder dat dit gevolgen heeft. Betrek 

hierbij altijd de coach van het andere team; 

 Er zijn voor een datum minder dan 4 spelers voor een wedstrijd (en er is gezocht naar 

vervangers) dan kan geprobeerd worden om de wedstrijd te verzetten. Voor de verenging 

waar gespeeld wordt zitten hier meestal extra kosten wat betreft zaalhuur aan 

verbonden, dus probeer dit te voorkomen; 

 Neem contact op met Silvie. Zij verstrekt je dan de gegevens van de verenigingen en 

formulieren die nodig zijn om een wedstrijd te verzetten; 

 Vervolgens is het aan de coach om zelf een aantal zaken te regelen met de andere 

verenigingen. 

Niveau 1-3 
Wanneer jullie een team niet compleet krijgen willen we jullie nadrukkelijk verzoeken om de 

volgende stappen te nemen: 

 Meldt dit 4 weken voor het toernooi bij Silvie, zodat zij het team kan afmelden voor het 

toernooi voordat de wedstrijdschema’s gemaakt worden; 

 Mochten er kort van te voren afmeldingen zijn, bekijk dan n.a.v. het wedstrijdschema of 

spelers uit een ander CMV team in kunnen vallen en bespreek dit met de betreffende 

coach. Het team mag evt. ook met 3 spelers spelen. Per team ontvangen jullie een lijst 

met namen van spelers die mogen invallen, zonder dat dit gevolgen heeft; 

http://www.volleybal.nl/competitie/veelgestelde-vragen/slecht-weer


 
 
 
  Datum 
  September 2016 
   
  Auteurs 
  Coördinator CMV vvTupos 
   
  Versie  
  Concept 0.1 

 

 

 
Bijlage 5: Coachklapper Jeugdteams  Pagina 5 

 Indien het team 1 week van te voren of nog later afgemeld moet worden voor het 

toernooi neem dan contact op met Silvie. 

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust via email contact op met onze coördinator CMV 

nivo 4,5 en 6 Kim Faessen en Aniek Hoeijmakers cmv456@vvtupos.nl. of Doortje Bongaarts 

cmv123@vvtupos.nl. 

 

Contactgegevens mbt. CMV 
 

functie emailadres naam telefoonnummer 

Commissie CMV 
   

Technische Commissie CMV tc@vvtupos.nl Aniek Hoeimakers 06 36 19 82 42 

CMV algemeen CMV@vvtupos.nl Doortje Bongaarts 06 44 44 48 55 

Coördinator CMV Niveau 1 t/m 3 cmv123@vvtupos.nl 

Doortje Bongaarts /  
Steffie van Lier 

06 44 44 48 55 

Coördinator CMV Niveau 4 t/m 6 cmv456@vvtupos.nl 
Aniek Hoeijmakers /  
Kim Faessen 

06 36 19 82 42 

Wedstrijdsecretariaat CMV wedstrijden-cmv@vvtupos.nl Silvie Maes 06 27 02 36 36 

Bedrijfsbureau 
   

Ledenadministratie ledenadministratie@vvtupos.nl Monique Thijssen-Driessen 077 477 15 76 

Kleding kleding@vvtupos.nl Linda Corneth 077 477 35 02 

Zaalwacht zaalwacht@vvtupos.nl Chris Wijnhoven (tijdelijk) 06 27 35 15 44 

Tupos Nieuws nieuws@vvtupos.nl Julie Hilkens 06 11 44 14 79 

    

  

mailto:cmv456@vvtupos.nl
mailto:cmv123@vvtupos.nl
mailto:tc@vvtupos.nl
mailto:CMV@vvtupos.nl
mailto:cmv123@vvtupos.nl
mailto:cmv456@vvtupos.nl
mailto:wedstrijden-cmv@vvtupos.nl
mailto:ledenadministratie@vvtupos.nl
mailto:kleding@vvtupos.nl
mailto:zaalwacht@vvtupos.nl
mailto:nieuws@vvtupos.nl
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Huisregels volleybalvereniging vvTupos 

Algemeen 
 Deelname aan trainingen en wedstrijden is verplicht. Afmelden voor een training of 

wedstrijd dient minimaal 2 dagen van tevoren te geschieden. Van het voorgaande kan 

alleen worden afgeweken in bijzondere gevallen. Wanneer men aan bovengenoemde niet 

voldoet kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen binnen het team. 

 Wedstrijden dienen te worden gespeeld in het officiële wedstrijdtenue van vvTupos. De 

kleding dient schoon en op de uniforme wijze gedragen te worden. 

 Teamleden zorgen bij aanvang van de training / wedstrijd dat alle te gebruiken 

materialen (net, ballen, pionnen, etc.) zijn geïnstalleerd, dan wel klaar liggen voor 

gebruik en op de juiste wijze worden gebruikt. 

 Teamleden zorgen bij het einde van de training / wedstrijd dat alle gebruikte materialen 

worden opgeruimd op de daartoe bestemde plaatsen, tenzij het team dat na hen traint of 

speelt de materialen nodig heeft. Eventueel afval wordt opgeruimd op de daartoe 

bestemde plaats(en). Teamleden zorgen voor het opruimen van zowel de zaal, het 

kleedlokaal van het eigen team en het kleedlokaal van de tegenstander bij wedstrijden 

en trainingen. De zaal en de gebruikte kleedlokalen worden schoon achter gelaten 

 Trainers dragen zorg voor een tijdige aanvang en beëindiging van de trainingen. 

 Elk team regelt zelf het vervoer ten behoeve van (competitie)wedstrijden. Ouders van 

jeugdleden blijven namens deze leden verantwoordelijk voor het vervoer. Onvoorziene 

omstandigheden dienen door het team zelf opgelost te worden. 

 Teamindelingen worden bepaald door hiervoor ingestelde commissies en geldende 

richtlijnen. 

 Pesten e.d. worden niet getolereerd en kan tot disciplinaire maatregelen vanuit het 

bestuur leiden. 

 Men heeft de plicht tot naleving van de reglementen, waarden, normen en richtlijnen van 

de vereniging en van de NeVoBo. 

Jeugd 
 Minstens 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd / training omgekleed klaar in het 

kleedlokaal. 

 Douchen na de training / wedstrijd wordt nadrukkelijk aanbevolen en wenselijk geacht 

vanuit het teamgevoel. 

 Ouders/verzorgers van competitie spelende jeugdleden kunnen gevraagd worden 

ondersteunende taken op zich te nemen binnen het team of vereniging. In overleg met de 

coach wordt samen met de ouders een voordracht gedaan. 

 Ouders/verzorgers van competitie spelende jeugdleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

voor het vervoer van de jeugdleden naar uitwedstrijden v.v. In overleg met de coach 

wordt door de ouders het vervoerschema opgesteld. 

 Voor aanvang van de eerste training van het seizoen bespreekt de trainer met het team 

de regels die voor het team gelden tijdens het seizoen (dit dient van tevoren te worden 

afgestemd met de jeugdcommissie). Hiervoor wordt verder verwezen naar de handreiking 

voor jeugd(hulp)trainers. 

In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien beslist het bestuur. 
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Wat te doen bij acute blessures? 
Sporten is voor veel mensen een ontspannend en leuke manier om in beweging te zijn. Helaas 

gaat hierbij ook wel eens iets mis, zo ook bij volleybal. Mocht er onverhoopt iets gebeuren dan is 

het belangrijk dat er direct op de juiste manier gehandeld wordt om de blessure zo snel en goed 

mogelijk aan te pakken. Hieronder staat in korte stappen beschreven wat je het beste kunt doen 

bij een acute blessure. 

Dit stappenplan is geschikt voor acute blessures zoals: 

 Het kneuzen / verstuiken van een gewricht (enkel, pols, vingers, schouders etc.); 

 Het verdraaien van een gewricht (knie etc.); 

 Het verrekken of scheuren van spieren. 

Stap 1: Schat in hoe ernstig de blessure is 

Optie 1: 
Als je denkt dat er een ambulance nodig is, bel deze dan. Ligt de speler in een abnormale houding 

met een gewicht, laat hem/haar dan op deze plaats liggen en verplaats hem / haar niet! 

Optie 2: 
Is de blessure minder ernstig, help de speler dan uit het veld op een stoel o.i.d. Laat hem / haar 

geen steun nemen of druk zetten op het aangedane lichaamsdeel. 

Breng de ouders van de geblesseerde speler op de hoogte. 

Stap 2: Koelen 
Koel de blessure het liefst onder koud stromend water, minstens 10 minuten. Als dit niet gaat, 

koel dan met ijs of coldpacks. Deze zijn te vinden in het EHBO lokaal in de koelkast. Het is 

belangrijk om te weten dat ijs niet direct op de huid gelegd mag worden, omwikkel het coldpack 

met een handdoek. Als het om een verzwikte enkel gaat, laat dan de schoen altijd aan! (ook bij 

het koelen dus). 

Stap 3: Rust 
Zorg dat de geblesseerde speler geen druk zet of steun neemt op het aangedane lichaamsdeel. 

Beweeg het lichaamsdeel binnen de pijngrenzen, als alles pijn doet beweeg het dan niet. 

Stap 4: Hoog leggen 
Probeer het aangedane lichaamsdeel hoog te 

leggen. Bij een knie of enkel kan dit door de voet 

hoog te leggen op een stoel (eventueel iets 

eronder leggen). Bij een pols of vingers kan dit 

aan de hand van het omknopen van een handdoek 

en deze te gebruiken als een mitella (zie 

afbeelding). 

Stap 5: Hoe verder? 
De speler kan er voor kiezen om naar de EHBO of huisartsenpost te gaan, afhankelijk van de ernst 

van het letsel. Ook kan er gekozen worden voor rust, enkele dagen aanzien en eventueel hierna 

naar de doktor of fysiotherapeut gaan. Dit is aan de speler (en ouder) zelf! 
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Voorbeeld vervoer naar uitwedstrijden 
 

Beste ouders, 

Het vervoer naar uitwedstrijden willen we ook dit jaar weer op toerbeurt organiseren. 

Hiervoor is onderstaand schema opgesteld. Wij vertrekken op het aangegeven tijdstip bij de 

sporthal. Mocht u op de ingeplande datum niet kunnen, dan kunt u natuurlijk altijd onderling 

ruilen. Indien er wordt geruild hoor ik dit natuurlijk graag. 

Rijschema  

DATUM VERTREKTIJD CHAUFFEURS 

   

   

   

   

   

   

   

 

Adressenlijst spelers: 
Naam Adres Relatiecode Emailadres Telefoonnummer 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Coach 

Naam Adres Emailadres Telefoonnummer 

    

 

Hoofdtrainer(s) 

Naam Adres Emailadres Telefoonnummer 
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Bijlage: 

 Invulinstructie regionaal wedstrijdformulier; 
Digitaal beschikbaar via : 

https://www.nevobo.nl/cms/download/294/instructie%20invullen%20wedstrijdformulier%20r

egio.pdf  

 Spelregels CMV nivo 1 t/m. 3; 

 Spelregels CMV nivo 4 t/m. 6; 
Beiden digitaal beschikbaar via :  

https://www.nevobo.nl/cms/download/117/spelregels-cmv-2013-2016.pdf  

https://www.nevobo.nl/cms/download/294/instructie%20invullen%20wedstrijdformulier%20regio.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/294/instructie%20invullen%20wedstrijdformulier%20regio.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/117/spelregels-cmv-2013-2016.pdf


Invullen vóór de wedstrijd 
door aanvoerders en coaches 

• Coach en relatiecode 

• Alle spelers en relatiecodes op 
volgorde van rugnummer 

• Het rugnummer van de aan-
voerder omcirkelen 

• Een libero moet zowel in het 
lijstje, als op de aparte regel 
ingevuld worden 

• Aanvoerder en coach tekenen 
vóór aanvang voor correctheid 
van de teamregistratie 

Invullen vóór de wedstrijd 
door de scheidsrechter 

• De niet-gebruikte regels wor-
den door het plaatsen van een 
‘Z’ onbruikbaar gemaakt 

Invullen vóór iedere set door 
de teller 

• Omcirkel in de linker kolom de 
letter van het team links van 
de tellertafel, rechts voor het 
team rechts van de tellertafel 

• Vul de basisopstelling van het 
team in volgens de aanduiding 
in de linker kolom  

Invullen vóór de wedstrijd door wedstrijdsecretaris, zaalwacht of aanvoerder 

• Klasse (bv. 1e klasse) en categorie van de wedstrijd (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

• Zaal (afkorting of zaalnummer), plaatsnaam en veldnummer 

• Speeldatum en aanvangstijd volgens het competitieprogramma 

• Wedstrijdcode (bij voorbeeld D1A AB) 

Invullen vóór de wedstrijd 
door de officials 

• Naam, relatiecode en 
vereniging 

• Aangewezen of ingevallen 
(doorstrepen) 

Invullen na de wedstrijd 
door de teller 

• Eindtijd van de wedstrijd 

• Uitslag van de  gespeelde sets  

• Optelling  punten per team 

• Teamnaam van de winnaar 

• Eindstand in sets 

Invullen vóór de wedstrijd 
door de teller 

• Daadwerkelijke aanvangstijd 

Invullen na de wedstrijd 
door de officials en 
aanvoerders 

• Handtekening voor akkoord 
voor het gehele ingevulde 
formulier 

Invullen tijdens de wedstrijd door de teller 

• Tel de punten van beide teams door bij ieder gemaakt punt het een cijfer bij het betreffende team door te strepen 

• In de vijfde set wordt begonnen met strepen in de linker en middelste kolom. Bij het wisselen van veld wordt gestopt met strepen in de 
linker kolom en verder gegaan in de rechter kolom 

• Wanneer een wissel plaatsvindt het rugnummer van de wisselspeler noteren in het bovenste vakje achter het nummer van de speler die 
het veld verlaat. Bij ‘stand’ noteer je de stand: links de punten van het  aanvragende team, rechts de punten van het andere team 

• Bij een time-out wordt de stand onder het kopje ’Time-out’ bij de betreffende team genoteerd: links de punten van het aanvragende team, 
rechts de punten van het andere team 

• Aan het eind van de set wordt een horizontale streep onder het laatst behaalde punt gezet, vervolgens worden de overige punten met een 
verticale streep doorgehaald.  

Verdeling exemplaren 

• Wit: insturen naar Nevobo 

• Groen: insturen naar Nevobo 

• Geel: exemplaar voor team B 

• Roze: exemplaar voor team A 

Instructie invullen 
regionaal 
wedstrijdformulier 












































































