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Beste ouders/verzorgers, 
 
Wat fijn dat uw zoon of dochter heeft gekozen voor deze fantastische sport! 
Om het voor de kinderen zo leuk mogelijk en voor u zo compleet mogelijk te maken, willen wij nog wat 
extra informatie meegeven omtrent de trainingen, competitie en eventuele extra activiteiten van de 
volleybalvereniging. Leest u daarom de volgende informatie aandachtig door. Verder kunt u altijd een 
kijkje nemen op de site van EVV.  
 

Trainingen 

 
De hoofdtraining vindt elke maandag plaats in ’t Huiken te Elburg. De cmv’ers (niveau 1 t/m 6) trainen 
van 17.30u tot 19.00u. Mocht uw zoon of dochter interesse hebben in een tweede training, dan kan dat 
ook! Sinds een aantal jaren trainen de mini’s die graag willen ook op vrijdag ’t Huiken te Elburg van 
16.00u tot 17.30u.  
De cmv-trainingen worden gecoördineerd door Pim Kambeel. Dit jaar worden de trainingen weer 
verzorgd door een aantal fantastische trainers, onder leiding van (op maandag) Pim Kambeel en (op 
vrijdag) Kay Bosscha.   
 
Trainingen komen te vervallen in de schoolvakanties, daarentegen zijn er af en toe extra activiteiten 
voor de cmv’ers. Deze staan met de exacte datum en tijd vermeld in de jaarplanning. Verder hebben 
we aan het eind van het seizoen een heus volleybalkamp voor het cmv.  
 
Als een kind niet naar de training kan, moet dit worden gemeld bij de hoofdtrainer. Trainingen worden 
voorbereid n.a.v. het aantal aanwezig kinderen, het is dus belangrijk tijdig af te melden! Afmelden kan 
door contact op te nemen met:  
Maandagtraining      Vrijdagtraining  
Pim Kambeel      Kay Bosscha 
Tel: 06-34734755     Tel: 06-19712345 
Email: cmv@evv-elburg.nl     Email: cmv@evv-elburg.nl 
 
We willen graag op tijd beginnen met de training, zorg ervoor dat uw kind op tijd omgekleed aanwezig 
is. Er zijn een aantal regel die gelden voor, tijdens en na de trainingen: 

- Er wordt niet geschopt of gevoetbald tegen en/of met de ballen.  
- Er mag niet, met buiten gedragen schoenen, in de sporthal worden gelopen. 
- Tijdens de trainingen mag er een bidon (of flesje) mee de zaal in. Deze mag echter alleen water 

bevatten i.v.m. knoeien.  
- Niet spelen in de berging (i.v.m. gevaar door de grote toestellen).  
- Hebben meisjes lang haar? Gelieve deze vast te binden met een stiekje of haarband.  
- Zorg ervoor dat uw kinderen de sieraden afhebben tijdens de training, anders raken ze zoek of 

gaan ze misschien stuk.  
 

Competitie 

 
Voor de kinderen is het een extra uitdaging en stimulans om mee te doen met de cmv-competitie. Alle 
nieuwe leden zijn verplicht om mee te doen aan deze competitie.  
 
Niveau 2 t/m niveau 6 
Een team bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 spelers (waarvan er elke keer 3 of 4 in het veld 
staan). 
 
Ieder team wordt begeleid door een coach en/of ouder. Kinderen krijgen een wedstrijdshirt van EVV, 
hier kunnen ze tijdens de wedstrijden in spelen.  
 
Er worden ongeveer 12 toernooien per jaar gespeeld. Dat betekent dat een team vaak 3 of 4 wedstrijden 
op een ochtend en/of middag speelt. Deze toernooien worden gehouden in onder andere, Harderwijk, 
Dronten, Nunspeet, Zeewolde, Uddel en Elburg. De exacte data en tijden worden in de jaarplanning 
vermeld. Vooraf aan de toernooien wordt een rijschema bekend gemaakt, zodat alle ouders om beurten 
de kinderen naar de desbetreffende sporthal brengen. Evenals het rijschema wordt ook het 
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wedstrijdschema doorgestuurd, het is natuurlijk extra leuk als papa of mama komt kijken bij een 
wedstrijd!  
 
Smashbal  
Een paar jaar geleden heeft deze regio gediend als pilot voor het opzetten van een smashbal- 
competitie. Dit is zo goed bevallen dat het dit jaar weer wordt gedaan. Dit jaar wordt er één smashbal-
toernooi gespeeld. Deze zal gehouden worden in januari 2020.  
 
Afmelden 
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw zoon of dochter niet aanwezig kan zijn bij een toernooi. Wij vragen 
wel uw aandacht voor het feit dat er een teamsport gespeeld wordt. Zou u het aantal afmeldingen tot 
een minimum willen beperken? Afmelden voor een toernooi kan bij de coördinator van het cmv. 
Pim Kambeel 
Tel: 06-34734755 
Email: cmv@evv-elburg.nl 
 

Extra activiteiten 

 
Er zijn verschillende extra activiteiten voor de kinderen tijdens het volleybalseizoen. Deze zijn niet 
verplicht, maar het is natuurlijk ontzettend leuk om erbij te zijn! Van te voren wordt u op de hoogte 
gebracht van de inhoud van een activiteit. Verder staan alle activiteiten met exacte data en tijden op de 
jaarplanning vermeld.  
 
Extra activiteiten die dit seizoen georganiseerd worden: 
 
Ouderbijeenkomst 
Elk jaar wordt er een ouderbijeenkomst gehouden, hier wordt u op de hoogte gebracht van alle zaken 
rondom volleybal. Tijdens de ouderbijeenkomst wordt de jaarplanning uitgedeeld, de rijschema’s 
ingevuld en nieuwe regels rondom het (CMV)volleybal of smashbal uitgelegd. De ouderbijeenkomst 
vindt altijd plaats in de eerste weken van het seizoen.  
 
Scholenvolleybaltoernooi  
De basisscholen in Elburg kunnen teams uit de groepen 3 t/m 8 opgeven voor het 
scholenvolleybaltoernooi (veel mini’s komen elkaar hier tegen). Tijdens dit toernooi strijden de 
verschillende teams tegen elkaar voor de medailles en die felbegeerde beker. Een aantal teams doet 
zelfs mee aan de regionale wedstrijden!  
 
Koe-Kalf toernooi 
Een leuk volleybaltoernooi net voor de voorjaarsvakantie, waarbij ouders samen met en/of tegen de 
kinderen een fanatiek potje volleybal spelen.   
 
Volleybalkamp  
Ook dit jaar gaan wij weer proberen om een fantastisch volleybalkamp te organiseren voor de mini’s. 
We krijgen al een aantal jaar ontzettend enthousiaste reacties van kinderen én ouders. De datum van 
het kamp is nog niet vastgesteld i.v.m. alle andere activiteiten die rond het einde van het seizoen 
plaatsvinden. Op het moment dat er een goede datum is gevonden, zal deze zo snel mogelijk aan jullie 
worden doorgegeven.  
 
Alle informatie over en voor de mini’s ontvangt u per mail.  
Zijn er nog onduidelijkheden of heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met 
onderstaande.  
 
Sportieve groet, 
Pim Kambeel 


