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De mini’s
Kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 
jaar) die volleyballen, horen bij de mini’s. Het 
minivolleybal is onderverdeeld in 6 niveaus. 
In welk niveau iemand speelt, wordt bepaald 
door de leeftijd en de sportervaring.

Het doel van het minivolleybal bij Alterno is 
kinderen plezier geven in het samen bewegen! 
Daarnaast willen we kinderen motorisch ster-
ker maken. Tijdens de trainingen besteden we 
aandacht aan allerlei bewegingsthema’s, zodat 
kinderen zich makkelijker leren bewegen en 
zich stap voor stap ontwikkelen.

Kinderen kunnen bij Alterno al vanaf jonge leef-
tijd volleyballen. Bij de jongste kinderen is het 
doel vooral het verbeteren van de coördinatie, 
balvaardigheid en het samenspel bevorderen. 
Hoe ouder de kinderen worden, hoe volleybal 
specifieker de opleiding wordt. 

Om kinderen plezier te geven in het bewegen, 
zijn er naast de wekelijkse trainingen ook nog 
wedstrijdjes (5x per half jaar) en veel activi-
teiten (bijvoorbeeld: vossenjacht, kamp, toer- 
nooien en clinics van Dames 1 en Heren 1 ).

Welkom bij Alterno
Alterno is een van de grootste volleybalverenigingen van Nederland. De vereniging is onderver-
deeld in senioren, recreanten, zitvolleybal, jeugd en mini’s. Totaal ongeveer 750 leden waarvan 
ruim 200 mini’s. De Alternohal is onze eigen sporthal in de Maten. In de Alternohal bieden we 
niet alleen volleybaltrainingen, het is mogelijk om dit te combineren met de sport BSO van het 
Kindercentrum. Alterno is in 2006, 2013, 2013 en 2014 uitgeroepen tot beste jeugdvolleybal-
vereniging van Nederland.
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Training en proeflessen
De trainingen vinden plaats in de Alterno-
hal (Waleweingaarde 101). Wij hebben mi-
nitrainingen op alle doordeweekse dagen. 
De trainingen van de mini’s vinden over het 
algemeen plaats tussen 16.00 en 18.30 uur.
Nieuwe kinderen mogen 3x meetrainen voor-
dat ze besluiten of ze lid willen worden. Wilt 
u uw zoon/dochter mee laten doen aan de 
proeftrainingen, mail dan zijn/haar naam, ge-
boortedatum en voorkeurs dag(en) door naar  
minicie@alterno-apeldoorn.nl.

Trainingen
Trainingen van minigroepen duren een uur. We 
bieden alle mini’s de mogelijkheid om 
2 keer per week te training.  Vanaf de F ver-
wachten we dat alle kinderen bij de mini’s Al-
terno 2 keer per week trainen. 

Afspraken rondom de trainingen: 
-  Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen  

5 minuten voor de training omgekleed 
in de zaal aanwezig zijn, zodat we op tijd  
kunnen beginnen. 

-  Meisjes met lang haar vragen we een elastiek-
je mee te nemen, zodat het haar vast zit. Ook 
lange oorbellen/ sieraden mogen niet, omdat 
dit gevaarlijk voor uw kind kan zijn.

-  Als er voor de training nog een andere groep 
aan het sporten is, dan mogen de kinderen 
nog niet met een bal spelen. Ze moeten dan 

nog rustig langs de kant wachten tot de eigen 
training begint.

-  Ouders mogen bij de training de laatste 10 mi-
nuten op de tribune komen kijken, zolang het 
kind/trainer daarvan geen hinder ondervindt. 
Dit geldt zowel in de Alternohal zelf als in de 
gymzalen.

-  Tijdens de training mogen kinderen een slokje 
water drinken. Om het tempo in de training te 
houden, vragen we iedereen een bidon/flesje 
mee te nemen, zodat er niet steeds naar de 
kraan gelopen hoeft te worden. Ander drin-
ken dan water is tijdens de training niet toe-
gestaan.

-  De sporthalvloer mag alleen worden betre-
den op binnensportschoenen met lichte zo-
len. Sporten op sokken is niet toegestaan.

-  Vanaf de E vinden we dat kinderen na de trai-
ningen moeten douchen. Mocht hier een be-
zwaar tegen zijn dan kan dit bij de hoofdtrai-
ner gemeld worden.

Afmelden trainingen
Ben je ziek of is er onverwachts wat tussenge-
komen? Dan kun je je rechtstreeks afmelden 
bij Eric Meijer. Dit kun je doen door een sms of 
app te sturen naar het nummer: 06- 19016310. 
Op dit nummer kun je niet bellen voor vragen 
of andere dingen. Mocht je vragen hebben kun 
je mailen naar: minicie@alterno-apeldoorn.nl

            Eric Meijer, Hoofdtrainer 
Trainingen
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Meetrainen binnen de minilijn
We zullen tijdens het seizoen meetrainen door 
de minilijn. Dit betekent dat we kinderen waar-
van we vinden dat ze een extra uitdaging nodig 
hebben en ze het qua niveau en inzet tijdens 
hun eigen trainingen naar behoren doen de 
mogelijkheid geven om mee te trainen met een 
hoger team. Dit gaat over een periode van 6 tot 
8 weken en de betrokken ouders en kinderen 
worden hierover ingelicht. 
Niet ieder kind komt aan de beurt om mee te 
gaan trainen bij een ander team. Het meetrai-
nen bij een ander team hangt af van een aantal 
factoren. De hoofdtrainer is de verantwoorde-
lijke als het gaat om meetrainen en neemt dus 
uiteindelijk deze beslissing. Voor vragen kunt u 
dan ook bij de hoofdtrainer terecht.

De minicommissie is verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van de mini-afdeling van vol-
leybalvereniging Alterno. De commissie houdt 
zich bezig met de opleiding en het technische 
aspect binnen de mini-afdeling maar ook met 
de activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas. 
De minicommissie probeert tijdens de compe-
titie wedstrijden zoveel mogelijk aanwezig te 
zijn in de sporthallen waar Alterno teams spe-
len.  Mocht dit een keer niet lukken dan worden 
de begeleiders hiervan op de hoogte gesteld. 
De mini-commissie bestaat uit vrijwilligers. Te-
vens is de minicommissie verantwoordelijk het 
hele reilen en zeilen rondom de mini’s binnen 
Alterno. Hierbij te denken aan competitie och-
tenden voor de mini’s , activiteiten op volleybal 
gebied en daarbuiten.

Minicommissie

Activiteiten Minicommissie:
o.a. minikamp - 2 tegen 2 toernooien - vossenjacht - sinterklaas - minitoernooi in kerstvakantie
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De hoofdtrainer neemt een  belangrijke plaats 
in binnen de mini-afdeling zodat al onze mini’s 
op een gedegen wijze opgeleid worden in het 
volleybalspel. De minicommissie draagt zorg 
voor alle randvoorwaarden zoals ook de wed-
strijden die zowel extern als intern gespeeld 
worden, maar ook voor een veilig klimaat zo-
dat iedereen op een prettige manier kan vol-
leyballen.  

Teamindeling 
Binnen Alterno  hebben wij ook te maken het 
verdelen van de kinderen in de teams. Hier-
voor wordt een teamindeling gemaakt door 
de hoofdtrainer. Dit is rond december/ januari 
(nieuwe definitieve teamindeling);  april/mei 
(nieuwe voorlopige teamindeling voor het ko-
mend seizoen);  augustus/ september (nieuwe 
definitieve teamindeling voor het komend sei-
zoen). De keuze tot de teamindeling wordt ge-
maakt na overleg met trainers en begeleiders 
van de kinderen. Daarnaast heeft de hoofdtrai-
ner een goed beeld van alle kinderen en hun 
ontwikkelingen op volleybal technisch gebied.  
Hierbij wordt de visie van Alterno meegeno-
men in de keuzes voor de teamindelingen. 

Bij Alterno is competitiespelen verplicht. In 
overleg  met de hoofdtrainer/ minicommissie 
kan worden besloten om eerst een periode al-
leen te trainen om zo zelfvertrouwen en vol-
leybal technische vaardigheden te ontwikke-
len.  Het meespelen in de competitie kan in 
sommige situaties later starten. 

Mini’s spelen wedstrijden in de minicompetitie 
van de NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond). 
Ze spelen altijd een halve competitie. Dit bete-
kent dat er gedurende een heel seizoen twee 
competitieperioden zijn. De eerste loopt van 
september tot en met december, de tweede 
van januari tot en met april. Per halve compe-
titie spelen de kinderen ongeveer vijf of zes za-
terdagochtenden een aantal wedstrijden. 

Afspraken rondom de wedstrijden: 
-  Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen  

20 minuten voor de 1e wedstrijd omgekleed 
aanwezig zijn in de sporthal. 

-  Naar wedstrijden binnen Apeldoorn gaat ie-
dereen op eigen gelegenheid. 

-  Naar wedstrijden buiten Apeldoorn ver-
trekken we gezamenlijk bij de Alternohal.  

Wedstrijden
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Onze ervaring is dat ouders onderling heel 
goed regelen wie er rijden. Dit wordt vaak via 
een groepsapp door de ouders van het team 
onderling geregeld. Mochten er problemen zijn 
met het maken van een schema kan er contact 
worden opgenomen met de contactpersoon 
vanuit de minicommissie via de miniciemail.
-  Langs de kant bij de wedstrijden mogen alleen 

de begeleiders staan. Andere ouders dienen 
plaats te nemen op de tribune.

Miniwedstrijdkleding:
Tijdens de wedstrijden is het verplicht om de 
groene Alterno minipolo te dragen en daaron-
der een zwart sportbroekje. 

Het miniwedstrijdshirt is te verkrijgen bij: 

Houdt u er rekening mee dat er soms een le-
vertijd op het wedstrijdshirt zit. Ook andere 
volleybal kleding zoals broekjes, schoenen en 
kniebeschermers kunt u hier kopen.

Startdag mini’s
Op de startzaterdag willen we samen met alle 
mini’s en ouders/verzorgers het volleybalsei-
zoen starten. Op deze ochtend zullen we: 
-  De eerste oefenwedstrijdjes spelen, zodat 

teams kunnen wennen aan het niveau. 
-  Ouderbijeenkomst voor alle ouders met in-

formatie over het speelniveau, het komende 
seizoen en de activiteiten. 

-  Teamfoto’s maken voor op de website (in 
wedstrijdkleding)

-  Pasfoto’s maken voor de spelerskaarten - Ken-
nismaken met teamgenoten en de ouders en 
minicommissieleden

Deze start zaterdag is een verplichte activiteit 
voor minileden van alterno. Meestal vind deze 
plaats op de eerste of tweede zaterdag van 
september.

Activiteiten
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Kinderen die in de D spelen kunnen worden 
uitgenodigd om mee te trainen voor de  Nati-
onale Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK). 
Dit kunt u beschouwen als een eer. 

Belangrijkste jeugdtoernooi
De Nationale Open Jeugd Kampioenschappen 
(NOJK) worden jaarlijks door de NeVoBo geor-
ganiseerd. Het toernooi wordt gezien als het 
belangrijkste volleybaltoernooi voor de jeugd: 
de winnaars mogen zich kampioen van Ne-
derland noemen. De vereniging die tijdens dit 
NOJK met alle ingeschreven teams het beste 

scoort, ontvangt de Jaap van Kasteel trofee en 
wordt uitgeroepen tot de beste jeugdvereni-
ging van Nederland. Alterno is in 2006, 2013, 
2013 en 2014 uitgeroepen tot beste jeugdvol-
leybalvereniging van Nederland.
De hoofdtrainer van de mini’s samen met de 
coördinatoren van de jeugdcommissie selecte-
ren elk jaar de jeugd/ mini-spelers die aan dit 
toernooi gaan meedoen. Dit zijn de beste spe-
lers uit een bepaalde leeftijdscategorie. Deze 
jeugd/mini-spelers hoeven tijdens de gewone 
competitie dus niet bij elkaar in een team te 
spelen.

AVA
Binnen Alterno kennen wij een eigen volleybal 
academie die het mogelijk maakt om extra trai-
ningsuren te maken. Binnen de mini afdeling 
worden hiervoor de hoogste mini teams uit-

genodigd. Zodat deze kinderen zich sneller en 
uitgebreider kunnen ontwikkelen op volleybal 
technisch gebied. Ook zal er binnen deze trai-
ningen aandacht worden besteed aan coördi-
natie, lenigheid , snelheid en kracht.

Nationale Open Jeugd Kampioenschappen

NOJK

Nieuwsbrief
Bij de miniafdeling van VV alterno komt er 
5 tot 10 keer per jaar een mininieuwsbrief 
uit. Deze nieuwsbrief bevat veel relavante 
informative omtrent de miniafdeling. De 
nieuwsbrief wordt verspreid via de websi-
te, facebook en mail. Veel van jullie vragen 
zullen met deze nieuwsbrief beantwoord 
worden. 
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Colofon
Dit informatieboekje over 
minivolleybal is een uitgave 
van volleybalvereniging Alterno.

Redactie: Minicommissie

Opmaak: Jolanda Schaake

Adressen van de hallen 
waar mini’s trainen:

Alternohal 
Waleweingaarde 101
7329BD Apeldoorn

Gymzaal Voldersdreef
Voldersdreef 303 
7328 CA Apeldoorn

Meer informatie
Minicommissie VV Alterno
(E) minicie@alterno-apeldoorn.nl
(I) www.alterno-apeldoorn.nl
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