
 
 

 

Leren volleyballen is leuk! 
 

5 -12  jarigen kunnen deelnemen aan een dynamisch volleybalspel: Circulatie-minivolleybal (CMV), ook wel Cool Moves Volley genoemd. Dit spel kent 6 niveaus en kan al vanaf 

5 jaar gespeeld worden. Zo leren de jongste volleyballers stap voor stap en op een speelse dynamische manier de volleybaltechnieken.  

Het CMV wordt gespeeld in teams met 4 kinderen. Ook wordt gespeeld op een kleiner veld, met een lager net en een lichtere bal dan bij het junioren en senioren volleybal. 

Meer informatie over CMV kan je lezen op www.coolmovesvolley.nl .  

Niveau 1,2 en 3 spelen 8 keer een toernooi per seizoen. Deze vinden op zaterdagochtend plaats.  

Niveau 4,5 en 6 spelen een halve competitie.  

De richtlijn voor leeftijd en CMV niveau is als volgt: 

CMV 1: 5 -7 jaar 

CMV 2: 7-8 jaar 

CMV3: 8-9 jaar 

CMV 4: 9-10 jaar 

CMV 5: 10-11 jaar 

CMV 6: 11-12 jaar 

Uiteraard heeft de indeling van de kinderen op een bepaald niveau, behalve met leeftijd, ook te maken met volleybalervaring, persoonlijke -, lichamelijke - , en sociale 

ontwikkeling. 

Vanaf de  12 jaar kan de overgang naar het juniorenvolleybal gemaakt worden.  Dat betekent,  dat je met 6 spelers in het veld staat. Daarnaast is het speelveld groter en de bal 

zwaarder. Ook is er vanaf deze leeftijd de mogelijkheid om wekelijks competitiewedstrijden te spelen. 

Hierbij zijn er 3 leeftijdscategorieën: 

C-jeugd: 12 tot 14 jaar 

B-jeugd: 14 tot 16 jaar 

A-jeugd: 16 tot 18 jaar 

  

 

Wil jij een keer een training volgen? Kom dan eens kijken op de training. 

Neem je sportspullen mee en je kunt meteen ervaren hoe leuk het is om te volleyballen. 

 

 

 

 

Trainingstijden: 

CMV 1 t/m 3 :  
Woensdag 17.45 – 18.45 uur 
 

C-jeugd: 
Maandag 18.30 – 19.45 uur 
Vrijdag 17.00 – 18.30 uur 

CMV 4:  
Maandag: 18:30 – 19:30 uur 
Woensdag 17.45 – 18.45 uur 
 

B-jeugd: 
Maandag 17.30-18.45 uur 
Vrijdag 17.00 – 18.30 uur 

CMV 5 en  6:  
Woensdag 16.15 – 17.45 uur  
bij geen wedstrijd zaterdag  08.30 – 09.45 
 

A-jeugd: 
Maandag 17.30 – 19.00 uur 
Donderdag 17.00 – 18.30 uur 

 

Alle trainingen vinden plaats in de Eurohal te Dinxperlo 

Vragen?? judithnederlof@favorita-dinxperlo.nl 


