
  
 

 
Informatie voor (ouders van) mini’s die pas lid zijn geworden  

 
Allereerst natuurlijk van harte welkom bij Saturnus Hendriks Coppelmans. Leuk dat jullie 

ervoor hebben gekozen lid te worden van onze vereniging en lekker te gaan volleyballen! 

 

We willen je graag wat algemene informatie geven over volleybal, wat praktische zaken 

en onze vereniging.  

 

Mini-volleybal - CMV 

Voor de jonge jeugd – t/m 12 jaar - is een dynamische volleybalvorm 

ontwikkeld namelijk Cool Moves Volley (CMV). Volleybal is best een 

moeilijke, technische sport, daarom is speciaal voor kinderen een 

makkelijke manier bedacht om volleybal stapsgewijs aan te leren. 

Deze stappen worden 1 voor 1 aangeleerd met als uiteindelijk doel het 

beheersen van het volleybalspel. Bij CMV kennen we 6 verschillende 

niveaus; niveau 1 voor de jongste en 6 voor de oudste mini’s. 

 

 

Trainingen 

De trainingen zijn in 2 groepen op zaterdagochtend tussen 9.00 - 11.45 uur in MuzeRijk. 

Voor het seizoen 2017 - 2018 is de trainingsindeling op zaterdag: 

9:00 - 10:15: niveau 1 t/m 4 

10:30 - 11:45: niveau 5 en 6  

 

Er wordt naar gestreefd om doordeweeks ook een tweede training 

te realiseren. Per seizoen kan de dag en tijd van deze training 

variëren. Voor het seizoen 2018-2019 vind deze tweede training 

plaats op woensdag van 17.30 tot 19.00 uur voor alle mini’s.  

 

Als je een keer niet kunt komen trainen, meldt je dan s.v.p. even af bij je eigen trainer. 

Dit kan via de groepsapp of rechtstreeks naar je trainer. Voor de woensdagtraining graag 

afmelden bij Veerle: 06-10768678. 

 

Het seizoen wordt afgesloten met “diploma-volleybal”, waar je kunt zien wat je dit jaar 

allemaal geleerd hebt. 

 

Namens de teams die aansluitend op mini’s trainen het verzoek aan vaders om niet in de 

meisjeskleedkamers te komen en moeders om niet in de jongenskleedkamers te komen.  

 

Toernooien/wedstrijden 

We streven er naar om alle mini’s wedstrijden te laten gaan spelen. Aan het einde van 

het speelseizoen (juli – aug) worden de teams ingedeeld voor het volgende seizoen. 

Hierbij houden we o.a. rekening met leeftijd en volleybalervaring/-talent.  

Wij streven er naar het hele seizoen met hetzelfde team te blijven spelen. Soms kan het 

echter voorkomen dat wij genoodzaakt zijn toch de teams te wijzigen; dit wordt dan bij 

voorkeur in januari gedaan voor de 2e helft van het seizoen.  

 

Als er nieuwe spelers instromen gedurende de 1e helft van het seizoen, dan worden zij 

per 1 januari alsnog ingedeeld in een wedstrijdteam. Stromen zij na 1 januari in, dan 

starten zij meestal pas m.i.v. september met de wedstrijden. 

 



De niveaus 1 t/m 3 spelen regionale toernooien. Dat houdt in dat ongeveer 1 x per 

maand - in totaal zo’n 8 keer – een toernooitje wordt gespeeld. Dit is vrijwel altijd op 

zondagochtend van ± 10.00 tot 12.00 uur, soms op zondagmiddag. Zo’n toernooi 

bestaat uit een aantal wedstrijden die elk 2 x 6 minuten duren. Dit is altijd 

vriendschappelijk; de eindstanden worden niet geregistreerd. Als iemand een eigen 

volleybal heeft kan het leuk zijn deze mee te nemen. Soms is er ruimte om tussen 

wedstrijden door of voorafgaand aan de wedstrijden vast wat in te spelen.  

 

De niveau’s 4 t/m 6 spelen Nevobo (CMV)competitie. Informatie daarover ontvang je in 

een aparte bijlage. 

 

Zodra je in een team ingedeeld wordt, zal de coach van het team je toevoegen aan de 

team-app. Bij geheel nieuwe teams zal er een app aangemaakt worden. Daarin zal alle 

informatie komen over vertrektijden. Het wedstrijdschema en de sporthal van die dag, 

kan je zelf vinden in de competitie-app van de Nevobo. Alle coaches zijn in bezit van een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor het vervoer van en naar de toernooien vragen 

wij altijd de inzet van de ouders. 

 

Kleding 

De mini’s spelen hun wedstrijden in een donkerblauw broekje en een speciaal 

wedstrijdshirtje van Saturnus. De shirtjes krijgt men in bruikleen van de vereniging. 

Deze shirts worden door de coach van het betreffende team beheerd.  

 

Aan het begin van het speelseizoen worden de shirts gepast om de maten 

vd spelers te bepalen. Mocht het shirt later te klein zijn dan kun je deze 

omruilen voor een grotere maat. Stuur dan even een mailtje naar Fabienne 

van Duijnhoven (minitenue@saturnushc.nl). Mochten er andere problemen 

met de shirts zijn, neem dan eveneens contact op met Fabienne van 

Duijnhoven. 

 

De shirts zijn alleen bedoeld voor de wedstrijden en niet voor de 

trainingen. De donkerblauwe broekjes kunnen zelf aangeschaft worden en 

zijn in ieder geval te koop bij Intersport.  

 
Mini van de week 

Elke week is één van onze mini-leden “mini van de week” wat inhoudt dat zij bij de 

thuiswedstrijd van dames of heren 1 een volleybal en T-shirt krijgen en de eerste bal van 

de wedstrijd mogen serveren. Daarna mogen ze de hele wedstrijd op de spelersbank 

zitten, naast de coach. En krijgen zij een mooi aandenken mee.  

 

Meestal wordt aan het begin van het seizoen gevraagd wie hieraan mee wil doen. Omdat 

jullie nieuw zijn kunnen jullie nu zelf een mail sturen naar saturnusmini@hotmail.nl. Zet 

dan even in het onderwerp “ mini v.d. week” en geef aan of je graag bij de dames of bij 

de heren wilt meedoen. Je krijgt dan een mail of (en zo ja wanneer) er dit seizoen nog 

mogelijkheden zijn. Er wordt dan ook vertelt hoe dat verder precies in zijn werk gaat. 

 
 

Sociale activiteiten naast het volleybal 

Op dit moment hebben we 2 vaste activiteiten. Op een zaterdagmiddag komt Sinterklaas 

ook bij Saturnus langs voor de mini’s. Broertjes en zusjes zijn dan ook welkom. 

Aan het eind van het seizoen gaan we op een heus “mini-kamp”, waarbij twee nachten 

wordt gelogeerd op een camping of groepsaccommodatie in de buurt. Daarnaast 

proberen we tijdens het seizoen nog eventueel andere activiteiten te organiseren, zoals 

een ouder-kind toernooi of een beachvolleybaltraining in de zomer. 

 

 

Vragen of wijzigingen tijdens het seizoen 

Er is op de zaterdagtraining regelmatig iemand van de minicommissie aanwezig in 

MuzeRijk. Anders kan altijd een mail gestuurd worden naar saturnusmini@hotmail.nl 

 
Fabienne van 
Duijnhoven 
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Voor het doorgeven van adreswijziging, ander e-mail adres, ander mobiel 

telefoonnummer, wijzigingen in lidmaatschap, etc. graag mailen naar: 

ledenadministratie@saturnushc.nl met een cc naar saturnusmini@hotmail.nl  

 

Voor al je vragen over de contributie-inning graag mailen naar: 

contributie@saturnushc.nl 

 

De vereniging Saturnus/Hendriks Coppelmans en de club van 100 

In 1963 werd er in Volkel een volleybalvereniging opgericht; korte tijd later is hieruit de 

huidige vereniging ontstaan, die zich in Uden vestigde. De hoofdsponsor van Saturnus is 

de Hendriks Coppelmans Bouwgroep BV. Gemakshalve verwijzen wij voor meer 

informatie over nieuws, de jeugd- en senioren teams, het bestuur, de vacatures, het 

blessurespreekuur etc. naar onze site: www.saturnushc.nl 

 

Wel vragen we hier nog even speciale aandacht voor onze club van honderd. Zij bieden 

financiële ondersteuning voor sportieve en sociale activiteiten ten behoeve van jeugd- en 

minileden. Onze mini’s worden bij veel activiteiten door hen gesteund! Mocht u zich 

aangesproken voelen door de doelstellingen van de Club van Honderd en wilt u er mede 

voor zorgen, dat alle activiteiten kunnen blijven doorgaan en misschien wel kunnen 

worden uitgebreid, geeft u zich dan a.u.b. op als lid van deze club. De bijdrage is 50 euro 

per jaar. Alle Club van Honderd donateurs krijgen hun eigen naambordje in de kantine. 

Ook over de club van Honderd is meer info terug te vinden op de website van Saturnus 

 

Contributie 

Voor de meest recente info verwijzen we naar de website 

 

Meer informatie over volleybal 

Tenslotte is er op de site van Nevobo (volleybal.nl) veel algemene info over CMV (mini) 

volleybal te vinden. vinden jullie bijvoorbeeld ook informatie over de spelregels per 

niveau of voor spreekbeurten en leuke volleybalgames. 

 

======================================================= 

 

Mochten jullie na het lezen van deze informatie of gedurende het seizoen nog vragen 

hebben dan kunnen jullie hiervoor altijd bij één van de leden van de minicommissie 

terecht. Momenteel zijn dit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veerle van den Heuvel         Ton van Lieshout         Esther Bijl-Kuipers         Sascha van der Venne 
   Coördinator mini’s / trainers    Minicommissie     Minicommissie               Minicommissie

  

Alle hulp bij de activiteiten van de mini’s is welkom! Dus als je ons af en toe of in de 

minicommissie wilt helpen, meldt je dan bij één van ons. 

 

 

Veel plezier bij Saturnus/Hendriks Coppelmans! 
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Informatie voor de (ouders van) mini's die nog niet eerder 

competitie meegespeeld hebben: 
 

Voor alle niveaus worden de wedstrijden ingepland 

door de Nevobo en dit is altijd terug te vinden op de 

site van Nevobo: 

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/7273 ; 

kies daar het juiste team en je kan daar altijd het 

programma, de locatie inclusief  adresgegevens en de 

standen terugvinden. 

Er staat ook een link naar deze site op onze eigen 

saturnus-site:  

http://www.saturnushc.nl/blz/minis.html, kies daar 

ook het juiste team. Daar staat (als het programma 

bekend is) een link naar deze Nevobo site.  
 

Voor smartphone is er ook een app beschikbaar: Nevobo - volleybal.nl – 

mijn competitie. 

Het is goed om voor de zekerheid kort voor de wedstrijd de site of de app te 

raadplegen om zeker te zijn dat er geen wijzigingen in de aanvangstijd of de 

locatie zijn doorgevoerd, dat komt soms voor.  

 

Een wedstrijd duurt 2 x 12 minuten en er worden meestal 2 of 3 wedstrijden per keer 

gespeeld, soms aansluitend, soms met een half uur pauze tussendoor. Een enkele keer wordt 

slechts 1 wedstrijd per keer gespeeld. De uitslagen van de wedstrijden zijn meestal dezelfde 

avond al terug te vinden in de standen op de site. 

 

De coach is jullie 1e aanspreekpunt om zaken af te spreken voor de wedstrijden. Hij/zij zorgt 

dat de wedstrijd-tas met shirtjes meegaat en meldt het team bij aankomst aan.  

 

Binnen de meeste teams wordt gebruik gemaakt van een whats’app groepje oid. om eenvoudig 

onderling te kunnen afstemmen wie er allemaal komt en of je genoeg spelers hebt (het is fijn 

als de eigen trainer hier ook in betrokken is).  

 

Jullie kunnen binnen het team zelf afspraken maken over het eventueel samen rijden naar de 

wedstrijdlocatie. Het kan handig zijn per team zelf een bal mee te nemen om in te spelen. Niet 

veel verenigingen stellen inspeelballen beschikbaar. 

 

Aan- of afmeldingen voor de wedstrijden graag via de coach doorgeven en dus niet via 

de minicommissie.  

 

Afmeldingen voor de trainingen graag via de eigen trainer doorgeven (appje of SMS 

sturen); deze dus ook niet via de minicommissie. 

 

Voor overige vragen kun je terecht bij de minicommissie: saturnusmini@hotmail.nl 

 
Tenslotte is er op de site van Nevobo veel algemene info over CMV (mini) volleybal te vinden. 

 

 

Veel volleybalplezier ! 
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