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UITGANGSSITUATIE	
	
Volley	Vlaanderen	wil	 zoveel	mogelijk	 kinderen	kennis	 laten	maken	met	 volleybal.	De	
locatie	bij	uitstek	is	uiteraard	de	lagere	school	waar	de	kinderen	verzameld	een	sportaanbod	
krijgen.	De	federatie	wil	de	clubs	aanmoedigen	om	enkele	van	deze	sportmomenten	op	school	
zelf	in	handen	te	nemen,	zodat	zij	op	die	manier	veel	kinderen	kunnen	laten	proeven	van	onze	
mooie	 sport.	 Via	 het	 project	 Volley@School	 wil	 Volley	 Vlaanderen	 de	 clubs	 maximaal	
ondersteunen	om	deze	initiaties	tot	een	goed	einde	brengen.		

Volley	Vlaanderen	voorziet	daarom	een	uitgewerkt	lessenpakket	met	de	focus	op	Smashvolley.	
Smashvolley	is	een	laagdrempelige	variant	van	het	volleybal	dat	de	nadruk	legt	op	het	meest	
uitdagende	aspect	van	het	volleybal,	namelijk	de	smash.	Kinderen	ervaren	via	deze	variant	van	
het	smashen	hoe	ze	kunnen	scoren,	zodat	de	succesbeleving	veel	hoger	komt	te	liggen.	Door	de	
Smashvolley-initiaties	kunnen	kinderen	overtuigd	worden	om	naar	de	clubs	te	komen	en	zo	hun	
eerste	stapjes	in	het	volleybal	te	zetten.	

Vorig	schooljaar	hebben	25	570	leerlingen	uit	maar	liefst	236	lagere	scholen	mogen	proeven	van	
Smashvolley-initiaties	die	gegeven	werden	door	gediplomeerde	trainers	uit	de	clubs.	Analyse	
van	de	laatste	jaren	leert	ons	dat	nadien	gemiddeld	10	nieuwe	leden	per	club	aansluiten	dankzij	
dit	initiatief.	Dat	komt	overeen	met	3	nieuwe	ploegjes	U11.	Van	een	succes	gesproken!		

Om	Volley@School	nog	duurzamer	te	maken,	ontwikkelde	Volley	Vlaanderen	ook	Teach2Volley,	
dit	lessenpakket	is	volledig	aangepast	aan	wat	het	hedendaags	onderwijs	vraagt.	Op	deze	manier	
kunnen	 de	 LO-leerkrachten	 bij	 wie	 de	 clubs	 op	 bezoek	 gingen,	 ook	 na	 de	 initiaties	 op	 een	
kwalitatieve	manier	volleybal	aanbieden.	

De	combinatie	van	Volley@School	en	Smashvolley	door	de	clubs,	onze	nationale	ploegen	én	de	
scholen,	moet	helpen	om	volleybal	nog	populairder	te	maken	bij	de	kinderen.		
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DOELSTELLING	
	

ALGEMEEN	
Door	 een	 gerichte	 promotie	 van	 het	 aanbod	 naar	 niet-leden	 toe	 wil	 Volley	 Vlaanderen	 het	
ledenaantal	 tegen	 het	 jaar	 2025	 zien	 stijgen	 tot	 55	 000	 leden.	 Het	 doel	 is	 zoveel	 mogelijk	
kinderen	 op	 een	 leuke	 manier	 in	 contact	 te	 laten	 komen	 met	 volleybal.	 Na	 de	 eerste	
kennismaking	met	volleybal	tijdens	de	schoolinitiaties	en	een	initiatie	bij	de	club	is	de	stap	voor	
de	kinderen	en	hun	ouders	veel	kleiner	om	zich	nadien	aan	te	sluiten	bij	een	club.		

	

SPECIFIEK	
Méér	 jongeren	 in	 je	 club	 impliceert	niet	 alleen	een	kwantiteitsverhoging,	maar	 geeft	meteen	
meer	mogelijkheden	om	deze	jongeren	een	betere	kwaliteitsopleiding	te	geven.	Door	van	jongs	
af	aan	kinderen	in	contact	te	brengen	met	het	aanvallen	dankzij	Smashvolley,	zal	dit	aspect	van	
het	 spel	 positief	 beïnvloed	 worden	 in	 de	 toekomst.	 De	 smash	 is	 en	 blijft	 het	 essentieel	
spelonderdeel	waarmee	de	punten	gemaakt	worden.	Kinderen	die	beter	kunnen	smashen	zullen	
dan	ook	meer	succesbeleving	ondervinden.	

Om	in	aanmerking	te	komen	voor	de	subsidies	moet	de	club	aan	minstens	150	kinderen	een	
initiatie	Smashvolley	geven,	waarna	de	gemotiveerde	kinderen	gratis	mogen	komen	proeven	
van	het	clubleven	tijdens	de	clubtrainingen.	Het	is	mogelijk	om,	al	dan	niet	in	samenwerking	met	
MOEV	(het	voormalige	SVS),	deel	te	nemen	aan	het	project.	Zij	kunnen	niet	alleen	helpen	bij	het	
organiseren	van	het	naschools	Smashvolley-toernooi,	maar	geven	graag	samen	met	jou	het	hele	
traject	vorm:	van	contactname	voor	initiaties	tot	het	afsluitend	toernooi	over	de	verschillende	
klassen	of	scholen	heen.		

Bovendien	 is	 het	project	Volley@School	niet	 enkel	 toegespitst	 op	 indoor-clubs,	maar	ook	op	
beachvolleybalclubs.	Een	beachclub	kan	dus	eveneens	meedoen	aan	het	project,	maar	dan	is	het	
wel	belangrijk	om	de	link	met	het	beachvolleybal	te	blijven	bewaren.	Een	club	(indoor	en	beach)	
kan	onder	zijn	stamnummer	1	keer	deelnemen	aan	het	project.		
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PROJECTVERLOOP	
	

PROJECTVERANTWOORDELIJKE	
Elke	deelnemende	club	dient	een	projectverantwoordelijke	aan	 te	duiden.	Deze	zal	 zowel	de	
administratieve	kant	als	de	operationele	uitvoering	van	het	dossier	opvolgen	voor	de	club.	De	
voorzitter	of	clubsecretaris	geeft	de		
	

Taken	van	de	projectverantwoordelijke:	

§ Zorgt	voor	het	in	orde	brengen	van	de	administratieve	verplichtingen	
§ Zorgt	voor	de	opvolging	van	het	operationele	gebeuren	
§ Volgt	de	deadlines	op	en	vult	het	dossier	tijdig	aan	
§ Zal	bij	elke	wijziging	in	het	initiatieschema	VV	minstens	1	week	op	voorhand	verwittigen	
§ Is	verantwoordelijk	voor	alle	correspondentie	met	VV	inzake	dit	project		
	

De	correspondentie	met	Volley	Vlaanderen	gebeurt	per	e-mail	naar	
mario.trochs@volleyvlaanderen.be.		
	

PROJECTDOSSIER	
Om	aan	het	project	deel	te	nemen	dient	de	club	alle	informatie	over	de	school	en	de	te	geven	
initiaties	in	te	vullen	in	het	projectdossier	via	VolleyAdmin2.	Belangrijk:	deze	gegevens	moeten	
correct	en	volledig	zijn!	

Het	 formulier	 moet	 volledig	 ingevuld	 worden	 om	 het	 project	 af	 te	 ronden.	 Sommige	 items	
kunnen	uiteraard	niet	ingevuld	worden	voor	dat	de	initiaties	plaatsvinden	(bijvoorbeeld:	aantal	
kinderen	per	initiatie,	nieuwe	leden,…).	Het	formulier	is	dusdanig	aangemaakt	dat	het	mogelijk	
is	om	toch	alle	noodzakelijke	gegevens	tijdig	in	te	geven.		

Op	 de	 website	 van	 Volley	 Vlaanderen	 kan	 je	 een	 eenvoudig	 stappenplan	 terugvinden	
(https://volleyvlaanderen.be/volleyschool/ondersteuning).		

	

INITIATIES	OP	SCHOOL	
Dit	sportpromotionele	project	moet	er	op	gericht	zijn	jongeren	op	een	leuke	manier	in	contact	
te	brengen	met	het	volleybal	via	initiaties	onder	deskundige	begeleiding,	zowel	binnen	de	school	
als	bij	de	club.		
	
Enkele	voorwaarden	

§ Doelgroep:	jongeren	van	het	3de		kleuterklas	tot	en	met	het	5de	leerjaar		
§ Locatie:	de	sporthal	of	turnzaal	van	de	school	of	een	sporthal	in	de	buurt	van	de	school	
§ De	lessen	gaan	door	tijdens	of	na	de	schooluren.		
§ Er	 dienen	 in	 totaal	 minstens	 150	 jongeren	 actief	 deel	 te	 nemen.	 Dat	 betekent	 dat	 150	
kinderen	1	sessie	moeten	gevolgd	hebben	of	dat	bv.	50	kinderen	minstens	3	sessies	moeten	
volgen.	De	150	deelnemers	moeten	dus	niet	uniek	zijn.	

§ De	club	vertegenwoordigen	op	schoolsportdagen	wordt	ook	goedgekeurd	als	initiatie.	Elke	
sessie	 of	 groep	 die	 deelneemt	 telt	 dan	 als	 een	 initiatie.	 Je	 noteert	 ook	 telkens	 het	 aantal	
deelnemers.	
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Voorafgaand	aan	de	initiatie	
§ De	 clubs	 nemen	 contact	 op	met	 de	 school	 of	 scholen	 in	 de	 nabijheid	 van	hun	 club.	
Indien	gewenst	kan	je	hiervoor	terecht	bij	MOEV.	Zij	ondersteunen	met	plezier.		

§ De	projectverantwoordelijke	 vult,	voor	het	 geven	van	de	 initiaties,	 de	 gegevens	 van	de	
school,	de	contactpersoon	en	de	momenten	van	de	 initiaties	 in.	De	contactpersoon	van	de	
school	zal	gecontacteerd	worden	om	de	initiatiemomenten	te	bevestigen.		
	

Tijdens	de	initiatieles	

§ De	club	schakelt	een	gemotiveerde	(en	indien	mogelijk	gediplomeerde)	trainer	van	de	club	in	
die	de	initiaties	gaat	geven.	

§ Binnen	deze	initiaties	wordt	indien	mogelijk	een	combinatie	aangeboden	tussen	Smashvolley	
en	gewoon	volleybal.	Verderop	in	deze	bundel	vind	je	een	link	naar	uitgewerkte	oefenstof	
door	Volley	Vlaanderen.	

§ Bezorg	de	deelnemers	aan	het	einde	van	de	sessie	(of	via	de	 leerkracht)	een	 flyer	of	brief	
waarbij	 je	 hen	 informeert	 over	 het	 vervolg	 van	 deze	 sessie.	 Zorg	 dat	 de	 enthousiaste	
leerlingen	meteen	binnen	de	club	aan	de	slag	kunnen	en	niet	 te	 lang	moeten	zoeken	naar	
meer	informatie.		
	

Na	de	initiatieles	

§ De	 projectverantwoordelijke	 vult	 in	 het	 online	 projectdossier	 via	 VolleyAdmin2	 per	
schoolinitiatie	het	aantal	deelnemende	kinderen	aan.		

§ Je	stuurt	best	een	bedankingsmailtje	naar	de	scholen.	Hierin	kan	je	ook	het	lessenpakket	van	
Teach2Volley	 vermelden	waarmee	 de	 leerkrachten	 op	 school	 verder	 aan	 de	 slag	 kunnen.	
Meer	info	hierover	vind	je	verderop	in	deze	bundel.	

§ Alle	 deelnemende	 jongeren	 moeten	 na	 de	 schoolinitiaties	 gratis	 terecht	 kunnen	 in	 de	
desbetreffende	club	om	deel	te	nemen	aan	de	trainingen	tijdens	een	testperiode	alvorens	aan	
te	sluiten.			
	

PROEFTRAININGEN	IN	DE	CLUB	
Alle	 deelnemende	 jongeren	 moeten	 na	 de	 schoolinitiaties	 gratis	 terecht	 kunnen	 in	 de	
desbetreffende	club	om	deel	te	nemen	aan	de	trainingen	tijdens	een	testperiode	alvorens	aan	te	
sluiten.	Nodig	de	leerlingen	hiertoe	uit	via	een	leuke,	aantrekkelijke	flyer.		

Wanneer	 kinderen	 zich	binnen	de	45	dagen	na	de	 initiatie	 aansluiten	bij	 de	 club	dankzij	 dit	
project,	ontvangt	de	club	hiervoor	een	bijkomende	subsidie	van	€	10,00	per	nieuw	lid,	met	een	
maximum	van	20	nieuwe	leden	per	club.		

De	projectverantwoordelijke	vinkt	alle	leden	die	zich	via	dit	project	hebben	aangesloten	aan	op	
het	gelijknamige	tabblad	in	het	online	projectdossier	via	VolleyAdmin2.		
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AFSLUITEND	SMASHVOLLEY-TOERNOOI	
Tot	slot	bestaat	de	mogelijkheid	om,	geheel	vrijblijvend,	een	Smashvolley-toernooi	te	
organiseren	om	kinderen	meer	aan	het	volleyballen	te	krijgen	én	om	ze	meteen	de	uitdaging	
te	 laten	 aangaan	 in	 een	 kleine	 competitievorm.	 Volley	 Vlaanderen	 voorziet	 een	 bijkomende	
subsidie	van	€	250	voor	clubs	die	een	dergelijk	Smashvolley-toernooi	organiseren.	

Je	 kan	 beroep	 doen	 op	 MOEV	 om	 een	 naschools	 Smashvolley-toernooi	 (meestal	 op	
woensdagnamiddag)	te	organiseren	als	afsluiting	van	het	Volley@School-project.	Dit	kan	enkel	
indien	 de	 aanvraag	 bij	 MOEV	 voor	 1	 mei	 vorig	 seizoen	 werd	 ingediend,	 bij	 de	 provinciale	
projectverantwoordelijke	 van	MOEV.	 De	 aanvraag	 gebeurt	 dus	 voor	 1	 mei	 om	 het	 toernooi	
vervolgens	volgend	schooljaar	te	kunnen	organiseren.		

Je	kan	er	uiteraard	ook	voor	kiezen	om	zelf	het	toernooi	te	organiseren.	Hou	dan	wel	het	nodige	
bewijsmateriaal	 zoals	 flyers,	deelnemerslijsten,	 foto’s,	…	bij	 om	nadien	 jouw	aanvraag	 tot	de	
bijkomende	subsidie	te	staven.		

	

ENKELE	DEADLINES	OP	EEN	RIJTJE	
Het	project	Volley@School	 loopt	van	1	september	2022	 tot	en	met	30	 juni	2023.	Het	 is	 zeer	
belangrijk	 dat	 de	 administratieve	 verplichtingen	 tijdig	 in	 orde	 gebracht	 worden	 in	
VolleyAdmin2.	Hieronder	zetten	we	de	verschillende	deadlines	op	een	rijtje.	
	

Datum	 Verwerking		

31	maart	 Uiterste	inschrijfdatum	

Dit	is	de	laatste	dag	waarop	je	kan	intekenen	voor	het	V@S-project	van	het	
lopende	seizoen.	Inschrijven	gebeurt	via	VolleyAdmin2.			

30	april	 Deadline	vastleggen	Smashvolley-toernooi	i.s.m.	MOEV	

Opgelet,	deze	deadline	geldt	voor	het	vastleggen	van	toernooien	die	je	samen	
met	MOEV	wil	organiseren	tijdens	het	volgende	schooljaar.	

30	juni	 Deadline	ingeven	én	bevestigen	initiaties	

Na	deze	datum	kan	je	geen	initiaties	meer	 ingeven	en/of	 laten	goedkeuren	
door	de	scholen.	Je	kan	enkel	nog	het	aantal	deelnemers	aanvullen	van	reeds	
goedgekeurde	projecten.	

31	juli	 Einde	project	–	alle	dossiers	worden	afgesloten	

Dit	 is	 de	 laatste	 dag	 waarop	 je	 nieuwe	 leden	 n.a.v.	 het	 V@S-project	 kan	
registeren	 via	 de	 gelijknamige	 tab	 in	 het	 dossier	 in	 VolleyAdmin2.	 Enkele	
leden	die	zijn	aangesloten	tot	uiterlijk	45	dagen	na	de	laatste	initiatie	en	voor	
31	juli	komen	in	aanmerking.		

Volley	Vlaanderen	bekijkt	de	projectverslagen	en	zal	de	subsidies	toekennen.	
Het	resultaat	wordt	via	e-mail	aan	de	projectverantwoordelijke	meegedeeld.	
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ONDERSTEUNING	DOOR	DE	FEDERATIE	
	

CONTACT-	&	PROMOTIEMATERIAAL	
Volley	 Vlaanderen	 stelt	 voor	 alle	 deelnemende	 clubs	 kant	 en	 klaar	 contact-	 en	
promotiemateriaal	ter	beschikking.	Je	kan	de	materialen	gratis	downloaden	via	de	projectpagina	
op	 de	 website	 van	 Volley	 Vlaanderen	
(https://volleyvlaanderen.be/volleyschool/ondersteuning)	

§ Modelbrief	voor	de	instelling		
§ Modelbrief	voor	de	ouders	
§ Bewerkbare	flyer	voor	initiaties	

	

OEFENSTOF	
De	federatie	hecht	veel	belang	aan	kwalitatieve	initiaties	en	heeft	bijgevolg	een	oefenbibliotheek	
met	 uitgewerkte	 oefenstof	 voor	 heel	 wat	 van	 haar	 projecten	 samengesteld.	 Clubs	 kunnen	
hiervan	gratis	gebruik	maken.		

Op	de	website	van	Volley	Vlaanderen	kan	 je	per	graad	twee	uitgewerkte	 lessen	 terugvinden.	
Daarnaast	stellen	we	ook	de	andere	oefenbibliotheken	en	het	lessenpakket	Teach2Volley	gratis	
ter	beschikking.		

	

FINANCIËLE	ONDERSTEUNING	
Volley	Vlaanderen	voorziet	een	 financiële	ondersteuning	onder	de	vorm	van	3	subsidies.	Het	
online	 projectdossier	 via	 VolleyAdmin2	 zal	 de	 basis	 vormen	 voor	 het	 toekennen	 van	 deze	
subsidies.	Een	overzicht	van	de	bedragen	en	voorwaarden	vind	je	verder.		

	

JEUGDSPORTFONDS	
Voor	deelname	aan	de	Volley@School	ontvangt	de	club	65	punten	in	het	Jeugdsportfonds	2023.	
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SAMENWERKING	MET	MOEV	
Om	 clubs	 maximaal	 te	 ondersteunen	 bij	 de	 realisatie	 van	 dit	 project	 ging	 Volley	
Vlaanderen	 de	 samenwerking	 aan	 met	 MOEV.	 MOEV	 wil	 alle	 leerlingen	 in	 het	 Vlaams	
onderwijs	 aanzetten	 tot	 een	 gezonde	mix	 van	 zitten,	 staan,	 bewegen	 en	 sporten.	 MOEV	wil	
hiervoor	schoolteams	motiveren	bij	de	ontwikkeling	van	een	kwaliteitsvol	en	gestructureerd	
bewegings-	en	sportbeleid.	Het	project	Volley@School	sluit	hier	perfect	bij	aan.		

Concrete	ondersteuning	

§ MOEV	stippelt	met	de	club	een	scholentraject	op	maat	uit.	
§ MOEV	helpt	de	club	bij	het	contacteren	van	scholen	en	inplannen	van	de	initiaties.		
§ MOEV	organiseert	het	afsluitend	Smashvolleytornooi	in	samenwerking	met	de	club.	

Contactgegevens	provinciaal	verantwoordelijken	MOEV	

Regio	 Verantw.	 Contactgegevens	

MOEV	Antwerpen	 Roger	Vermeiren	
Mail:	roger.vermeiren@moev.be		

Telefoon:	03	366	41	10	

MOEV	Limburg	 Jan	Geelen	
Mail:	jan.geelen@moev.be	

Telefoon:	011	60	33	86	

MOEV	Oost-Vlaanderen	 Filip	Keukelinck	
Mail:	filip.keukelinck@moev.be		

Telefoon:	09	243	90	56	

MOEV	Vlaams-Brabant			

MOEV	Brussel	
Raf	Verlinden	

Mail:	raf.verlinden@moev.be		

Telefoon:	016	29	85	26		

MOEV	West-Vlaanderen	 Martine	Debouver	
Mail:	martine.debouver@moev.be	

Telefoon:	051	26	50	42	
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SUBSIDIEREGELING	
Volley	 Vlaanderen	 zal	 na	 een	 positieve	 beoordeling	 van	 het	 online	 projectverslag	
instaan	voor	de	uitbetaling	van	volgende	subsidies:	
	

A-SUBSIDIE		
Elke	deelnemende	club	die	er	in	slaagt	om	minstens	150	jongeren	uit	de	doelgroep	actief	te	laten	
deelnemen	wordt	beloond	met	een	basissubsidie	van	€250	en	een	voucher	ter	waarde	van	€150	
voor	de	aankoop	van	EK-tickets.	
	

B-SUBSIDIE		
Per	nieuw	aangesloten	lid,	geboren	tussen	2012	en	2017,	tijdens	de	projectperiode	(=	tussen	de	
start	van	de	eerste	initiatie	tot	45	dagen	na	de	laatste	initiatie)	betaalt	Volley	Vlaanderen	€10	
aan	de	club	en	dit	voor	maximaal	20	leden	per	club.		

Opgelet!	Enkel	wie	de	norm	van	150	bereikte	leerlingen	behaalt,	komt	in	aanmerking	voor	deze	
bijkomende	tegemoetkoming.	
	

C-SUBSIDIE	
Deze	subsidie	wordt	uitgekeerd	aan	clubs	die	een	eigen	Smashvolley-toernooi	organiseren	of	in	
samenwerking	met	MOEV	en	Volley	Vlaanderen.	De	club	krijgt	€250	ter	compensatie	voor	de	
organisatie	van	een	toernooi.	
	
Opgelet!	Enkel	wie	de	norm	van	150	bereikte	leerlingen	behaalt,	komt	in	aanmerking	voor	deze	
bijkomende	tegemoetkoming.	
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SMASHVOLLEY	
Smashvolley	 is	 een	 volleybalvariant	 waarbij	 de	 smash	 centraal	
staat.	Het	verlagen	van	het	net,	toelaten	van	een	bots	en	vangen	van	de	
bal	 zorgen	 er	 tevens	 voor	 dat	 deze	 vorm	 snel	 door	 elke	 speler	 wordt	
opgepikt	 en	 hen	 in	 een	 mum	 van	 tijd	 laat	 genieten	 van	 de	 meest	
spectaculaire	techniek	van	het	volleybal.		

Afhankelijk	van	de	doelgroep	(1ste	 ,	2de	 	of	3de	graad)	zijn	er	verschillende	
levels.	Binnen	elk	level	zijn	er	variaties	mogelijk	om	elk	kind	zoveel	mogelijk	
tot	zijn	recht	te	laten	komen.	
	
Laat	het	smashen	maar	beginnen!!!	

	

Benieuwd	naar	meer?	Bekijk	dan	zeker	de	oefenbibliotheek	smashvolley.		

	

EEN	TOERNOOI	ORGANISEREN	MET	MOEV	
Zoals	 eerder	 vermeld	kan	 je	 beroep	doen	op	MOEV	om	een	naschools	 Smashvolley-toernooi	
(meestal	op	woensdagnamiddag)	te	organiseren	als	afsluiting	van	het	Volley@School-project.	
Concreet	komt	het	er	op	neer	dat	MOEV	het	toernooi	organiseert	en	dat	de	club	zorgt	voor	de	
begeleiding	op	het	toernooi.	Belangrijk	is	dat	je	de	aanvraag	tot	organisatie	bij	MOEV	doet	voor	
1	mei	om	pas	het	schooljaar	daarop	het	toernooi	te	organiseren.		

MOEV	zorgt	voor:		

§ De	aanvraag	van	de	accommodatie	
§ Promotie	en	het	inschrijvingsformulier	via	de	MOEV	website,		contact	met	de	scholen	
§ Wedstrijdschema	+	toernooiverloop	+	verwerking	resultaten	
§ Contactpersoon	

De	club	zorgt	voor:		

§ De	contactgegevens	van	de	scholen	waar	ze	initiaties	Smashvolley	gaan	geven.		
§ Minstens	5	begeleiders	waarvan	 ten	minste	1	persoon	de	Smashvolley-spelregels	kent	 en	
deze	vóór	de	start	van	het	toernooi	uitlegt	aan	de	hand	van	een	demonstratie.	

§ Een	 goede	 introductie	 en	 instuif	 bij	 het	 begin	 van	 het	 toernooi.	 Voorzie	 een	 reeks	
voorbereidende	Smashvolley	oefeningen	(ongeveer	30min)	voor	de	wedstrijdjes	van	start	
gaan.	Inspiratie	kan	je	vinden	in	de	oefenbundels	voor	Volley@School.		

§ Een	flyer/folder	ter	promotie	van	de	club,	met	enkele	data	waarop	de	kinderen	gratis	mogen	
komen	trainen	in	de	club.	Deze	flyer	wordt	vlak	na	het	toernooi	uitgedeeld.		

§ Extra	ballen	indien	nodig.	

Het	 is	de	bedoeling	om	dit	 toernooi	 in	 samenwerking	met	de	 scholen	 te	organiseren	als	een	
naschools	toernooi.	Clubs	die	een	toernooi	organiseren	krijgen	hiervoor	een	subsidie	van	€250.		
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TEACH2VOLLEY	
Sinds	 kort	 heeft	 Volley	 Vlaanderen	 ook	 Teach2Volley	 ontwikkeld,	 een	 uitgewerkt	
lessenpakket	voor	de	leerkrachten	lichamelijke	opvoeding.		

Teach2Volley	is	 dé	 nieuwe	 houvast	 voor	 schoolvolleybal.	 Het	 lessenpakket	met	 in	 totaal	45	
lessen	 vol	 dynamische	 oefeningen,	 uitdaging	 en	 succesbeleving	 zullen	 de	 LO	 lessen	
volleybal	 nieuw	 leven	 inblazen.	 Speciaal	 voor	 leerkrachten	 LO	 in	 het	basisonderwijs	 en	 het	
secundair	onderwijs	werd	er	op	basis	van	de	bestaande	leerlijnen	een	dynamische	en	attractieve	
twist	 gegeven	 aan	 de	 aan	 te	 leren	 technieken	 en	 gekende	 spelvormen.	 Aangevuld	 met	
techniekfiches	en	 -video’s	en	de	verschillende	differentiatiemogelijkheden	 is	Teach2Volley	de	
ideale	en	complete	volleybalondersteuning	voor	elke	leerkracht	LO.	

Het	 is	zeker	de	moeite	om	dit	 lessenpakket	kenbaar	 te	maken	bij	de	 leerkrachten	LO	van	de	
school	waar	de	initiaties	doorgaan.	Op	deze	manier	kunnen	leerkrachten	ook	na	de	initiaties	van	
Volley@School	kwalitatief	en	hedendaags	volleybal	aanbieden	in	de	les.		

	

	
	

	

NA	VOLLEY@SCHOOL	
Naast	het	Volley@School-project	is	het	ook	zeker	aan	te	raden	om	in	vakantieperiodes	deel	te	
nemen	aan	verschillende	initiatieven	binnen	de	gemeente.	Denk	hierbij	aan	buurtsportwerking,	
gemeentelijke	sportkampen,	speelpleinwerking,	…		

Op	deze	manier	benaderen	je	steeds	nieuwe	doelgroepen	en/of	zorg	je	ervoor	dat	jongeren	in	
aanraking	blijven	komen	met	volleybal.		

	

	


