
Twee volleybalvormen; CMV & Smashball
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School Moves Volley (SMV) is volleybal voor 
basisscholen (groep 4 t/m 8). LO-docenten en 
clubs kunnen kiezen voor de speelvorm Cool Moves 
Volley (CMV) of het nieuwste concept, Smashball. 
De niveaus binnen deze speelvormen zorgen voor 
de ideale aansluiting op de jeugdcategorieën C, B 
en A. 

Binnen SMV organiseer je als club een toernooi/
voorronde waar scholen uit de omgeving spelen 
om het lokale kampioenschap. Dit kan al met 
één school, maar het is nog leuker als meerdere 
scholen deelnemen. Voorafgaand aan een SMV-
toernooi wordt er vaak gevolleybald in de gymles, 
onder leiding van mensen van je club of de LO-
docent van de school. 

De winnende teams van het lokale toernooi 
kwalificeren zich voor het provinciale 
kampioenschap. De beste SMV-teams van de 
provincie gaan tot slot volleyballen om het 
Nederlands Kampioenschap.

Organisatie
• Lokaal toernooi/voorronde: organisatie door de 

club
• Provinciale Kampioenschappen: organisatie 

door de Nevobo, eventueel in samenwerking 
met een club en/of stagiaires van bijvoorbeeld 
een Hogeschool. 

• Nederlands Kampioenschap: organisatie door de 
Nevobo.

Subsidie dankzij Join Volleybal 
In aanloop naar de WK Beachvolleybal en EK 
Dames in 2015 startte de Nevobo onlangs de 
volleybalstimuleringscampagne Join Volleybal. 
De campagne biedt ook jullie kansen om de 
club te versterken en te laten groeien. Zo kun je 
subsidie krijgen voor de organisatie van een open 
toernooi, zoals een SMV-toernooi. Maar, ook voor 
de eventuele volleyballessen (clinics) voorafgaand 
aan dat toernooi is subsidiegeld beschikbaar. 

Voer je clinic(s) en/of toernooi in via  
www.joinvolleybal.nl, het bijbehorende online 
communicatie- en subsidieplatform JoinComm 
helpt je kosteloos aan een communicatieplan 
en de bijbehorende digitale middelen. Ook is 
het aanvragen en toekennen van subsidies een 
onderdeel van JoinComm. Klik hier voor de 
subsidievoorwaarden voor open toernooien en de 
voorwaarden voor subsidie van clinics.

Doel: Wat winnen wij met SMV?
Uit de praktijk blijkt dat deelname aan een School 
Moves Volley (SMV) toernooi door de kinderen als 
erg leuk wordt ervaren. Je club levert het vaak 
nieuwe jeugdleden op. SMV blijkt een effectieve 
manier om kinderen in het basisonderwijs kennis 
te laten maken met volleybal én je club.

Wat winnen wij met SMV?
• Nieuwe (jeugd)leden
• Naamsbekendheid
•  Meer bekendheid van de volleybalsport in de 

gemeente

De organisatie van een SMV-toernooi is dus een 
goede investering in de toekomst van je club! 
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http://www.joinvolleybal.nl
https://www.nevobo.nl/bestuurder-functionaris/join-volleybal/kansen-en-extras-voor-clubs-en-scholen/


Lokaal toernooi/voorronde
Het lokale SMV toernooi geldt als voorronde voor 
het provinciale kampioenschap. Het dient daarom 
te worden georganiseerd tussen september 
en april. De planning kun je maken met behulp 
van een planningstool van de Nevobo. Neem 
daarvoor contact op met het regiokantoor (zie 
contactgegevens op p. 6). De locatie bepaal je, 
eventueel in overleg met de deelnemende school/
scholen, zelf. 

Natuurlijk kun je de organisatie ook in 
samenwerking met basisscholen of andere clubs in 
de buurt invullen. Denk ook eens aan een stagiair 
van een middelbare of MBO-school in de buurt. Zij 
kunnen vaak punten verdienen met het doceren 
van sportlessen of de organisatie van een toernooi.

In bijlage 1 vind je een checklist voor de organisatie 
van een SMV toernooi.

Communicatie
Bij de start van ieder nieuw seizoen ontvangen alle 
bij de Nevobo aangesloten verenigingen informatie 
over School Moves Volley. Voor kinderen is er op 
Nevobo.nl informatie over SMV te vinden. Daarnaast 
wordt er op de site middels nieuwsberichten 
aandacht besteed aan SMV, waarbij ook de social 
mediakanalen van de bond worden ingezet. 

Laat ons weten wanneer en waar jullie SMV-
toernooi wordt gespeeld, dan voegen wij deze toe 
aan het online SMV toernooi-overzicht! En voer je 
toernooi ook in op de algemene toernooikalender, 
na akkoord is deze dan ook daar terug te vinden.   

Ondersteunende middelen
Website
Zoals hierboven vermeld kan je toernooi worden 
vermeld op het online SMV-toernooi-overzicht 
én op de algemene toernooikalender van  
www.nevobo.nl. Op deze site worden eveneens 
nieuwsberichten geplaatst over SMV-voorronden, 
de provinciale én het Nederlands Kampioenschap 
SMV.

Promotiemateriaal
Door je SMV-clinic(s) en/of toernooi aan te 
melden op www.joinvolleybal.nl kun je zelf in 
een handomdraai posters, flyers en andere 
communicatie-uitingen maken voor jullie SMV-
activiteit. 

Informatiebulletin
Op verzoek van je club kan jouw Nevobo 
regiokantoor een berichtje in het Informatiebulletin 
plaatsen met betrekking tot jullie SMV-toernooi.

Twitter
Op verzoek van je club retweet jouw regiokantoor 
jullie SMV-tweet graag. Laat het ons weten via  
@NevoboNoord, @NevoboOost, @NevoboZuid of 
@NevoboWest. 

Oorkonde
De winnaars van jullie SMV- toernooi kun je een 
oorkonde geven. Download de oorkonde hier. 
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https://www.nevobo.nl/onderwijs/informatie-voor-lo-docenten/school-moves-volley/
http://www.volleybal.nl/jeugd/kids-412-jaar/school-moves-volley
http://www.volleybal.nl/toernooien
http://www.nevobo.nl
http://www.joinvolleybal.nl/
https://www.nevobo.nl/cms/download/1135/Oorkonde%20SMV%2016-17.pdf


Leskaarten
Ben je voor de clinic of gymles op zoek naar 
leuke, nieuwe oefeningen? Maak gebruik van de  
online leskaarten school-, zaal- en beachvolleybal! 
Er zijn voor iedere groep diverse leskaarten met 
oefeningen. De leskaarten bieden jullie trainers, 
maar ook LO-docenten en -spelbegeleiders de 
mogelijkheid om de kinderen laagdrempelig kennis 
te laten maken met en te enthousiasmeren voor 
(beach)volleybal. 

Planningstool
Je Nevobo regiokantoor kan je helpen aan 
een planningstool waarmee je eenvoudig 
wedstrijdschema’s kunt maken. Hiernaast vind je 
de contactgegevens.

Banners/vlaggen
Op aanvraag kan je club Nevobo banners en 
vlaggen lenen bij jullie Nevobo regiokantoor. 

Contactpersonen
Organiseren jullie als club een SMV-toernooi, dan 
helpen wij je graag op weg! Hieronder vind je onze 
contactgegevens.

Hoofdkantoor
Juliëtte Richter | 030 751 3625
juliette.richter@nevobo.nl

Regio Noord
Ruud Schuurmans | 0513 656 969
ruud.schuurmans@nevobo.nl

Regio Oost
Kira Schorn | 055 303 1450
kira.schorn@nevobo.nl 

Regio Zuid
Susan Raijmakers | 040 238 1076
susan.raijmakers@nevobo.nl

Regio West
Sanne van der Linden | 020 693 6458
competitie.west@nevobo.nl

-  6  -

https://www.nevobo.nl/onderwijs/informatie-voor-lo-docenten/lesmateriaal/




Provinciale kampioenschappen
De provinciale kampioenschappen vinden elk jaar 
plaats in de maand april of mei. Klik hier voor de 
exacte datum en locatie.

Elke club die een toernooi/voorronde heeft 
georganiseerd mag één team per niveau 
afvaardigen naar de provinciale kampioenschappen. 
De nummers 2 en 3 komen op een reservelijst te 
staan. Clubs en scholen kunnen alle teams die 1e, 
2e of 3e zijn geëindigd aanmelden via het online 
aanmeldformulier. 

Nederlands kampioenschap
De winnaars van de provinciale kampioenschappen 
plaatsen zich voor het Nederlands Kampioenschap. 
Deze teams hoeven niet door de club te worden 
aangemeld, dit doet het regiokantoor. De 
betreffende contactpersonen ontvangen hier een 
uitnodiging voor. 

Het NK vindt elk jaar plaats in juni. Eind mei is 
het wedstrijdschema online beschikbaar. Voor de 
SMV-kampioenschapsregels klik je hier.

Spelregels
Vanaf seizoen 2014-2015 kan worden gekozen 
tussen twee volleybalvormen; CMV en Smashball.

De provinciale kampioenschappen en het 
Nederlands kampioenschap worden op de 
volgende CMV-niveaus gespeeld:

Groep (basisschool)       CMV niveau
Groep 4 en 5      2
Groep 6       3
Groep 7       4
Groep 8       4

De spelregels van de bovenstaande CMV niveaus 
zijn op de website te vinden. 

De provinciale kampioenschappen en het 
Nederlands kampioenschap worden op de 
volgende Smashball! levels gespeeld:

Groep (basisschool)       Smashball level
Groep 5 en 6      2 (aangepast)
Groep 7 en 8      2

Let op! Een team kan ingeschreven worden op 
één discipline (dus CMV óf Smashball). Ook 
kunnen spelers maar in één team uitkomen, het 
is dus niet toegestaan dat er met meerdere teams 
wordt meegespeeld. Klik hier voor de levels en 
bijbehorende spelregels van Smashball.
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https://www.nevobo.nl/onderwijs/informatie-voor-lo-docenten/school-moves-volley/
http://fd7.formdesk.com/Nevobo/inschrijfformulier_provinciaal_kampioenschap
https://www.nevobo.nl/onderwijs/informatie-voor-lo-docenten/school-moves-volley
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/
https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/regelgeving/spelregels/




Voorbereiding

• Sporthal inhuren
• Eventueel subsidieaanvraag bij de bond en/of 

de gemeente
• Posters ophangen ter promotie
• Scholen uitnodigen (eigen contacten of via 

buurtsportcoach) 
• Maken en/of regelen

• Wedstrijdprogramma (het regiokantoor kan 
hier eventueel in ondersteunen)

• Bewegwijzering 
• Veldnummering
• Kleedkamer indeling
• Wedstrijdformulieren
• Spelregelkaarten (te bestellen bij het 

regiokantoor)
• Oorkonde voor winnende teams
• Scheidsrechters/vrijwilligers
• Telborden
• Pennen
• Fluitjes
• Afplaktape
• Microfoon
• Verlengsnoer
• Tijd
• Zoemer
• Bal per wedstrijdveld 
• EHBO
• Eventueel banners/vlaggen (te leen bij het 

regiokantoor)
• Eventueel prijzen/gadgets
• Eventueel fotocamera

Taken wedstrijdleiding

• Zaalinrichting
• Velden opbouwen
• Tafels wedstrijdleiding
• Wedstrijdprogramma ophangen
• Bewegwijzering ophangen
• Veldnummering ophangen
• Kleedkamer indeling ophangen
• Telborden neerzetten bij de velden
• Spelregelkaarten ophangen
• Wedstrijdformulieren klaarleggen 
• Ballen
• Eventueel afplakken hoeken van de velden
• Eventueel laptop voor wedstrijdleiding

• Ontvangst teams
• Welkom praatje
• Eventueel uniforme kleding regelen voor 

wedstrijdleiding/scheidsrechters
• Eventueel instructie scheidsrechters 
• Eventueel demonstratiewedstrijdje 
• Eventueel lunch/consumptiebonnen voor 

vrijwilligers/deelnemers
• Gedurende de dag

• Zoemer bedienen start en einde 
wedstrijden

• Omroepen wedstrijden
• Vragen beantwoorden
• Uitslagen verwerken
• Eventueel foto’s maken

• Prijsuitreiking verzorgen
• Bedankje
• Opruimen 
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