
Volleybal Academie Regio Meierijstad 
Met de Volleybal Academie Regio Meierijstad geven we sinds 2017 
ambitieuze jonge volleyballers uit de omgeving de kans geven om – naast 
hun clubtrainingen – extra te trainen onder leiding van toptrainers.  
We kiezen er bewust voor om uitsluitend trainers van hoog niveau in te zetten. Door de hoge 
kwaliteit van de trainers en het grote aantal trainingsuren is persoonlijke ontwikkeling gegarandeerd. 
We willen daarmee het volleybalniveau van jonge spelers in de regio naar een hoger niveau tillen. 
 
Voor wie? 
Jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar zijn welkom. Het is niet onze bedoeling om streng te selecteren 
maar we kijken wel of deelnemers voldoende inzet, niveau en talent hebben. We delen de 
deelnemers in groepen van een zo gelijkwaardig mogelijk niveau in. 
 
Trainingen 
In seizoen 2018/2019 zijn 26 trainingen gepland op zondagen van 9:30-12:00 uur in Veghel 
(gemeente Meierijstad). De kennismakingstrainingen zijn op 9 en 16 september. Daarna zijn er 
trainingen op alle zondagen die niet in een vakantie of in een speciaal weekend vallen. 
 
Trainers 
Onze trainers hebben allen jarenlange ervaring en hebben hun kwaliteit bewezen in het opleiden van 
talenten. Ze hebben vele talenten naar hoog niveau gebracht. Onze trainers hebben allen een 
opleiding tot volleybaltrainer en tevens (bewegings)onderwijservaring. 

▪ Bou Boudeling: 
Bou is al jaren een zeer succesvolle trainer. Met opleiding VT5 ! Bou is talentopleider bij 
uitstek. Door zijn trainingen en aanpak zijn al vele spelers/speelsters doorgedrongen tot 
divisie-niveau en zelfs het Nationale team. Bou heeft meer dan 50 jaar ervaring als trainer 
van zowel dames, heren en jeugd, waaronder RTC en Jong Oranje. Hij heeft diverse 
eredivisieteams getraind.  

▪ Jan van Sluisveld: 
Jan wordt wel de ervaren nestor in de jeugdopleiding van HLB Van Daal genoemd. Vele 
talentvolle spelers van HLB Van Daal / DS hebben de goede basistechnieken bij Jan geleerd. 
Jan heeft jarenlange ervaring en maakt elk jaar jeugdteams kampioen en zelfs Nederlands 
kampioen.  

▪ Frank van de Nieuwenhuijzen: 
Frank heeft jarenlange ervaring als trainer van regiotrainingen van de Nevobo en als 
clubtrainer. Hij heeft al diverse spelers opgeleid die de eredivisie gehaald hebben. Frank 
speelt zelf 1e divisie bij heren 1 van vvSkunk. 

 
Assistent-trainers 
De trainers worden bijgestaan door assistent-trainers, zodat iedereen voldoende persoonlijke 
aandacht en balcontact krijgt. Trainers van volleybalverenigingen zijn uiteraard welkom om te komen 
kijken. Mochten trainers graag willen assisteren om zo de kans te krijgen om met een VT5-opgeleide 
trainer te werken, dan kan daarover overlegd worden. 
 
Kosten 
De deelnemersbijdrage is €275. Hiervoor krijg je 26 trainingen van 2,5 uur (inclusief de 
kennismakingtrainingen) en een shirt van de Volleybalacademie Regio Meierijstad. 
 
Meer informatie en inschrijving 
Meer info vind je op www.volleybalmeierijstad.nl. Daar kun je je ook aanmelden voor de (gratis) 
kennismakingstrainingen. Na de kennismakingstraining, beslis je of je aanmeldt voor het gehele 
seizoen. Heb je nog vragen, stel ze gerust via academie@volleybalmeierijstad.nl. 
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