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SELECTIETRAINING SEIZOEN 2022 / 2023 

 

 

 

Beste volleyballer, 

 

Op 16 september a.s. organiseren wij de selectietraining voor komend seizoen. Als je jezelf wilt inschrijven hiervoor 

vragen we je om op de website je gegevens in te vullen.  

 

De trainingen. 

Na de selecties organiseren wij 19 techniek trainingen op vrijdagavond in de Erica Terpstrahal in Wezep. De 

trainingen duren twee uur per keer. Aan het begin van het seizoen krijg je een jaarboek en een 

trainingsshirt. In de loop van het seizoen krijg je 2 keer een rapport over jouw technische 

vaardigheden en ontwikkeling. Aan het einde van het seizoen krijg je een certificaat van deelname. 

Tijdens het seizoen wordt er een ouderavond georganiseerd. Er zijn foto’s te vinden op Facebook 

https://www.facebook.com/talenttrainingenregiozwolle, Instagram 

www.instagram.com/talententrainingregiozwolle (moet nog bijgewerkt worden) en de website 

http://www.trz-academie.nl/ van stichting, Volleybal Academie: TRZ. 

 

Selecties. 

Dit seizoen staan de selecties open voor spelers (meisjes en jongens) van 10 t/m 21 jaar. De 

selectietraining wordt op leeftijd ingedeeld. Tijdens de selectie wordt gekeken in welke groep je het beste past. De 

groepen zullen uiteindelijk ingedeeld worden op volleybalkwaliteiten. 

 

Locatie. 

De selectie zal voor alle klassen, op vrijdagavond 16 september 2022 plaats vinden in De Erica Terpstrahal in Wezep. 

Hieronder is te zien op welke tijd je aanwezig moet zijn.  

Het adres van de sporthal is: Erica Terpstra-hal, Rondweg 1, te WEZEP.  

 

Leeftijdsindeling Selectietraining en aanvangstijd selectietraining. 

Klasse Seizoen 2022-2023 Tijd selectietraining 

CMV Geboren na 30-09-2010 17.30 – 19.15 uur. 

C-jeugd Geboren na 30-09-2008 17.30 – 19.15 uur. 

B-jeugd Geboren na 30-09-2006 19.30  - 21.15 uur. 

A-jeugd Geboren na 30-09-2004 19.30 – 21.15 uur. 

18 – 21 jr. Geboren na 30-09-2001 19.30 – 21.15 uur. 

 

  

http://www.trz-volleybal.nl/
https://www.facebook.com/talenttrainingenregiozwolle
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Trainingsdata. 

De volgende trainingsdata zijn vastgelegd bij de gemeente. Wij zullen nog 3 dagen inhuren om aan de 20 trainingen 

te komen.  

 

September 2022 vrijdag 16 en 23 Januari  2023 vrijdag 13 en 27 

Oktober 2022 vrijdag 7 Februari 2023 vrijdag 3 en 17 

November 2022 vrijdag 4, 11 en 25 Maart 2023 vrijdag 10, 17 en 31 

December 2022 vrijdag 9 en 16 April 2023 vrijdag 14  

   Mei 2023 vrijdag 12 

 

 

Samenstelling trainingsgroepen. 

Voor de selectietraining wordt je uitgenodigd op leeftijd. De trainingsgroepen zullen worden 

ingedeeld op niveau van de spelers. Als een speler zich tijdens het seizoen ontwikkelt is het 

mogelijk dat hij of zij doorstroomt naar de volgende niveaugroep. Als tijdens het seizoen blijkt 

dat een speler te hoog is ingedeeld is het ook mogelijk dat de speler in een niveaugroep 

geplaatst wordt die beter bij de capaciteiten aansluit. Uitgangspunt is dat de speler het meeste 

leert in de groep waar hij of zij traint.  

 

 De administratiekosten zijn € 20,00 overmaken voor de selectietraining.  
 De kosten voor de 19 trainingen € 250,00 voor spelers welke door de selectie zijn gekomen. Dit bedrag moet 

zijn overgemaakt voor de eerste training op IBAN: NL10 RBRB 0706 3914 89 t.n.v. Stichting Talententraining 
onder vermelding van de naam van de speler.  

 Wij doen ons uiterste best om met de talententeams, aan het einde van het seizoen, deel te nemen aan een 
toernooi op een zondag in april. Het toernooi wordt gespeeld tegen andere talenten teams uit verschillende 
regio’s. Deelname aan dit toernooi is verplicht voor de geselecteerde spelers. 

 

Selectie 

Je meldt je op vrijdag 16 september een half uur voor het begin van de selectietraining. Je gegevens worden 

gecontroleerd en de speler krijgt een rugnummer. Er wordt een foto gemaakt en gecontroleerd of de  

€ 20,00 is voldaan. Dit alles kost tijd. Staat er een hele rij dan kan de speler zich alvast omkleden. Het rugnummer 

correspondeert met de naam. Let erop dat de speler het nummer draagt dat door ons aan de speler is gegeven. Na 

afloop van de selectie wordt eerst het rugnummer weer ingeleverd waar deze is ontvangen. Daarna ga je douchen. 

Over de uitslag van de selectie kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

Uitslag selectie 

Na de laatste selectie krijgen spelers in dat weekend van ons een mail, waarin staat of ze wel of niet geselecteerd zijn 

voor de trainingen. De spelers die door de selectie zijn gekomen, krijgen van ons alle verdere informatie per mail. Als 

er plaats is in de groepen of als er spelers tijdens het seizoen afvallen is het mogelijk dat er nieuwe spelers worden 

toegevoegd aan de trainingsgroepen.   

http://www.trz-volleybal.nl/
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Toestemmingverklaring AVG 

Van de speler/ouders wordt een toestemmingsverklaring gevraagd. Wij hebben in onze administratie gegevens van 

de spelers, daarnaast wordt iedereen gemeld bij de Nevobo. Als deze verklaring al is ingevuld hoeft dit niet nogmaals 

te gebeuren.  De gegevens op het formulier kunt u natuurlijk altijd aanpassen.  

 

Toestemmingsverklaring zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Voor het goed functioneren van onze stichting zullen we intern gebruik maken van jouw naam en de bij jou horende, 
volleybal specifieke gegevens. Daarnaast willen we soms foto’s en filmpjes van spelers publiceren via flyers, op onze 
website of andere social-media.  
Door deel te nemen aan onze selectie en trainingen, verklaar je akkoord te zijn met bovengenoemd gebruik van jouw 

gegevens en akkoord te zijn met publicaties van foto- of filmmateriaal. Door je in te schrijven als deelnemer aan de 

selectie en trainingen, verleen je ons toestemming voor het hierboven bedoelde gebruik. 

 

Deelnemen? 

Ga naar www.trz-academie.nl en geef jezelf op. 

Maak € 20,00 over voor de selectietraining. 

We zien je 16 september in Wezep. 

 

Groeten, 

 

 

Volleybal Academie TRZ 

Namens het bestuur, 

Sijvert de Boer 

http://www.trz-volleybal.nl/
http://www.trz-academie.nl/

