
Ontwikkelen volleybaltalent van uw kind met 

Deventer Volleybal Academie of Regiotrainingen – Nieuwe stijl 
 
 

 
Wilt u uw kind in de gelegenheid te stellen zijn/haar passie te volgen, het maximale uit zichzelf te halen om te 
kijken hoever hij/zij in de volleybalsport kan komen? Uw kind heeft nú de leeftijd dat het snel coördinatie en 
techniek aanleert, waar het de rest van het leven profijt van heeft. 
 
Extra en extra goed trainen kan op twee manieren: 

1. De vrijdagtrainingen van de Deventer Volleybal Academie 
2. De zondagtrainingen van de Regiotrainingen - Nieuwe stijl 

 

De overeenkomsten 
De overeenkomsten van de DVA met de regiotrainingen nieuwe stijl zijn: 

• individuele ontwikkeling staat voorop 

• kwalitatief goede en vooral technische training 

• begeleiding van fysiotherapie 

• clubonafhankelijk dus uw kind speelt met kinderen van andere clubs 

• de kosten bedragen € 425,= jaar, te betalen in 2 termijnen. Beide trainingen volgen is ook mogelijk. Dan 
krijgt uw kind een korting van € 50,=/jaar op de Deventer Volleybal Academie. 

• Uit evaluaties blijken beide concepten hoog gewaardeerd door ouders én kinderen met een 8+. 
 

De verschillen 
De verschillen van de DVA met de Regiotrainingen nieuwe stijl zijn: 

Schooljaar 2021-2022  Seizoen 2021-2022 

De trainingen zijn op vrijdagmiddag/avond De trainingen zijn op zondagochtend 

De toelating is op basis van een indelingstraining. Dat 
wil zeggen dat elke kind in principe welkom is, zo lang 
het in de trainingsgroep past. 

De toelating is op basis van selectie, waarbij er 
gestreefd wordt zo veel mogelijk kinderen toe te laten, 
maar er wel kinderen af kunnen vallen omdat we er 
onvoldoende potentie in zien. 

Ook bedoeld voor CMV niveau 4. De kosten voor CMV 
nivo 4 bedragen € 275,=/jaar, te betalen in 2 
termijnen. 

Niet voor CMV niveau 4 

De trainingen zijn gekoppeld aan schoolrooster en 
gaan door tot aan de zomervakantie 

De trainingen hebben een eigen planning wat parallel 
loopt met de competitie (t/m april) 

Schoolvakanties zijn de kinderen vrij. Het komt neer 
op ca. 38 toptrainingen per schooljaar. 

Na 3-4 keer is er een vrije zondag gepland. Het totaal 
komt op 20 trainingsmomenten per seizoen. 

De duur van de training is 1,5 uur per keer (alleen 
CMV niveau 4 duurt 1 uur) 

De duur van de training is 2,5 uur per keer. 

Kwalitatief hoogwaardig shirt met eigen naam Basiskwaliteit shirt met eigen naam 

Uitgebreidere toepassing ActionTypes (vier dimensies) 
voor ‘aanwijzingen op maat’. 

Toepassing ActionTypes op 1 dimensie voor 
‘aanwijzingen op maat’ 

Geen nevenprogramma Uitgebreid nevenprogramma om de ‘beleving van 
volleybal over te brengen, meetrainers volleybal-
toppers, bezoek eredivisiewedstrijden, douchepraatjes 
over achtergronden volleybal, leefstijl etc. 

In het hele jaar is tussentijds instromen mogelijk. Instromen in september. Tussentijds is niet mogelijk. 

Aanmelden door een mail naar dva@johnogink.nl   Aanmelden via de website:  
https://www.johnogink.nl/regiotrainingen---nieuwe-
stijl.html 

 
Ik zie uw kind graag verschijnen! 
 
Groet John Ogink (voor vragen: 06-36535904, dva@johnogink.nl of regiotrainingen@johnogink.nl ) 
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