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Informatie over volleybalvereniging TiVoC 
 
TiVoC staat voor Tielse Volleybal Combinatie. Met ongeveer 150 leden is TiVoC de grootste 
volleybalvereniging in Tiel en omgeving. Binnen de vereniging wordt recreatief en competitief 
gespeeld. TiVoC wil een vereniging zijn waar ieder lid zich thuisvoelt. Dit geldt voor zowel mini- en 
jeugdleden, recreanten en sporters met ambitie om op hoog niveau te spelen. TiVoC zet in op een 
evenwichtige opbouw van teams. TiVoC ontwikkelt verschillende initiatieven om een solide basis te 
krijgen om structureel op alle niveaus goed vertegenwoordigd te zijn. 
 

Wie kan lid worden? 
 
Mini's 6-12 jaar 
Bij TiVoC kunnen jonge kinderen beginnen in de 
minigroepen. Hier worden de eerste beginselen van het 
volleybalspel aangeleerd. Dat gaat in de vorm van circulatie 
minivolleybal. Deze vorm kent zes verschillende 
spelniveaus, zodat ook de jongste volleyballers stapje voor 
stapje op een speelse, dynamische manier het 
volleybalspel onder de knie kunnen krijgen.  
Naast het volgen van de trainingen is het mogelijk om op de 
verschillende niveaus competitiewedstrijdjes te spelen. 
Meer informatie hierover kun je lezen op de website van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo): 
http://www.volleybal.nl/volleybal/kids-en-jeugd/cool-moves-volley  

 

Jeugd 13-17 jaar 
Vanaf je 13e jaar hoor je in de jeugdcompetitie. Afhankelijk van je leeftijd behoor je tot de C-jeugd, B-
jeugd of A-jeugd. Alle jeugdteams spelen in de Nevobocompetitie. Het is ook mogelijk om eerst alleen 

te trainen. Misschien kun je dan een volgend seizoen deelnemen aan de competitie. 
Meer informatie hierover kun je lezen op de website van de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo):  
http://www.volleybal.nl/volleybal/kids-en-jeugd/jeugd-a-b-c 

 
Senioren 18-88 jaar 
Iedereen boven de 18 jaar hoort bij de seniorenklasse. Bij TiVoC kun je op verschillende niveaus 
terecht. We hebben nevobo-wedstrijdteams en recreatieve teams.  

 
Nevobo-competitie 
Een hele grote groep volleyballende Nederlanders doet mee aan de 
Nevobo competitie. De teams worden jaarlijks ingedeeld naar niveau. 
In elk poule wordt er gestreden om het kampioenschap, dat gepaard 
gaat met een promotie naar een hoger niveau. 
Het eerste dames- en herenteam bij TiVoC worden beschouwd als 
prestatiegerichte teams. Er wordt naar gestreefd deze teams voor een 
groot deel samen te stellen uit spelers die zich meer richten op 
promotie en groei naar een hoger niveau. Zij moeten dit qua ambitie en technische mogelijkheden ook 
aankunnen. Belangrijk hierbij is dat een gedeelte van het team bestaat uit ervaren spelers die de 
capaciteiten bezitten om andere spelers (bijvoorbeeld jeugdspelers) zich te laten ontwikkelen. Voor de 
meer prestatieve teams biedt TiVoC een 2e training aan. 
 

Recreanten-teams 
Wie minder prestatief wil spelen en minder verplichtingen wil 
hebben, voelt zich misschien meer thuis bij de recreantenafdeling 
van TiVoC. De recreanten bij TiVoC hebben de mogelijkheid om op 
een bepaald niveau en in een bepaalde samenstelling recreatief te 
kunnen volleyballen. Op dit moment heeft TiVoC alleen drie mixed 
teams maar het is mogelijk om volgend jaar eventueel een heren- of 
damesteam in te richten. Het streven is naar een gelijkmatige opbouw van teams voor wat betreft 
spelniveau en aantal spelers. De recreanten wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de 
Recvol competitie, maar men kan er ook voor kiezen alleen te trainen. 
Zie www.recvol.nl 
 

http://www.volleybal.nl/volleybal/kids-en-jeugd/cool-moves-volley
http://www.volleybal.nl/volleybal/kids-en-jeugd/jeugd-a-b-c
http://www.recvol.nl/
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Interesse? 
Als het je leuk lijkt om kennis te maken met volleyballen bij TiVoC dan mag je eerst drie keer “op 
proef” meetrainen met de trainingsgroep waar je bij zou willen spelen. Als je dan besluit om lid te 
worden, vragen we je een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier kun je 
inleveren bij de contactpersoon die vermeld staat op het formulier.  

 

Trainingen 
 
Dit seizoen hebben we de volgende trainingsgroepen 
Mini’s = jongens en meisjes van 6-12 jaar 
MC = meisjes van 13-14 jaar 
JC*  = jongens van 13-14 jaar  
MB = meisjes van 14-16 jaar 
JB* = jongens van 14-16 jaar 
MA  = meisjes van 16-18 jaar 
 
*We hebben 3 gemengde teams en omdat er jongens meedoen wordt het team ingedeeld in de 
jongenscompetitie. 
 

Trainingstijden 
 
Trainingsschema TiVoC (Zomer) - periode 22 augustus t/m 23 oktober 2016 en 20 maart t/m 4 
juni 2017 

Dag Locatie Tijdstip Teams     

Maandag Betuwehal 19.30 - 21.30 Dames 1  Recreanten    

            

Dinsdag Betuwehal 18.00 - 19.30 Jongens B Meisjes B2   

  Betuwehal 19.30 - 21.00 Meisjes B1 Meisjes A    

  Betuwehal 19.30 - 21.30 Heren 1 Heren 2   

            

Woensdag 
De Dreef - 
Wadenoijen 

15.30 - 17.00 
Competitiespelers 
mini's nivo 5 

    

  
De  Dreef - 
Wadenoijen 

17.00 - 18.30 Meisjes C2     

  
De  Dreef - 
Wadenoijen 

18.30 - 20.00 Meisjes C1     

            

Donderdag 
Passewaay, 
De Bataaf 

18.30 - 20.00 Meisjes B1     

  Betuwehal 20.00- 22.00 Dames 1     

   Betuwehal  20.00 - 22.00 Heren 1   Heren 2   

            

 Vrijdag Betuwehal 16.30 - 18.00 Mini's     

  Betuwehal 18.00 - 19.30 Meisjes C1 Meisjes C2   

  Betuwehal 18.00 - 19.30 Meisjes B2 Jongens B   

   Betuwehal 19.30 - 21.30  Meisjes A Dames 2  Dames 3  
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Trainingsschema TiVoC (Winter) - periode 1 24 oktober 2016 t/m 19 maart 2017 
   

Dag Locatie Tijdstip Teams     

Maandag Betuwehal 19.30 - 21.30 Dames 1 
  
Recreanten  
  

  

            

Dinsdag  Betuwehal 17.00 - 18.30 Jongens B Meisjes B2    

  Betuwehal 19.30 - 21.00 Meisjes B1 Meisjes A    

  Betuwehal 19.30 - 21.30 Heren 1 Heren 2   

            

Woensdag  
De Dreef, 
Wadenoijen 

15.30 - 17.00 
Competitiespelers 
mini's nivo 5 

    

  
De Dreef, 
Wadenoijen 

17.00 - 18.30 Meisjes C2     

  
De Dreef, 
Wadenoijen  

18.30 - 20.00 Meisjes C1      

            

Donderdag 
Passewaay, De 
Bataaf 

18.30 - 20.00 Meisjes B1     

  Rauwenhof 20.00 - 22.00  Heren 1 Heren 2    

  n.t.b.  20.00 - 22.00 Dames 1     

            

Vrijdag Betuwehal 16.30 - 18.00 Mini's     

  Betuwehal 18.00 - 19.30 Meisjes C1 Meisjes C2   

  Betuwehal 18.00 - 19.30 Jongens B     

   Betuwehal 19.30 - 21.30  Meisjes A1 Dames 2   Dames 3 

            

  In de schoolvakanties wordt wel getraind, uitgezonderd de kerstvakantie 
 
Aanpassingen van trainingstijden en/of locaties zijn terug te vinden op www.tivoc.nl 
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Contributie 
 
De betaling van de contributie hoort bij het lid zijn van een vereniging. Met deze contributie betalen we 
o.a. de trainers en de zaalhuur. Ook voor de competitie worden er kosten gemaakt. De belangrijkste 
zijn de inschrijving bij de Nevobo of RecVol en de zaalhuur van de wedstrijden. 

 
De contributie voor het seizoen augustus 2016 – juni 2017 is vastgesteld op 
 
Nevobo 
 
Mini: basiscontributie € 123,00 | competitie € 15,00 
 
Jeugd: basiscontributie € 140,00 | competitie € 77,00 | 2e training € 50,00 
 
Volwassenen: basiscontributie € 185,00 | competitie € 128,00 | 2e training € 103,00 
 
Recreanten 
 
basiscontributie + competitie € 175,00 
 
Inschrijfgeld € 10,00 (eenmalig) 
 
 
Kijk voor meer info op www.TiVoC.nl 
 
   
Inschrijfgeld  € 10,00 (eenmalig) 
 
 

Kleding 
Tijdens de training draag je een korte sportbroek, een sportshirt, zaalsportschoenen en 
kniebeschermers. De mini’s krijgen een shirt van TiVoC in bruikleen. Jeugdleden en senioren schaffen 
zelf de voorgeschreven kleding aan.  
 
 
 
 
 

Relevante websites: 
www.TiVoC.nl 
www.volleybal.nl 
www.recvol.nl 
www.vollebal.competitie.nl 
http://www.volleybal.nl/volleybal/kids-en-jeugd/ 
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http://www.volleybal.nl/volleybal/kids-en-jeugd/

