
Minivolleybal instructiefilm voor Burundi en omstreken

Sportontwikkelingswerk

 

Volleyballen in plaats van vechten 
In 1998 kreeg Jaap Akkerhuis van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking het verzoek een programma 

te maken om zoveel mogelijk kinderen in het door de oorlog verscheurde 

Rwanda te laten sporten. Volleybal in plaats van vechten. Samen met Robert 

Bayigamba, de toenmalige voorzitter van de 

programma uitgewerkt. Dertig cursisten volgden de training van Jaap, 2100 

scholen maakten kennis met volleybal, en in 2005 hadden alle scholen minstens 

juf of meester die les in minivolleybal k

miljoen volleyballers. Jaaps pionierswerk 

vluchtelingkampen in Kakuma (Kenia)

de slums). Via Unity for Kids werd in 2005 in Gambia samen met Wi

basketbal en minivolleybal geïntroduceerd. 

Alliantie volgde Burkina Faso van 2006 tot 2009

Warchild en het Ministerie van ontwikkelingssamenwerk

introduceren, middels een cursus minivolleybal. In 2011 staan 2 cursussen minivolleybal op het programma en 

in het najaar weer een periode begeleiding van de Rwandese trainers.

Het verzoek 

Nederland, en de sportontwikkelingsprojecten van de NeVoBo in Suriname en 

voordeel mee doen. 

De bedoeling 

Eind 2010 richtten wij een initiatiefgroep op, wat 

film te maken in 3 talen. De dvd bevat oefenmateriaal voor docenten en trainers volgens d

minivolleybal trainingsmethodiek van Jaap Akkerhuis

en corrigeren van technische fouten op de 

maart 2011, wanneer Jaap weer naar Burundi gaat. 

Wij maken een website (www.startvolleyball.com

aanvullende kennis kan opdoen en kan reageren in een forum

geplaatst.  

Minivolleybal instructiefilm voor Burundi en omstreken 

Sportontwikkelingswerk 

Volleyballen in plaats van vechten - Hoe het allemaal begon 

In 1998 kreeg Jaap Akkerhuis van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking het verzoek een programma 

te maken om zoveel mogelijk kinderen in het door de oorlog verscheurde 

Rwanda te laten sporten. Volleybal in plaats van vechten. Samen met Robert 

mba, de toenmalige voorzitter van de Rwandese volleybalbond is een 

ursisten volgden de training van Jaap, 2100 

scholen maakten kennis met volleybal, en in 2005 hadden alle scholen minstens 1 

eybal kon geven. Rwanda kent inmiddels 2 

miljoen volleyballers. Jaaps pionierswerk breidde zich in 2000 uit tot de 

vluchtelingkampen in Kakuma (Kenia) en de MYSA in Nairobi (opbouwwerkers in 

de slums). Via Unity for Kids werd in 2005 in Gambia samen met Willem Vriend 

basketbal en minivolleybal geïntroduceerd. Op verzoek van de Nederlandse Sport 

van 2006 tot 2009. De NIF, een verzameling Noorse organisaties als Right to Play, 

Warchild en het Ministerie van ontwikkelingssamenwerking, nodigde Jaap in 2010 uit om de sport in Burundi te 

introduceren, middels een cursus minivolleybal. In 2011 staan 2 cursussen minivolleybal op het programma en 

in het najaar weer een periode begeleiding van de Rwandese trainers. 

De onderwijzers en aspirant

die Jaaps cursus volgen, hebben aan Jaap 

gevraagd om een DVD met instructiemateriaal, 

zodat ze via zelfstudie aan de slag kunnen blijven, 

en door ontwikkelen, ook wanneer Jaap na een 

paar weken cursus weer terug naar Nederland 

gaat.  

Er was niet veel onderzoek voor nodig om te 

concluderen dat deze minivolleybal instructie dvd, 

voor veel meer aankomende docenten en trainers 

op het Afrikaans continent, en 

behulpzaam zal zijn. Ook minitrainers in 

Nederland, en de sportontwikkelingsprojecten van de NeVoBo in Suriname en Indonesië 

Eind 2010 richtten wij een initiatiefgroep op, wat al snel projectteam werd. Het is ons doel om een instructie 

bevat oefenmateriaal voor docenten en trainers volgens d

methodiek van Jaap Akkerhuis. Ook worden voorbeelden gegeven voor het herkennen 

en corrigeren van technische fouten op de niveaus mini 0 tot mini 4. Wij streven naar een

Jaap weer naar Burundi gaat.  

www.startvolleyball.com), waar iedereen het materiaal kosteloos kan downloaden, 

kan opdoen en kan reageren in een forum. Ook worden de instructiefilmpjes op YouTube 

 

In 1998 kreeg Jaap Akkerhuis van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking het verzoek een programma 

een verzameling Noorse organisaties als Right to Play, 

ing, nodigde Jaap in 2010 uit om de sport in Burundi te 

introduceren, middels een cursus minivolleybal. In 2011 staan 2 cursussen minivolleybal op het programma en 

aspirant-trainers in Burundi, 

die Jaaps cursus volgen, hebben aan Jaap 

met instructiemateriaal, 

zodat ze via zelfstudie aan de slag kunnen blijven, 

en door ontwikkelen, ook wanneer Jaap na een 

erug naar Nederland 

Er was niet veel onderzoek voor nodig om te 

concluderen dat deze minivolleybal instructie dvd, 

voor veel meer aankomende docenten en trainers 

op het Afrikaans continent, en ook daarbuiten 

Ook minitrainers in 

 kunnen er hun 

projectteam werd. Het is ons doel om een instructie 

bevat oefenmateriaal voor docenten en trainers volgens de beproefde 

. Ook worden voorbeelden gegeven voor het herkennen 

. Wij streven naar een oplevering  eind 

kosteloos kan downloaden, 

. Ook worden de instructiefilmpjes op YouTube 



 

 

Sport als doel en middel  
Met ons project willen we het verzoek uit Burundi inwilligen en door de reeds bestaande contacten van Jaap in 

combinatie met het internet, veel breder een impuls geven aan de sportontwikkeling. De sport, het 

minivolleybal , is hierbij tegelijkertijd doel e

minivolleybal en de opleiding van docenten en trainers. Het onmiskenbare effect hiervan op 

ontwikkelingsdoelen als vreedzaam samenleven,  verbinding, gezondheid, onderwijs en empowerment, geeft 

de extra drive om dit mogelijk te willen maken. In dit kader willen we ons project markeren als een 

building activiteit voor het vredesinitiatief van 

Voortgang 2011 

Op zaterdag 5 februari jongstleden hebben we de eerste opnamedag 

0,1,2,3 en 4 nivo met 9 c-jeugd volleyballers van de verenigingen Agon en B

het selecteren van het filmmateriaal, en het knip

Onze supporters 

Voor ons project zoeken we 3 soorten sportieve supporters.

Talent Supporter  Kinderen en mensen die hun specifieke talenten voor dit initiatief willen inzetten.

Facility Supporter Bedrijven die hun materiaal, locatie, know

Sponsor Supporter Mensen, organisaties en bedrijven die 

dekking van de noodzakelijke onkosten.

instructiefilm. 

 

Financiële verantwoording
Omdat dit vooralsnog een eenmalig initiatief van dit projectteam is doen wij geen moeite om een eigen 

rechtsvorm te realiseren. We hebben onze projectadministratie ondergebracht bij Bos Matchworks BV. 

Uitgaven en inkomsten lopen via de 

Voor ons project hebben we 2 scenario’s in gedachten. Voor het 

omschreven bedragen de kosten 3000

tevreden. Het 2
e
 scenario is een droom en streeft naar een optimaal resultaat van onze inspanning. Voor 

professionele ondersteuning bij de digitale distributie van het materiaal 

kunnen we samenwerken met Africa Interactive. Zij zijn een o

Africa ondersteunen. De kosten van ons project zouden dan op kunnen lopen tot maximaal 8000 euro. 

Vooralsnog gaan wij voor scenario 1, en of het van scenario 2 komt 

mensen, bedrijven, verenigingen en organisaties 

Sport als doel en middel   
Met ons project willen we het verzoek uit Burundi inwilligen en door de reeds bestaande contacten van Jaap in 

combinatie met het internet, veel breder een impuls geven aan de sportontwikkeling. De sport, het 

minivolleybal , is hierbij tegelijkertijd doel en middel . Wij richten het vizier op de ontwikkeling van het 

opleiding van docenten en trainers. Het onmiskenbare effect hiervan op 

ontwikkelingsdoelen als vreedzaam samenleven,  verbinding, gezondheid, onderwijs en empowerment, geeft 

e extra drive om dit mogelijk te willen maken. In dit kader willen we ons project markeren als een 

activiteit voor het vredesinitiatief van MasterPeace. 

hebben we de eerste opnamedag gehad.  We filmden oefeningen op mini 

jeugd volleyballers van de verenigingen Agon en Be Fair. Ons volgende actiepunt is 

het selecteren van het filmmateriaal, en het knip- en plakwerk. Ondertussen werken we aan de

 

soorten sportieve supporters.  

Kinderen en mensen die hun specifieke talenten voor dit initiatief willen inzetten.

Bedrijven die hun materiaal, locatie, know-how willen doneren.  

Mensen, organisaties en bedrijven die het project financieel willen sponsoren voor de 

kosten. Al onze supporters worden vermeld in de aftiteling van de 

verantwoording 

oralsnog een eenmalig initiatief van dit projectteam is doen wij geen moeite om een eigen 

rechtsvorm te realiseren. We hebben onze projectadministratie ondergebracht bij Bos Matchworks BV. 

de bankrekening van dit bedrijf. 

or ons project hebben we 2 scenario’s in gedachten. Voor het 1
e
 en minimale scenario 

3000 euro. Wanneer we dit mogelijk kunnen maken zijn we meer dan 

scenario is een droom en streeft naar een optimaal resultaat van onze inspanning. Voor 

ondersteuning bij de digitale distributie van het materiaal over heel het Afrikaans continent 

kunnen we samenwerken met Africa Interactive. Zij zijn een organisatie die de ontwikkeling van new media in 

. De kosten van ons project zouden dan op kunnen lopen tot maximaal 8000 euro. 

n wij voor scenario 1, en of het van scenario 2 komt hangt af van de crowd

, bedrijven, verenigingen en organisaties die dit initiatief financieel willen ondersteunen.

Met ons project willen we het verzoek uit Burundi inwilligen en door de reeds bestaande contacten van Jaap in 

combinatie met het internet, veel breder een impuls geven aan de sportontwikkeling. De sport, het 

n middel . Wij richten het vizier op de ontwikkeling van het 

opleiding van docenten en trainers. Het onmiskenbare effect hiervan op 

ontwikkelingsdoelen als vreedzaam samenleven,  verbinding, gezondheid, onderwijs en empowerment, geeft 

e extra drive om dit mogelijk te willen maken. In dit kader willen we ons project markeren als een peace-

We filmden oefeningen op mini 

Ons volgende actiepunt is 

aan de website.

 

Kinderen en mensen die hun specifieke talenten voor dit initiatief willen inzetten. 

financieel willen sponsoren voor de 

Al onze supporters worden vermeld in de aftiteling van de 

oralsnog een eenmalig initiatief van dit projectteam is doen wij geen moeite om een eigen 

rechtsvorm te realiseren. We hebben onze projectadministratie ondergebracht bij Bos Matchworks BV. 

minimale scenario zoals hierboven 

euro. Wanneer we dit mogelijk kunnen maken zijn we meer dan 

scenario is een droom en streeft naar een optimaal resultaat van onze inspanning. Voor 

over heel het Afrikaans continent 

rganisatie die de ontwikkeling van new media in 

. De kosten van ons project zouden dan op kunnen lopen tot maximaal 8000 euro.   

crowd-finance door 

ondersteunen.  



Supporter Sponsorpakketten
Supporter Basis    Eenmalig 

thanks to….” 

Supporter Basis plus  Eenmalig 

thanks to…”, en vermelding van uw naam op de website 

Supporter Basis extra Eenmalig 

aftiteling van de dvd “special thanks to

mogelijkheid om een ‘link’ aan te maken.

Special Supporter Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Sponsors ontvangen een factuur van Bos Matchworks

 

Projectteam 

Stefan Mandersloot    filmmaker

Gerard de Zeeuw   website & distributie 

Antoinette Wijker contactpersoon talentsupporters

Jaap Akkerhuis  inhoud,  algemeen contactpersoon  06

Marcella Bos  projectleider, contactpersoon 

06-11495189 / 

Deze lijst groeit! 

Onze Talent supporters-
Anja Dreschler, Christine Bos   

Annemarie Diouf    

Sander van Harten en Peter Bak   

Lisa van Eck en Marbeth de Mik  

Francisca van Vark en Julia Marchant

Rienke Fijn & Eline Kamerman, Amy Moerings

Jorn Lourier    

Petra Catsburg    

Goos van Vliet    

Maudy Brussels    

……..     

Sponsorpakketten 
Eenmalig € 250,=, vermelding van uw naam in de aftiteling van de dvd 

Eenmalig € 500,=, vermelding van uw naam in de aftiteling van de dvd 

en vermelding van uw naam op de website www.startvolleyball.com 

Eenmalig € 1000,= vermelding van uw naam in groot lettertype en bold  in de 

“special thanks to…”, en publicatie van uw naam of logo op de website

mogelijkheid om een ‘link’ aan te maken. 

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden 

Sponsors ontvangen een factuur van Bos Matchworks met de betalingsgegevens. 

filmmaker 

website & distributie  

contactpersoon talentsupporters 06-27922719 / oetmeel@tiscali.nl

algemeen contactpersoon  06-44288373 / akkerhuis26@zonnet.nl

projectleider, contactpersoon facility supporters en sponsor supporters 

11495189 / marcella@bosmatchworks.nl  

- special thanks! 
  assistent trainers opname dag 

  voice-over Engels, Frans, Nederlands

  hoofdrolspelers in de film (volleyballers)

  hoofdrolspelers in de film (volleybalste

Francisca van Vark en Julia Marchant  hoofdrolspelers in de film (volleybalsters)

, Amy Moerings hoofdrolspelers in de film (volleybalsters)

  hoofdrolspelers in de film (volleyballer)

  vertalingen Nederlands-Frans 

  verlichting opnamedag 

  tekenkunstenaar animaties 

  vertalingen Nederlands- Engels 

€ 250,=, vermelding van uw naam in de aftiteling van de dvd  “special 

€ 500,=, vermelding van uw naam in de aftiteling van de dvd “special 

w naam in groot lettertype en bold  in de 

en publicatie van uw naam of logo op de website, met naar wens de 

l@tiscali.nl 

akkerhuis26@zonnet.nl 

supporters en sponsor supporters  

 

Engels, Frans, Nederlands 

lm (volleyballers) 

olspelers in de film (volleybalsters) 

rolspelers in de film (volleybalsters) 

pelers in de film (volleybalsters) 

lm (volleyballer) 



 

Onze Facility supporters - special thanks! 

Nijha - Sterk in Beweging    ballen  

Stefan Mandersloot Fotografie & Film  filmmontage en geluid 

Flex Media Concepts    ontwerp en bouwen website 

FotoVakSchool Rotterdam   camera’s  

 

 

Onze Sponsor supporters - special thanks! 

Nijha - Sterk in Beweging    supporter basis plus 

Travelproof PR & Marketing   supporter basis  

Van Eijk & Partners    supporter basis plus 

DESIGN YOUR OWN FUTURE   supporter basis 

we zijn er nog niet…………… 

 

Cursisten minivolleybal  -   Jaap was here…………………………. 

Burundi - 43 trainees 

Burkina Faso- 27 trainees 

Gambia - start 37 nu 15 trainees 

Kenia - 15 trainees 

Tanzania - 25 trainees 

Suriname-  30 trainees 

Indonesië- 36 trainees 

Rwanda - start met 30 trainees, door de jaren heen gegroeid tot 100 – niemand kende deze sport en nu 

volleyballen 2 miljoen Rwandezen! 

 

Dit initiatief wordt toegejuicht door 

             

 

 

Bankrekening 

Particulieren kunnen een gift overmaken op het speciaal geopende rekeningnummer 45.86.98.512 ten name 

van Bos Matchworks te Waddinxveen inzake Sportontwikkelingswerk. Bedrijven ontvangen een factuur. 

 


