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 Informatiebrochure 

Talent Days  



 

 

 

Wil je alles uit jezelf halen? En ben je 
net als wij  helemaal gek van volleybal? 
Dan is de Talent Days echt iets voor jou! 

Wil je weten wat je tijdens dit kamp te 
wachten staat? Kijk dan op de volgende 
pagina’s van deze brochure.  
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Yannick van Harskamp 
 

Ik ben Yannick van Harskamp. Vanaf jongs af aan heb ik de 
droom gehad om in het Nederlands team te spelen. Mijn 
droom kwam uit toen ik mijn debuut maakte bij de lange    
mannen.  
 

Uiteindelijk heb ik 10 jaar voor het nationaal team gespeeld. 
Sinds een aantal jaar ben ik gestopt met topvolleybal en heb ik 
een bedrijf Njoi Life opgericht. Hier begeleiden we kinderen 
die ook een droom hebben.  
 

Een onderdeel van mijn bedrijf is de Talent Days. Ik ben de    
Talent Days gestart, omdat ik voorbeelden van topsport miste 
in Nederland. Elk jaar zijn er absolute toptrainers die kunnen 
vertellen hoe het leven van een topsporter eruitziet. 



 

 

 

Ontvangst  

Bij aankomst in de sporthal word je ontvangen door Yannick 
van Harskamp en alle andere trainers die de komende drie 
dagen aanwezig zullen zijn.  
 
Zodra iedereen aanwezig is het tijd voor een openings-
praatje door Yannick, het voorstellen van de trainers en een 
quiz. Deze quiz bestaat uit verschillende vragen over         
volleybal, maar ook een aantal vragen over de trainers die 
bij de Talent Days aanwezig zijn.    
 
Nadat de winnaar van de quiz bekend is gemaakt, is het tijd 
om afscheid te nemen van je ouders en je klaar te maken 
voor de eerste training.   
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Presentaties 
 

Naast alle intensieve trainingen wordt er iedere avond een 
presentatie gegeven. De presentatie wordt gegeven door een 
van de trainers van de Talent Days. Neem als voorbeeld de 
presentatie van Saskia van Hintum, over spelen in het buiten-
land. In deze presentatie konden we een dag in het leven van 
top spelverdeelster Laura Dijkema zien. Zij vertelde hoe het  
leven als een topsporter eruitziet en hoe zij het ervaart.  
 
Daarnaast vertelde Saskia van Hintum wat haar ervaringen zijn 
als trainer-coach van een topvolleybalteam. Na deze            
presentatie was het de bedoeling om doelen te stellen voor je-
zelf. Een ander voorbeeld van een presentatie is de presenta-
tie die werd gegeven door Wouter van Goeverden. Deze pre-
sentatie ging over blessure en preventie.   
 
Ieder jaar is er dus een ander onderwerp waarover presenta-
ties worden gegeven. Wat het onderwerp van dit jaar is? Dat 
wordt nog even geheim gehouden......  



 

 

De trainingen  

Aan het begin van iedere training is er een warming-up, onder 
leiding van krachttrainer Wouter van Goeverden. Wouter heeft 
ervaring als ex- kracht- en conditietrainer bij de eredivisieclub 
Alterno. Tijdens deze 3 dagen intensief trainen, zal hij ook de 
fysiotherapie voor zijn rekening nemen. De warming-up         
bestaat niet uit slechts rondjes lopen, maar zal onder andere   
bestaan uit loopscholing, coördinatie oefeningen, stretchen en 
een krachtblok.    

Na de warming-up is het tijd om aan de slag te gaan met       
volleyballen. Iedere training wordt verzorgd door een van de 
toptrainers. Deze trainers delen hun passie voor het volleybal 
en willen jou graag helpen beter te worden.    
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Elke training heeft een bepaald thema. Neem als voorbeeld de 
training van Yannick van Harskamp. Tijdens deze training ligt 
het accent vooral op de bovenhandse techniek. Of de training 
van Avital Selinger, waarbij er veel aan de onderhandse     
techniek wordt gewerkt.  
 

In de trainingen zul je veel leren van alle ervaren trainers die 
aanwezig zijn bij de Talent Days. Je ontvangt dus veel              
informatie waarmee je meteen aan de slag kunt gaan.   
 

Doordat er zoveel feedback en informatie wordt gegeven, zal 
je niet alles kunnen onthouden. Daarom zal je aan het begin 
van de talentendagen een boekje krijgen. In dit boekje kan je 
alle feedback en informatie van de trainers opschrijven. Dit  
zodat je je na het kamp nog steeds verder kan ontwikkelen 
met de feedback.  



 

 

Meer dan alleen techniek  
 

Mentaliteit  

Tijdens dit kamp leer je veel meer dan alleen het verbeteren 
van je volleybaltechnieken. Er wordt namelijk ook veel        
aandacht besteedt aan het verbeteren van je mentaliteit. Dit 
kan bijvoorbeeld door het geven van tips, maar ook door het     
spelen van gezamenlijke spelletjes.   
 

Sociaal  

Tijdens het kamp leer je veel nieuwe mensen kennen.           
Namelijk je medespelers, maar ook alle trainers die bij de     
Talent Days aanwezig zijn. Doordat je nieuwe mensen leert 
kennen kun je veel van elkaar leren, maar ook kun je elkaar  
stimuleren om beter te worden. Daarnaast is het altijd leuk om 
deze mensen weer te zien bij verschillende toernooien,       
wedstrijden etc.   
 

Gesprekjes met toptrainers   

Mocht je tijdens het kamp vragen hebben over iets of twijfelen 
wat je volgens seizoen moet doen kun je ook altijd terecht bij 
de trainers. Zij hebben meestal een antwoord op je vraag of 
kunnen je advies geven over je keuze voor volgend seizoen.   
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Ervaringen deelnemers van voorgaande jaren 
 

Milly Monster  

“Het was een weekend met veel en hard trainen. Deze            

trainingen werden gegeven door verschillende top trainers.   

Verder krijg je naast het volleyballen veel tips en mentale toe-

spraken die elke fanatieke volleyballer wel wilt weten.          

Daarnaast heb ik bij de Talent Days super veel geweldige     

mensen ontmoet, die je in de volleybalwereld overal tegen 

komt.”  

 

Kelvin Geerdink   

“Talent Days is een top kamp voor het verbeteren van je volley-

balspel. Het liefste train ik altijd met al deze goede trainers om 

mij heen. Ik ben een ervaring rijker.”  



 

 

Avital Selinger                       

Ex-bondscoach 

Saskia van Hintum      
Hoofdcoach Ladies in Black  

Matt van Wezel           
Bondscoach Noorwegen  

Francien Huurman 
Ex-international 

Arnold van Ree   
Bondscoach Jong-Oranje 

Janneke van Tienen          
Ex-international  

Wytze Kooistra                       
Ex-international & speler  

Abiant Lycurgus 

Wouter Stoltz      
Ex-international 

Wouter van Goeverden 
Fysieke trainer 

Trainers van voorgaande jaren 
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Ben jij na het lezen van deze brochure enthousiast 
geworden en wil jij een onvergetelijke ervaring 
meemaken waarmee je wordt klaargestoomd voor 
het leven als volleyballer?  
 
Meld je dan nu aan via de site! 
 
 



 

 

 

Telefoon: 06 - 51 89 23 03 

E-mail: info@NjoiLife.nl 

Website: Www.NjoiLife.nl 

Volleybalkamp 

Njoi_lifee 
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