
Action Volley 
Spelmethodieken en bijbehorende oefenstof 

Action Volley kent drie spelmethodieken die voor een groot gedeelte door de input van de 
kinderen zijn ontwikkeld. 

Hieronder tref je de drie methodieken. Bij iedere methodiek een de leeftijdsfase, kenmerken, 
spelverloop, veldgrootte, nethoogte, uitleg van de spelmethodiek en oefenstof. Natuurlijk 
kan een trainer spelen met de leeftijdsfase, nethoogte, veldgrootte en de methodiek. De 
kunst voor de trainer is dat hij of zij aanvoelt waar er bij gestuurd moet worden. De kinderen 
zullen zelf ook regels gaan verzinnen, dit is ontzettend waardevol. Ga met deze regels aan de 
slag. Gebruik de input van de kinderen. Laat vooral zaken gaan en doe je voordeel er mee. 
Regels en methodieken zijn een hulpmiddel, niet bepalend.  

 

 

 

 

 

 



One on One 

Leeftijdsfase 

 5 jaar tot en met 8 jaar 

Kenmerken 

Belangrijk kenmerk in deze fase is dat kinderen graag de bal willen hebben en daarbij willen 
bewegen. Tijdens deze leeftijdsfase wordt de basis gelegd voor de beweging carrière. Ook 
wordt het motorisch vermogen ontwikkeld. Fundament bepaalt de deelname. Dus laat zaken 
vrij, laat kinderen gaan. Plezier staat voorop. Het motto is: ‘’Veel en veelzijdig bewegen op 
een speelse manier’’.  Er moet recht gedaan worden aan de enorme bewegingsdrang van 
deze jonge kinderen. Wedstrijdjes kunnen, maar plezier staat voorop. De focus van het 
programma moet liggen op het leren en plezier maken. 

 

Spelverloop 

 1 tegen 1 
 King of the court 
 4 kinderen kunnen meedoen 
 De kinderen kunnen hun punten bijhouden met behulp van een scorekaart 

 



Veldgrootte 

 Half badmintonveld 

Nethoogte 

 2 meter 

Uitleg 

Er zijn twee levels binnen One on One: 

 Level A 
De begeleider brengt de bal in het spel. De bal wordt gevangen en over het net 
gegooid. De speler aan de overzijde vangt en gooit vervolgens ook. Het spel wordt op 
deze manier uitgespeeld tot dat de bal op de grond komt. De winnaar van het punt 
gaat of blijft op het winnaars veld. De begeleider brengt de bal in het spel door deze 
naar het niet instapveld te gooien. 
 

 Level B 
De begeleider brengt de bal in het spel. De bal wordt onderhands omhoog gespeeld 
en gevangen. Vervolgens wordt de bal over het net gegooid. De speler aan de 
overzijde speelt de bal onderhands en vangt. Vervolgens gooit hij ook de bal over het 
net. Het spel wordt op deze manier uitgespeeld tot dat de bal op de grond komt. De 
winnaar van het punt gaat of blijft op het winnaars veld. De begeleider brengt de bal 
in het spel door deze naar het instapveld te gooien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oefenstof 

Deense One on One 
Uitleg: Tekening 
Twee spelers staan tegen over elkaar 
met het net er tussen. De bal wordt 
over het net naar elkaar gegooid. Nadat 
de bal over het net gegooid is wordt er 
een opdracht uitgevoerd. 
 
Varianten: 

 Als de bal over het net komt 
eerst onderhands spelen en 
vangen. Vervolgens de bal over 
het net gooien 

 Ander soort bal 
 
Opdrachten als de bal over het net 
gegaan is: 

 Net aanraken 
 Je buurman naast je aantikken 
 Je buurman twee plaatsen 

verderop aantikken 
 Je buurman schuin aan de 

overkant aantikken 
 Speel Level A of B tegen elkaar 
 Speel Smashbal 1,5 of een 

andere variant 
 Oudere kinderen 3x spelen. 
 Oudere kinderen onderhands 

en smash 
 
Opmerkingen: 

 Probeer de kinderen als de bal 
over het net is laten bewegen, 
zogenaamde ‘’Chinese voeten’’. 
Net als een tafeltennisser. 

 Level A kan ook spelen tegen 
Level B 

 

 

 

 

 

 

 



Trainer slaat de bal over het net  
Uitleg: Tekening 
Een speler staat aan de overzijde van 
het net. De trainer slaat of gooit de bal 
over net, het net en de speler verwerkt 
deze. De speler die de bal aan de 
trainer geeft gaat naar de overzijde. 
 
Varianten: 

 Trainer kan ook aan dezelfde 
zijde gaan staan als speler 

 Trainer kan de bal onder het net 
doorgooien 

 Ander soort bal 
 

Uitbreidingen: 
 Met verplaatsingen: 

achterwaarts, voorwaarts, 
zijwaarts, diagonaal, etc. 

 Speler speelt vangt en gooit de 
bal over het net, bijvoorbeeld in 
een korf 

 Speler speelt onderhands en 
vangt en gooit de bal over het 
net, bijvoorbeeld in een korf 

 Oudere kinderen, onderhands 
spelen en over het net smashen 
(jonge kinderen mogen de bal 
vangen na het onderhands 
spelen, opgooien en smashen 

 Truc van de week: onderhands 
spelen, met de knie omhoog en 
smashen 

 
Opmerkingen: 

 Hoe dichter de trainer bij het 
net staat hoe makkelijker de 
balbaaninschatting is 

 Truc van de week principe 

 

 

 

 

 

 



Basic Volley 

Leeftijdsfase 

 9 jaar tot en met 11 jaar 

Kenmerken 

 Kinderen willen in deze fase volleyballen leren. Goed is om een start te maken met 
het aanleren van de diverse volleybaltechnieken. Dit kan bewust en onbewust. Als je 
bewust kiest zal je de technieken gaan benoemen.  
Het lichaam heeft ideale verhoudingen om snel sport specifieke bewegingen aan te 
leren. Op deze leeftijd moeten de essenties van de verschillende technieken worden 
geleerd. Hierbij blijven de trainingen een veelzijdig karakter houden, waarbij de 
nadruk ligt op de verdere ontwikkeling van coördinatieve vermogens. Tevens leren 
kinderen om te gaan met de gang van zaken tijdens wedstrijden en trainingen (regels, 
afspraken, veiligheid). 
 

 

 

 

 

 



Spelverloop 

 2 tegen 2  
 King of the court 
 4 x 2 kinderen kunnen meedoen (4x 2-tallen) 
 De kinderen kunnen hun punten bijhouden met behulp van een scorekaart 

Veldgrootte 

 Heel badmintonveld  

Nethoogte 

 1.70 meter (zodat de bal naar beneden kan geslagen worden) 

Uitleg 

Er zijn twee levels binnen Basic Volley: 

 Level C 
De begeleider brengt de bal in het spel. De bal wordt onderhands omhoog gespeeld 
en gevangen door de andere speler. Deze mag eventueel lopen naar de smashlijn, en 
gooit hier de bal omhoog. De partner slaat de bal over het net. De spelers aan de 
overzijde hanteren hetzelfde verloop. Het spel wordt op deze manier uitgespeeld tot 
dat de bal op de grond komt. De winnaars gaan naar het winnaarsveld of blijven hier. 
De begeleider brengt de bal in het spel door deze naar het instapveld te gooien. 
Note: de smashlijn is de lijn die in de breedte ligt op 2 meter van het net.  
 

 Level D 
De begeleider brengt de bal in het spel. De bal wordt onderhands omhoog gespeelt 
en gevangen door de andere speler. Deze vangt de bal boven zijn hoofd en stoot deze 
uit met een zogenaamde ‘superman beweging’. De partner slaat de bal over het net. 
De spelers aan de overzijde hanteren hetzelfde verloop. Het spel wordt op deze 
manier uitgespeeld tot dat de bal op de grond komt. De winnaars gaan naar het 
winnaarsveld of blijven hier. De begeleider brengt de bal in het spel door deze naar 
het instapveld te gooien. 
Note 1: de smashlijn is de lijn die in de breedte ligt op 2 meter van het net.  
Note 2: wellicht zijn de kinderen er aan toe of is het beter voor de ontwikkeling dat 
kinderen het spel starten met een services. Het beste dat te doen met een 
bovenhandse services, misschien wel met een stap het veld in. Een onderhandse 
opslag is ook een optie al komt deze techniek nergens meer terug.  
 

 

 

 

 



Oefenstof 

Onderhands in de korf 

Uitleg Tekening 
Trainer slaat de bal over het net en de 
speler speelt de bal onderhands in de korf.  
 
Varianten 

 Trainer kan ook aan dezelfde zijde 
gaan staan als speler 

 Ander soort korf 
 
Uitbreidingen 

 De speler begint op de 2 meterlijn 
 De speler begint aan de zijlijn 
 De speler begint op de achterlijn 
 Ander soort verplaatsing 
 Trainer slaat moeilijker aan 
 Trainer slaat diagonaal aan 

 
Opmerkingen 

 Hoe dichter de trainer bij het net 
staat hoe makkelijker de 
balbaaninschatting is 

 Puntentelling: tegen de korf is 1 
punt, in de korf 3 punten 

 Deze oefening bevorderd de 1e bal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bovenhands in de korf 

Uitleg Tekening 
Trainer gooit de bal in het veld. De speler 
loopt in, vangt de bal en gooit deze 
vervolgens in de korf. 
 
Varianten 

 Trainer kan op een andere plaats 
gaan staan 

 Trainer gooit met een stuit 
 Ander soort korf 

 
Uitbreidingen 

 De speler begint op een andere 
plaats 

 De speler draait onderweg een 
rondje 

 De speler maakt onderweg een duik 
 Ander soort verplaatsing 
 Trainer gooit moeilijker aan 
 Trainer staat aan de overzijde en 

gooit de bal eerst op een passer en 
de andere speler vangt en gooit de 
bal in de korf 

 
Opmerkingen 

 Hoe dichter de trainer bij het net 
staat hoe makkelijker de 
balbaaninschatting is 

 I.p.v. vangen en gooien kan er 
gevangen worden, opgooien en 
bovenhands in de korf. Of direct 
bovenhands. 

 Puntentelling: tegen de korf is 1 
punt, in de korf 3 punten 

 Deze oefening bevorderd de 2e bal 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trainer slaat de bal over het net 

Uitleg Tekening 
De spelers staan aan de overzijde van het 
net. De trainer slaat of gooit de bal over net 
het net en de speler verwerkt deze. De twee 
spelers bouwen een aanval op. Dit kan pass 
– set – aanval zijn, maar ook bijvoorbeeld 
onderhands – vang/opgooi – aanval.  
 
Varianten: 

 Trainer kan ook aan dezelfde zijde 
gaan staan als speler 

 Trainer kan de bal onder het net 
doorgooien 

 Ander soort bal 
 

Uitbreidingen: 
 Met verplaatsingen: achterwaarts, 

voorwaarts, zijwaarts, diagonaal, etc. 
 De twee spelers starten bij de 

trainer en gaan onder het net door 
 Idem alleen diagonaal 
 De twee spelers starten beide bij het 

net 
 De twee spelers wisselen van plek 
 De twee spelers starten bijvoorbeeld 

met een duik 
 De twee spelers starten midden in 

het veld en rollen naar de 
buitenzijde 

 1e bal onderhands, 2e bal met de 
knie omhoog, 3e bal aanval 

 
Opmerkingen: 

 Hoe dichter de trainer bij het net 
staat hoe makkelijker de 
balbaaninschatting is 

 

 

 

 

 

 



Spikeball 

Leeftijdsfase 

 12 jaar tot en met 14 jaar 

Kenmerken 

 Belangrijk is het in deze fase dat kinderen veel de ballen hebben en toch in een team 
spelen. Het team kan bijvoorbeeld best uit 4 spelers bestaan, zodat er gewisseld moet 
worden. Ook dit is een onderdeel van het spel. In deze fase staat het leggen van een 
fysieke basis centraal. De belastbaarheid moet worden vergroot, om later hard te 
kunnen trainen. Daarnaast moet er aandacht besteed worden aan een verdere 
ontwikkeling van atletiek specifieke vaardigheden. Ook wordt er aandacht besteed 
aan mentale aspecten tijdens wedstrijden (tactiek, omgaan winst/verlies, 
voorbereiding). 
Note: zie het Italiaanse VolleyS3 

 

 

 

 

 



Spelverloop 

 3 tegen 3  
 King of the court 
 3x 3 kinderen kunnen meedoen 
 De kinderen kunnen hun punten bijhouden met behulp van een scorekaart 

Veldgrootte 

 Level E: 9x7 veld (klein C-veld) 
 Level F: 9x9 veld (groot veld) 

Nethoogte 

 2.15 meter 

Uitleg 

 Level E 
De teams serveren de bal in het spel, dit gebeurt vanuit het instapveld.  
Het eerste balcontact is onderhands, daarna mag de bal kort boven het hoofd worden 
gevangen en worden doorgestoten (Superman). Vervolgens wordt de bal over het net 
gesmasht of gespeeld. De spelers aan de overzijde van het net doen hetzelfde. Het 
spel wordt op deze manier uitgespeeld tot dat de bal op de grond komt. De winnaars 
gaan naar het winnaarsveld of blijven hier.  
 

 Level F 
De teams serveren de bal in het spel, dit gebeurt vanuit het instapveld.  
Het eerste balcontact is onderhands, de tweede bal is de set-up. Vervolgens wordt de 
bal over het net gesmasht of gespeeld. De spelers aan de overzijde van het net doen 
hetzelfde. Het spel wordt op deze manier uitgespeeld tot dat de bal op de grond 
komt. De winnaars gaan naar het winnaarsveld of blijven hier. De begeleider brengt 
de bal in het spel door deze naar het instapveld te gooien. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oefenstof 

Neville I 

Uitleg Tekening 
Trainer goot de bal naar team A. Zij bouwen 
een aanval op. Vervolgens gaan ze naar de 
overzijde. Team C komt in hun plaats. Team 
B heeft de bal verdedigd en bouwen ook 
een aanval op. Team B gaat naar de 
overzijde. Team C heeft verdedigd enz. 
 
Varianten 

 Trainer kan moeilijker slaan 
 Trainer kan ballen buiten het veld 

gooien 
 Als er een fout wordt gemaakt 

blijven de teams staan er wordt de 
bal waar de fout werd gemaakt 
moeilijk in het veld gegooid 

 
Uitbreidingen: 

 Bal in het spel houden 
 Speler een slagrichting mee geven 
 Als de bal aan de overzijde is staan 

de drie spelers aan de andere zijde 
bij elkaar en gaan naar hun home-
positie als de set-up is gegeven 

 Score 
 Onderweg naar het andere veld een 

opdracht 
 
Opmerkingen: 

 Als het nodig is aanpassen aan het 
niveau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neville II 

Uitleg Tekening 
Trainer goot de bal naar team A. Zij bouwen 
een aanval op. Vervolgens wisselen ze met 
team C. Team B heeft de bal verdedigd en 
bouwen ook een aanval op. Vervolgens 
wisselen ze met Team D. Team C bouwt 
intussen een aanval op. Enz… 
 
Varianten 

 Trainer kan moeilijker slaan 
 Trainer kan ballen buiten het veld 

gooien 
 Als er een fout wordt gemaakt 

blijven de teams staan, waar de fout 
werd gemaakt wordt de bal moeilijk 
het veld ingegooid 

 
Uitbreidingen: 

 Bal in het spel houden 
 Speler een slagrichting mee geven 
 Als de bal aan de overzijde is staan 

de drie spelers aan de andere zijde 
bij elkaar en gaan naar hun home-
positie als de set-up is gegeven 

 Score 
 Tijdens de wissel een opdracht 

 
Opmerkingen: 

 Als het nodig is aanpassen aan het 
niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drie in het veld 

Uitleg Tekening 
De drie spelers staan aan de overzijde van 
het net. De trainer slaat of gooit de bal over 
net en de spelers verwerken deze. De drie 
spelers bouwen een aanval op. Dit kan pass 
– set – aanval zijn.  
 
Varianten: 

 Trainer kan ook aan dezelfde zijde 
gaan staan als speler 

 Trainer kan de bal onder het net 
doorgooien 

 Ander soort bal 
 

Uitbreidingen: 
 Met verplaatsingen: achterwaarts, 

voorwaarts, zijwaarts, diagonaal, etc. 
 De drie spelers starten bij de trainer 

en gaan onder het net door 
 Idem alleen diagonaal 
 De drie spelers starten beide bij het 

net 
 De drie spelers wisselen van plek 
 De drie spelers starten bijvoorbeeld 

met een duik 
 De drie spelers starten midden in 

het veld en rollen naar de 
buitenzijde en de midden duik naar 
voren 

 1e bal onderhands, 2e bal met de 
knie omhoog, 3e bal aanval 

 Iedere speler krijgt een bal contact, 
dus iedereen doet mee 

 
Opmerkingen: 

 Hoe dichter de trainer bij het net 
staat hoe makkelijker de 
balbaaninschatting is 

 

 

 

 

 

 



King of the court 

In alle spelmethodieken komt het King of the court principe naar voren. Hieronder wordt het 
principe uitgelegd. 

Uitleg Tekening 
 Aan iedere zijde van het net een 

speler of een team 
 Het ene veld is het winnaarsveld 

(Kings Court) 
 Bij One on One en Basic Volley 

brengt de begeleider de bal in het 
spel, deze wordt naar het andere 
veld (instapveld) gegooid. Als er 
geserveerd wordt door de spelers 
dan wordt er geserveerd vanaf het 
instapveld 

 Het spel wordt uitgespeeld 
 De speler of het team wat wint gaat 

naar, of blijft op het winnaarsveld 
 De verliezende speler of het team 

wordt vervangen door een nieuwe 
speler of het nieuwe team 

 De punten kunnen alleen maar 
gescoord worden in het Kings Court 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trainingsprincipes 

Action Volley principes 

In alle spelmethodieken kan je de Action Volley principes toepassen. De principes zijn: 

 Geef en neem 
Stoere en coole jongens en meisjes komen vaak naar de training om te smashen en te 
scoren. Wij als volleybaltrainers vinden het belangrijk dat kinderen op een gegeven 
moment ook technieken aanleren. We moeten dus komen tot een compromis. We 
geven de kinderen de smash, en daardoor waarschijnlijk een punt, en we nemen 
bijvoorbeeld de onderhandse techniek. Hieronder een voorbeeld waar het 
bovenstaande is verwerkt. 
 
Alleen maar nemen, dus de zin van de 
trainer: 
Voorbeeld 1 
Aan de overzijde van het net staat een 
speler. De trainer gooit de bal over het 
net en de speler moet de bal d.m.v. 
onderhandse techniek naar het net 
spelen. Daar vangt hij deze af en brengt 
de bal naar de trainer. 
 
 
Voorbeeld 2 
De spelers serveren de bal over het net. 
En daarbij wordt bijvoorbeeld het ‘’dode 
vissen spel’’ gespeeld. 
 

Geef en neem principe: 
 
Voorbeeld 1 
Aan de overzijde van het net staat een 
speler. De trainer gooit de bal over het 
net en de speler mag de bal d.m.v. 
onderhandse techniek omhoog naar het 
net spelen. Bij het net mag de speler de 
bal over het net heen slaan tegen een 
grote blauwe gymbal. 
 
Voorbeeld 2 
De spelers serveren de bal over het net 
en proberen in het doel te scoren. 

 

 



Voorbeeld 2 (geef en neem principe) 
 Als – dan 

Het ‘als-dan principe’ brengt met zich mee dat kinderen moeten reageren op een 
actie in het spel. Bijvoorbeeld als twee kinderen met Basic Volley naast elkaar in het 
veld staan en de bal wordt over het net geserveerd, dan moeten de kinderen zien wie 
de bal gaat ontvangen. Vervolgens moet het kind die de bal niet krijgt naar de 2 
meterlijn gaan om de tweede bal te gaan verwerken.  
 
Het ‘als-dan principe’ kan ook worden getraind in een spelsituatie op de training. Een 
team bouwt een aanval op en bijvoorbeeld de trainer roept langs welke gekleurde 
zone de bal het net passeert. Hierdoor moeten de spelers aan de overzijde zich gaan 
aanpassen. Als de bal door de rode zone gaat moet de achterspeler naar positie 1 en 
als de bal door de blauwe zone komt met de speler naar positie 5. 
 

 

Levellen 

Probeer met je oefening mee te gaan in de wereld van het kind. De spelregels zijn een 
hulpmiddel. Soms is het goed om zaken vrij te laten bijvoorbeeld de 2e bal bij Basic Volley. Als 
een kind moeite heeft om te vangen waarom zou de bal dan niet een keer mogen stuiten? Of 
als het kind al verder is waarom zou het kind de bal niet bovenhands mogen spelen? 

 

 



Input 

Waarom moeten wij als volwassen altijd alles bepalen voor de kinderen. Vraag input aan de 
kinderen, wat willen zij doen op de training? Hoe willen zij spelen? Ga er mee aan de slag. Zo 
is Action Volley ook ontstaan. Action Volley heeft daardoor 5 topics: Fun, Cool, Smash, Score 
en Games. Deze 5 topics komen altijd terug in de oefeningen. 

Afsluitend 

De leeftijdsfase tot en met 12 jaar is het fundament voor het volleybal. Voor je club en voor 
de volleybalbond. Als deze groep het grootst is dan heb je een goed fundament. Als je de club 
vergelijkt met een huis dan is de groep tot en met 12 jaar het fundament van het huis. Dit is 
het allerbelangrijkste, een slecht of onstabiel fundament brengt je huis aan het wankelen. De 
muren zijn de zogenaamde ‘’breedte’’ sporters. De topteams zijn het dak. Het dak kan er 
alleen maar zijn als er een fundament is en de muren oké zijn. Het fundament kan alleen 
stabiel zijn als je volleybal aanbiedt wat past bij de kinderen van deze tijd. Ook van belang is 
dat iedereen mee kan doen. Ieder kind is uniek en dat unieke kind moet ten alle tijden een 
plekje kunnen vinden binnen onze unieke club en onze unieke sport. 

 

 

 


