
De Action Volley Visie 
Aangevuld met nieuwe oefeningen en ideeën 

 
We moeten kinderen gaan inspireren om te gaan 

volleyballen 

 
 

‘’ieder kind is uniek en dat unieke kind moet altijd 
een plekje kunnen vinden in onze unieke sport’’ 

 



Action Volley 
De gedachte achter Action Volley 

De Action Volley Oefeningen en de Action Volley spelvormen zijn belangrijk voor het geven 
van trainingen. Wat ook van belang is, is de visie achter Action Volley. Hoe is Action Volley 
opgebouwd, hoe kan het werken en wat is de gedachte er achter? Vragen die in dit 
document worden beantwoord.  

Actuele situatie 

Als we naar de actuele situatie kijken in het volleybal dan zien we bij veel 
volleybalverenigingen dat er in verhouding weinig jeugd is. Als we dan nog verder inzoomen 
dan zien we ook een scheve verdeling tussen jongens en meisjes. Als jij kijkt in een sporthal 
dan zie je veel meer meisjes dan jongens. Landelijk gezien 1 op 7. Al met al een onstabiele 
situatie die ongezond is. 

 

Als je kijkt naar de structuur van een club en van een volleybalbond dan kan je dat vergelijken 
met een gebouw. Het fundament van een gebouw is het U12 (onder 12 jaar) volleybal van 
een volleybalvereniging. De draagmuren van een gebouw zijn te vergelijken met de 
breedtesport van een club. De breedtesport vormt het raamwerk van de vereniging. Het dak 
is de topsport. De topsport zijn eerste teams en de nationale teams. De vragen die je kunt 
stellen zijn: ‘’kan het dak van een gebouw zonder de muren en zonder fundament’’ en  
‘’kunnen de muren stabiel staan zonder goed stabiel fundament?’’ De antwoorden zijn 
simpelweg twee maal nee. Belangrijk is dus een goed stabiel fundament. Een stabiel 
fundament is breed en zit goed in elkaar. Het volleybal U12 moet een goede balans hebben 
tussen jongens en meisjes. Tevens moeten het een magneet zijn voor kinderen. Kinderen 



moeten getrokken worden naar de club. Uiteindelijk moet de U12 afdeling van een 
vereniging voldoende aanwas hebben en zo een voedingsader zijn voor de club. Hoe krijg je 
het fundament stabiel? Die stabiliteit krijg je door een juiste missie te hebben. Volgens mij 
hebben jeugdtrainers de onderstaande missie: 

‘’We moeten kinderen inspireren om te gaan volleyballen en daarna te verbinden aan onze 
vereniging.’’ 

Het is dus eerst inspireren (boeien) en daarna binden. Dit kan met Action Volley. 

Hoe is Action Volley ontstaan? 

Wie wil komend jaar de CMV jongens trainen? Een vraag die wordt gesteld vanuit 
jeugdcommissie. Vaak wordt deze vraag negatief beantwoord. Zo ook een paar jaar terug in 
mijn situatie toen ik die vraag stelde. Uiteindelijk ben ik het zelf gaan doen. Na de eerste 
training was het al zichtbaar: de jongens vonden er niets aan… We zijn bij elkaar gaan staan 
en toen vroeg ik aan de jongens: ‘’wat willen jullie doen op de training?’’ Na verloop van tijd 
kreeg ik heel veel informatie van de jongens.  

 

We hebben het gebundeld en we kwamen uit op de volgende topics: 

 #FunToDo 
 #CoolToPlay 
 #SmashToVolley 
 #ScoreToSucceed 
 #GamesToChallenge 

En zo werd Action Volley is geboren   Er zijn dus vijf topics die vanuit de kinderen zijn 
gekomen. Als trainer wil je ook graag techniek, verplaatsingen etc. trainen. Je eigen accenten 
kan je natuurlijk ook kwijt. Het is geven en nemen op een training. Belangrijk om ook te 
noemen is waar jongen staat kan ook meisje staan. 

 

 

 



 

Action Volley topics 

#FunToDo 

Plezier staat voorop. Bij het U12 volleybal maar ook bij andere leeftijden, in de breedtesport 
maar ook in de topsport. Belangrijk is dus dat trainingen leuk zijn. Probeer je training zo in te 
richten dat kinderen worden uitgedaagd en positief worden benaderd. Als je kinderen 
uitdaagt moeten de kinderen dat kunnen doen op hun eigen niveau. Waar het ene kind al 
onderhands kan spelen zal het andere kind eerst de bal vangen, opgooien en onderhands 
spelen. Ook kan het zo zijn dat kinderen vangen en gooien. Nogmaals iedereen op zijn eigen 
manier en in zijn eigen beleving. Als de training voorbij is zou het zo moeten zijn dat kinderen 
willen dat het alweer de volgende training is. Als je dit voor elkaar krijgt dat heb je de juiste 
snaar geraakt. Probeer te komen in de belevingswereld van het kind om zo de juiste snaar te 
vinden en te raken.  

Plezier kan je ook krijgen door het ‘’geef en neem principe’’ toe te passen. Wat ik al eerder 
schreef, het is geven en nemen op een training. Hieronder de uitleg van het ‘’geef en neem 
principe’’ aan de hand van een oefening. 

Uitleg 
De trainer gooit de bal over het net. De 
speler passt de bal naar het net. Hier vangt 
de speler de bal af en sluit achteraan de bij 
de trainer. 
In de bovenstaande situatie wordt de zin 
van de trainer gedaan, namelijk het 
aanleren van de passtechniek.  
Kinderen komen vaak maar voor één ding 
naar de training namelijk om te smashen.  
 
Als je nu dezelfde oefening doet alleen met 
het ‘’geef en neem principe’’ dan ziet de 
oefening er als volgt uit. 
De trainer gooit de bal over het net. De 
speler passt de bal omhoog en slaat de bal 
over het net. 
Nu neemt de trainer de passtechniek en 
geeft de speler de smash. Het is natuurlijk 
wel zo dat er eerst goed gepasst moet 
worden om goed te kunnen smashen. Ook 
kan het zo zijn dat de speler de bal vangt en 
omhoog gooit om te smashen. Alles 
afhankelijk van het niveau van het kind en 
wat je wilt aanleren. 
 

Tekening 

 

 



 

Resume 

 Training mag leuk zijn 
 Coaches moeten kinderen uitdagen 
 Kinderen moeten willen dat het weer de volgende keer is 
 Gebruik het ‘’geef en neem principe’’ 

#CoolToPlay 

Volgens kinderen moet een sport cool zijn. Als een sport cool is kan je dat namelijk vertellen 
aan andere kinderen op school. Volleyballers moeten dus cool zijn. Als je op voetbal zit is het 
cool om bijvoorbeeld op Lionel Messi te lijken. Als je op volleybal zit moet je dus ook een cool 
voorbeeld hebben. Deze voorbeelden spelen vaak in de eerste teams of in het Nederlands 
team. Aan de vrouwenzijde is dit best oké. Veel speelsters uit het Nederlands damesteam 
doen veel op social media. Hierdoor kunnen meisjes zich linken aan hun favorieten 
speelsters. Aan de mannen zijde is dit een stuk minder. Om dit te verbeteren zal de Nevobo 
dit beter moeten gaan regelen. In een vereniging is de link naar de topspelers makkelijker te 
maken door bijvoorbeeld de mini van de week in te voeren. Bij iedere thuiswedstrijd is een 
jeugdspeler die de gehele wedstrijd van dichtbij mee mag maken. Van de voorbereiding tot 
het einde. Natuurlijk mag hij ook de eerste bal serveren in een wedstrijd en krijgt hij na 
afloop een snoepzak en een oorkonde mee. Die oorkonde kan hij dan laten zien op school. 
Voor de link naar de topspelers kan je ook de maxi van de week toepassen. De maxi is één 
van de spelers van het eerste team. Hij mag de eerste bal serveren bij een jeugdwedstrijd en 
daarna mag hij het team gaan coachen.  

 

 

Kinderen willen ook graag een stoere omgeving. Je kunt je training een thema meegeven 
zoals bijvoorbeeld dieren, de zee of de bergen. Het is dan de bedoeling dat je het thema laat 
terugkomen in je oefeningen. Oefeningen moeten ook cool zijn. Dus veel bewegen en 
smashen. Gebruik ook stoere namen voor je oefeningen: warball, monsterball, spikeball etc. 
Een voordeel van namen geven aan oefeningen is dat alle kinderen snel begrijpen wat je gaat 
doen op een training. Het scheelt veel uitleggen.  



Als je een clinic geeft, bijvoorbeeld op school, is het wel stoer als je echte volleyballen 
gebruikt. Op ballonnen knappen kinderen af. Ze zijn toch geen kleuters… Kinderen willen 
smashen tegen een echte bal. 

Resume 

 Kinderen moeten een cool voorbeeld hebben 
 Stoere omgeving 
 Stoere oefeningen 
 Gebruik echte volleyballen 
 Veel actie 

#SmashToVolley 

Welke techniek leer volleyballers als eerste aan? Wij allen zijn trainers dus ons antwoord zal 
zijn bijvoorbeeld de onderhandse techniek omdat als je wilt scoren toch echt eerst de pass 
goed moet zijn. Of we zeggen de services omdat we dat gelijk kunnen scoren.  

Voor welk onderdeel komt het kind naar de training? Het kind heeft nog niet zo lang geleden 
een wedstrijd gezien van het Nederlands team en daar sloeg Nimir Abdel-Aziz knal hard de 
bal op de grond. Het kind dacht, dat wil ook, dat is cool. Het kind komt naar de training en 
moet alleen maar onderhands spelen. En ja… dat is saai.  

 

Gebruik dus de smashtechniek om kinderen te inspireren. Inspireren was ook onze missie. 
Leer dus de smashtechniek als eerste aan. Kinderen vinden dat leuk en heel stiekem de 
trainer toch ook. Als je het ‘’geef en neem principe’’ hanteert dan wordt ook onbewust het 
onderhands spelen of vangen aangeleerd. Probeer altijd de oefening te laten eindigen met 
een smash.  

Resume 

 De smash is de populairste techniek in het volleybal 
 Leer deze als eerste aan 
 Oefeningen laten eindigen met een smash 



#ScoreToSucceed 

In de belevingswereld van kinderen is het belangrijk om te scoren. Kinderen willen punten 
kunnen maken. Punten kan je verdelen in makkelijkere punten en moeilijkere punten. Alle 
kinderen moeten punten kunnen halen. Als je bijvoorbeeld de bal over net serveert of gooit 
heb je één punt maar als deze ook nog door de ring heen gaat het je drie punten. 

 

Het is ook van belang dat de kinderen hun punten kunnen laten zien. Dit kan je doen met 
bijvoorbeeld als de speler een punt maakt dat hij een knijper aan zijn shirt mag doen. Ook het 
gebruikt van een scorekaart is handig. Als een speler een punt maakt rent hij naar zijn 
scorekaart toe en verplaatst hij zijn knijper. Op deze manier kunnen kinderen laten zien dat 
ze punten hebben. Dat ze meer punten hebben als de andere en dat is wat ze drijft op een 
training. Wellicht denken wij als trainers dat ze van alles moeten leren maar het kind wil de 
beste zijn. Leidt dit wel in goede banen zodat iedere kind zich prettig blijft voelen. Geef ze 
altijd de mogelijk om te scoren in een oefening. 

Resume 

 Kinderen vinden scoren belangrijk 
 Kinderen willen graag hun punten laten zien 
 Gebruik oefeningen met punten 

 

 

 

 

 



#GamesToChallenge 

In Action Volley zijn er drie spelvormen die gebruikt kunnen worden op de trainingen. Nog 
beter is het om deze drie spelvormen te gebruiken tijdens toernooien. Daarnaast zijn er ook 
nog drie spelvormen die periodiek gebruikt kunnen worden. 

Hieronder vind je de uitleg van de spelvormen. Alle spelvormen sluiten aan bij de 
belevingswereld van het kind. De kinderen hebbend deze geoefend en hebben aangeven wat 
ze leuk vinden. Wij als volwassenen kunnen bedenken wat ze moeten doen en hoe ze het 
moeten doen. Veel beter is het dat de kinderen dit aangeven. 

Action Volley - One on One 

Het 1 tegen 1 spel is gebaseerd op de spelvorm die in het verleden werd gehanteerd door Jo 
Everaert in Hulst.  

Leeftijd: 6 – 8 jaar Type: 1 tegen 1 met punten 
Vorm: King of the court Deelnemers: 4 
Bal in het spel: door de begeleider Nethoogte: 1,70 meter 
Speelveld: half badmintonveld  
Level A: Vangen en gooien  Level B: Onderhands, vangen en gooien 
Ze leren: vangen, gooien, mikken en onderhandse techniek 

 

Action Volley - Basic Volley 

Het 2 tegen 2 spel wat in het verleden was ontwikkeld in Sliedrecht in samenwerking met 
Peter van der Ven.  

Leeftijd: 9 – 11 jaar Type: 2 tegen 2 met punten 
Vorm: King of the court Deelnemers: 4x tweetal 
Bal in het spel: zie de uitleg bij de levels Nethoogte: 1,70 meter 
Speelveld: heel badmintonveld  
Level C: onderhandse pass, vang, opgooien 
op de smashlijn, smash. 
De bal wordt door de begeleider in het veld 
gebracht. 

Level D: onderhandse pass, supermanbal 
(bovenhands vangen en doorgooien) op de 
smashlijn, smash. 
De bal wordt door de spelers zelf 
geserveerd.  

Ze leren: smash, onderhandse pass, vangen, verdedigen en serveren 
OpmerkingL spelers staan naast elkaar in het veld 

 

 

 

 

 

 



Action Volley - Spikebal 

Het 3 tegen 3 spel gebaseerd op het VolleyS3-red spel wat in Italië wordt gespeeld. 

Leeftijd: 12 – 14 jaar Type: 3 tegen 3 met punten  
Vorm: King of the court Deelnemers: 4x drietal 
Bal in het spel: spelers serveren  
Level E: bovenhands serveren, pass, 
superman ball en smash 

Level F: bovenhands serveren, pass, set-up 
en smash 

Ze leren: bovenhands serveren, pass, set up, smash, blok en veldverdediging 
Opmerking: spelers staan op positie 1,5 en 6 

 

Opmerkingen: 

 Zie voor gedetailleerde  beschrijving en document ‘’Action Volley Spelvormen’’ 
 De begeleider brengt ten allen tijden de bal onder dezelfde condities in het spel 
 Als de spelers het winnaarsveld moeten verlaten passen ze hun punten aan op de 

scorekaart 
 Bij alle spelvormen staan er net zoveel kinderen op het veld of nemen ze deel als bij 

het huidige CMV volleybal 
 De doorstroming van het speltype naar het andere speltype is eenvoudig 
 Met de nethoogte kan spelen 

Smashbal 

Peter van der Ven heeft er voor gezorgd dat het smashbal van de grond kwam. Hij heeft zijn 
ziel en zaligheid er in gegooid om deze fantastische variant te promoten bij kinderen. 
Smashbal sluit geheel aan bij de belevingswereld van het kind. Iedereen kan mee doen. Het is 
voor alle leeftijden dus voor U12 maar ook volwassenen vinden dit ontzettend leuk. Smashbal 
kan heel gemakkelijk op school worden gespeeld. Ook als Urban variant. Je hebt eigenlijk 
alleen een elastiek, een bal en een krijtje nodig. Het krijtje wordt gebruikt om het veld te 
tekenen. Als je een smashbal clinic laat verzorgen dan moet je ook er voor zorgen dat als het 
kind enthousiast raakt dat er ook op de volleybalvereniging smashbal is. 

Smashbal kan ook in een toernooivorm worden speelt. Dit kan naast het huidige CMV 
toernooi worden gespeeld of naast een Action Volley toernooi.  

Voor gedetailleerde informatie kan je terecht op de site: www.smasbal.nl  

Ook is er een prachtige en praktisch boek verkrijgbaar met daarin zeer veel oefenstof. 

 

 

 

 

 



Beachvolleybal 

De Action Volley spelvormen One on One, Basic Volley en Spikebal zijn ook bruikbaar op de 
beach. Als we vanuit de Action Volley gedachte kijken naar de beach dan is het belangrijkste 
accent het plezier. Vanuit Action Volley wordt er geen mening gegeven over moet je 2 tegen 
2 spelen of anders. Het gaat er om dat er plezier is, dat kinderen in beweging zijn en dat er 
dynamiek is. Een sterk punt van de beachvolleybal is dat we dat doen in periode dat andere 
sporten zoals voetbal en korfbal vaak geen trainingen meer hebben. Voor ons als 
volleyballers dus een kans om kinderen te interesseren voor volleybal. Organiseer een 
vriendjes en vriendinnetjes training op de beach bijvoorbeeld. Wat we ons wel moeten 
realiseren is dat tegenwoordig de mogelijkheid er is dat kinderen eerst lid worden van het 
beachvolleybal en vervolgens in de winter gaan indoor volleyballen. Belangrijk is dan dat je 
dezelfde dynamiek van buiten naar binnen doortrekt. Dus veel plezier, veel aan de bal en veel 
bewegen.  

Volleybalbootcamp 

Kinderen vinden het heel gaaf om te deelnemen aan een stoere bootcamp. Hoe creatief is 
het om dan een volleybalbootcamp te organiseren. Dit kan zowel indoor als outdoor.  

 

Maak een aantal stoere oefeningen en deel deze in een circuitvorm. Na bijvoorbeeld vijf 
minuten wordt er gewisseld. Natuurlijk alles met punten. Een volleybalbootcamp kan je 
bijvoorbeeld doen als laatste training voor de vakantie. Outdoor als laatste training voor de 
zomervakantie en indoor als laatste training voor de kerstvakantie. Maak de 
volleybalbootcamp zo dat iedereen kan mee doen. Ondersteun de oefeningen met stoere 
muziek.  



 

Resume 

Er zijn drie Action Volley spelvormen: 

 One on One 
 Basic Volley 
 Spikebal 

Daarnaast zijn er nog drie spelvormen die je periodiek kunt gebruiken: 

 Smashbal 
 Beachvolleybal 
 Volleybalbootcamp 

LTAD-model 

Dit van oorsprong Canadese model vindt internationaal steeds meer navolging. Het LTAD 
model is gebaseerd op ontwikkelingspsychologische aspecten en stelt de zich ontwikkelende 
sporter met zijn of haar motieven centraal. De centrale gedachte daarbij is dat een vroege 
brede bewegingsbasis en plezier aan sportbeoefening er voor zorgt kinderen hun talenten 
kunnen ontdekken en ontwikkelen, maar ook dat een mens een leven lang blijft bewegen 

Alle drie de spelvormen maar ook smashbal hebben een link naar het LTAD model. Dit model 
staat voor een leven lang gezond sporten.  



6 - 8/9 Fundament One – One 

Altijd de bal, dus 
veel in beweging. 

De bewegingsdrang 
wordt beloond. 
Altijd de bal +> sluit 
aan bij de 
belevingswereld. 

De basis van de bewegingscarriere 

Ontwikkeling van motorische vermogens. 

FUNdament bepaald lengte van deelname. 

“Veel en veelzijdig bewegen op een speelse 
manier” is het motto. Er moet recht worden 
gedaan aan de enorme bewegingsdrang van 
deze kinderen.  

Noodzakelijk is aan te sluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen.. 
Wedstrijdjes kunnen, maar plezier staat 
voorop. De focus van het programma moet 
liggen op het leren en plezier maken. 

8/9 – 11/12 Leren 
trainen 

Basic Volley 

Veelzijdig spel. 
Kinderen leren 
onderlinge zaken 
regelen. Tijdens 
wedstijden met 
elkaar omgaan. 
Coördinatie wordt 
verder 
ontwikkelend door 
deze spelvorm 

De hersenen zijn bijna van volwassen omvang 
en complexiteit en 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 omgaan met de gang 
van zaken tijdens wedstrijden en trainingen 
(regels, afspraken, veiligheid) 

11/12 – 15/16 Trainen 
voor 
omvang 

Spikebal  

Veld is groter. Het 
spel wordt 
specifieker. Het 
blok komt er bij dus 
mentale is ook van 
belang. Tactiek 
waar gaat de bal 
heen.  

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). 

 

Over het LTAD-model is veel te schrijven. Het bovenstaande is een korte opsomming voor 
wat van belang is voor Action Volley en het trainen van jeugd. Voor meer informatie kan je 
terecht op internet. Op de pagina van de KNAU vind je een goed en begrijpend artikel. 
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/trainer-en-coach/jeugdtrainer/jeugdvisie-en-beleid 



Spelregels 

De spelregels zijn er voor algemeen gebruik, ze zijn secundair. Wij als trainers en wellicht als 
ouders moeten de regels losjes gebruiken. Geef kinderen de ruimte om de spelregels zelf aan 
te passen, mits ze dit doen in overleg met de andere kinderen. Als je kijkt naar Basic Volley en 
Spikebal dan zou je de tweede bal vrij kunnen laten. Hierboven staat dat de supermanbal 
wordt gespeeld, maar als een kind nog niet zover is dan zou hij hem ook mogen vangen. Of 
als het kind al hierin verder is dan zou hij hem ook bovenhands mogen spelen.  

 

Probeer ook als trainer de kinderen te corrigeren alleen waar nodig is. Doe dit minimaal en 
geef dan ook duidelijke voorbeelden. Corrigeren doen we natuurlijk wel actief als het om 
gedrag gaat.  

Action Volley training 

Trainingsindeling 

Een Action Volley training kan als volgt worden ingedeeld: 

 Algemeen gedeelte 
In dit gedeelte zit bijvoorbeeld het warming-up spel en een estafette. 

 Specifiek gedeelte 
In dit gedeelte wordt er een techniek, door het geef en neem principe te gebruiken, 
aangeleerd. 

 Spelgedeelte 
In dit gedeelte wordt er één van de spelvoren gespeeld. Ook een afsluitend spel zoals 
matjes glijden kan gedaan worden. 

Bij een U12 training zal het algemene gedeelte en het spelgedeelte het langste duren. Als 
kinderen ouder worden dan zal het specifieke gedeelte groter gaan worden. 

 

 

 



Materialen 

Om kinderen te boeien voor het volleybal moeten we dus leuke en stoere trainingen 
bedenken. Ook is het van belang om je training op een hedendaagse manier in te richten. Als 
je voor het eerst een sporthal binnen komt als trainer dan zou je eens moeten gaan kijken in 
het materialenhok. Hier liggen heel veel spullen die je kunt gebruiken. Natuurlijk de pionnen, 
paaltjes en de speedladders kan je gebruiken. Maar ook kan je gebruik maken van 
gymmatjes, dikke matten, gymballen, trampolines en zelfs van doelen. Kleed je training aan 
door gebruik te maken van deze materialen. Gebruik niet alleen het net.  

 

Het doel kan je gebruiken om in te serveren of te smashen. De trampoline kan je gebruiken 
om een bal op te smashen. De grote gymballen kan je gebruiken om een bal het veld in te 
kaasten die de kinderen moeten vangen. Er zoveel mogelijk! 

Action Volley trainer 

Als trainer van een U12 team moet je jezelf eens afvragen wat nu precies je taak is. Ben je 
trainer dus technisch bezig of ben je coach en probeer je kinderen te begeleiden. Persoonlijk 
denk ik het laatste. Je bent coach en je neemt de kinderen mee het seizoen door. Als coach 
ben je de sleutelfiguur tijdens de trainingen. Welke variant je ook speelt je moet als coach je 
sport kunnen verkopen aan de kinderen. Je zal je moeten levellen aan de kinderen. Je zal 
letterlijk door je knieën moeten gaan om op dezelfde hoogte te kunnen uitkomen als de 
kinderen.  



Ook van belang is dat je zaken vraagt aan de kinderen. Wat willen jullie doen op de training? 
Welk spel weten jullie. Allemaal zeer bruikbare informatie die je gelijk kan toepassen op je 
training. Op deze manier maak je het leuk en kan je de kinderen boeien voor het volleybal. 

Wij zijn natuurlijk volleyballers en we denken als volleyballers. We doen zaken die ons bekent 
voor komen. Mijn advies is: denk niet altijd als een volleybalcoach. Kijk eens bij andere 
sporten zoals handbal, korfbal (PKC spelender wijs), tennis (Facebookpagina Philippe 
Vergeylen) en voetbal (Facebookpagina Kondicioni Trening). Ook op Facebook bijvoorbeeld 
de pagina van Andrea Luccetta de voormalig topspeler van Italie en nu ambassadeur van het 
Volley S3 programma. Kijk vooral om je heen, pas het aan en gebruik het. 

Action Volley trainingsprincipes 

Binnen Action Volley zijn er een aantal trainingsprincipes. Dit zijn principes om je training zo 
in te richten dat ze bij het hedendaagse kind passen. Zoals al bij het onderdeel ‘’score’’ werd 
beschreven zijn punten voor kinderen van groot belang. Voor hun eigenwaarde omdat ze dan 
een bevestiging krijgen en om te laten zien hoeveel punten ze hebben. Kinderen moeten 
altijd punten kunnen halen. Er moet plezier zijn. Kinderen moeten lachen en mogen ook 
weleens buiten de lijntjes gaan. Kinderen moet je uitdagen daardoor worden er fouten 
gemaakt en dat is juist goed. Ga niet op elk detail corrigeren. Corrigeer op grove zaken. Dus 
als ze met hun neus naar de muur staan en dan proberen te passen naar het net kan je 
zeggen dat ze met hun neus naar het net moeten gaan staan. Maar zeg alsjeblieft niet dat ze 
bij de aanval de bal hoger moeten pakken, want wat is hoger? Geef een snelle uitleg van de 
oefening en ga dan direct aan de slag. Halverwege kan je nog wel een keer bijsturen. Als je 
namen aan oefeningen geeft gaat het sowieso sneller.  

Kinderen vind de truc van de week ook heel gaaf. Als een kind dat als eerste kan is hij de 
smashkoning van de week. Hij krijg dan een oorkonde mee naar huis. Natuurlijk moet je er 
voor zorgen dat iedereen een keer de smashkoning is geweest. Een voorbeeld van een Truc 
van de week oefening is: 

Uitleg 
Iedere speler een bal. Eerst de bal 
omhoog wippen met de voet vervolgens 
onderhands omhoog spelen, jezelf een 
set-up geven en dan de bal smashen en 
de pion van de bok afslaan. Wie kan dit 
als eerste? 

Tekening 

 
 

 



Zoals al eerder beschreven heeft het ‘’geef en neem principe’’ een prominente plaats in  
Action Volley. Maar er is nog een principe wat je kan toepassen binnen Action Volley en op je 
trainingen en dat is het ‘’Als – dan principe’’. Kinderen moeten kijken wat er gebeurd en 
moeten vervolgens reageren.  

Uitleg 
De kinderen spelen 2 tegen 2. Als de set up 
naar de rode pionnen gaat moet de 
aanvalster diagonaal slaan. De geldt ook als 
de set-up naar de blauwe pionnen gaat. Als 
de set-up naar de gele pionnen gaat wordt 
de bal rechtdoor geslagen. De 
verdedigsters moeten dus kijken naar 
welke kleur er wordt gespeeld en 
vervolgens zich verplaatsen. 

Tekening 

 

 

Een andere trainingsprincipe is, is dat we eerst van kinderen goede bewegers proberen te 
maken door het bieden van veel bewegingsaanbod. Vervolgens maakt je sporters door 
middel van algemene sportprincipes aan te bieden. Pas daarna worden de kinderen 
volleyballers. Ook is het zo dat we als volleybalcoaches allen kinderen meenemen in ons 
verhaal. Niemand valt af, iedereen is belangrijk. De talenten zullen heus verder komen. Maar 
de andere zijn net zo belangrijk. Zij zijn het die later het hart vormen van de vereniging. Zij 
worden de trainers, de scheidsrechters, de zaalwachten en wellicht de voorzitter van de club. 
Ook hier is het dus van groot belang dat de balans tussen jongens en meisjes juist is. 
Bijvoorbeeld in een bestuur van een vereniging is het van belang een juiste afspiegeling te 
hebben van je vereniging en de samenleving. De kinderen die je nu traint zijn de bestuurders 
van de toekomst. Dus alleen de talenten opleiden is smal opleiden, iedereen meenemen is 
breed opleiden. Door breed op te leiden krijg je een stabiel en stevig fundament en goede 
muren. 

Jongens inspireren 

De balans tussen jongens en meisjes zit in het tegenwoordige volleybal scheef. Er zijn 
verenigingen die bijna geen jongens hebben. Gelukkig zijn er ook verenigingen waar het wel 
redelijk tot goed in balans is. Hoe kan het dat het dan daar wel lukt? Volgens mij zijn er geen 
concrete zaken die je toe kunt passen. Wel is sfeer bij jongens van belang. Jongens zijn 
jongens dus zij gaan anders met elkaar om. Geef jongens letterlijk de ruimte. Ze hebben meer 
ruimte in de zaal nodig om zich te uiten. Gebruik de Action Volley principes, topics en 
oefeningen. Ga met smashbal aan de slag. Dit is een fantastische manier voor jongens om 
hun energie kwijt te kunnen.  

Vergeet niet dat meisjes ook steeds stoerder worden. Dus wat voor jongens geldt, geldt ook 
voor meisjes.  

 



Action Volley 18+ 

Action Volley is een paar jaar terug mede bedacht door een jongens. We zijn toen zo gaan 
trainen aan de jongenszijde. Al heel snel bleek dat ook meisjes deze methode van trainen 
ontzettend leuk vonden. Daarna paste ik af en toe een Action Volley oefening toe tijdens 
seniorentrainingen. Soms was deze wat aangepast naar het niveau en hun belevingswereld. 
Vaak was er geen aanpassing en was er veel plezier, leermomenten en veel strijd om de 
punten.  

 

Ook seniorentrainingen mogen leuk zijn. Wees creatief tijdens de warming-up. De periode 
van het gewone warmlopen en daarna de stretchoefeningen ligt achter ons. Als trainer moet 
je dat niet meer willen en vaak vinden seniorenteams het ook gewoon veel leuker als je de 
training start met bijvoorbeeld een spelletje mattensmash. 

Uitleg 
Twee groepen tegen elkaar. De bal 
overgooien en proberen deze bij de het 
andere team op de mat te smashen. De 
matten liggen ongeveer 10 meter uit elkaar. 
 
Uitbreiding: 

 Doelen in plaats van matten 
 Doelen omdraaien 
 Doelen met de ruggen tegen elkaar 
 Lopen met de bal 
 In rugbyvorm 

 
 
 

Tekening 

 



 

Ook kracht-en stabiliteitsoefeningen kunnen op een leuke manier. 

Uitleg 
Diverse oefeningen met trekken aan de bal, 
duwen tegen bal. Twee handen, één hand 
etc. 
 
Uitbreiding 

 Trekken en duwen tegen de bal 
 Bal afpakken 
 Beide op de rug, voeten naar de bal. 

Trainer roept en wie heeft als eerste 
de bal 

 Idem op je buik 
 
Zie voor andere leuke varianten de site van 
de Zwitserse volleybalbond: 
 

Tekeningen / Foto 

 
 

Zie voor andere leuke varianten de site van de Zwitserse volleybalbond: Zie voor andere leuke 
varianten de site van de Zwiterse volleybalbond: 

https://www.volleyball.ch/verband/services/downloads/trainer/trainingshilfe/ 

Volleybal connect people 

Volleybal is een sociale sport. Tijdens vakanties wordt het gespeeld op campings en op de 
stranden. Ook bedrijven volleybaltoernooien worden vaak georganiseerd. Als je kijkt naar 
volleybalverenigingen dan zie je verschillende mensen met elkaar sporten. Jongens, meisjes, 
mannen en vrouwen spelen onze sport. Mijn motto qua jeugdvolleybal is: ieder kind is uniek 
en dat unieke kind moet altijd een plekje kunnen vinden binnen onze unieke sport. Als 
trainers moeten we alle kinderen meenemen in het volleybal. Er valt niemand af!  

Volleybal wordt op vele niveaus gespeeld. Zoals al eerder beschreven je hebt het U12 
volleybal, de breedte sport (wellicht is hier nog een andere benaming voor te vinden) en de 
topsport. We kunnen niet zonder elkaar. De cultuurdragers in de breedtesport zij zijn de 
echte clubmensen, de U12 afdeling (in Sliedrecht heeft dit Kids Volley) is het fundament waar 
de club op rust. Het zorgt voor een continue instroming van nieuwe leden. En de topteams, 
zij zijn het gezicht naar buiten toe. Mooi is om te zien dat top, breedte en U12 door elkaar 
heen kunnen gaan. Fantastisch om te zien als er een speler van een topteam een training 
verzorgd bij de jeugd.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe oefenstof 

1. Achterover in de korf 

Uitleg 
Een aantal spelers staan achter elkaar. 
Ze spelen ombeurten de bal achterover 
naar elkaar toe. De laatste geeft een set up. 
De allereerste speler is intussen naar de 
plek gelopen waar de laatste set-up uitkomt 
en val aan. 
 
Uitbreiding: 

 De set-ups die worden gegeven 
kunnen ook in sprong 

 De aanval vanaf positie 2 
 
Opmerkingen: 

 Het gaat om precies spelen 
 Concentratie 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Zelf de 2e en 3e actie kiezen 

Uitleg 
De trainer slaat of gooit de bal over het net. 
De spelers passt de bal onderhands 
omhoog. Hierna mag hij kiezen wat de 2e en 
3e actie wordt. Bijvoorbeeld 2e bal is 
koppend en de 3e bal is een smash. 
De bal moet dus in 3 contacten over het net 
worden gespeeld.  
 
Varianten zijn nadat de 1e bal onderhands is 
gepasst: 

 2e bal met de knie omhoog 3e bal 
aanval 

 2e bal met de schouder 3e bal aanval 
 2e bal met de knie omhoog 3e 

omhaal 
 
Hier in is het geef en neem principe: 
De trainer neemt de pass en geeft de speler 
een stoere trucs. 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3. The smash 

Uitleg 
Een speler gooit de bal tegengesteld 
draaiend over het net. Als hij dit goed doet 
draait de bal weer richting het net en gaat 
er over heen terug naar zijn kant. 
Vervolgens smasht hij de bal terug. 
 
Uitbreiding: 

 Aan de overzijde staan pionnen etc. 
deze mogen worden omgeslagen 

 Wie slaat als eerst de bal binnen de 
3-meterlijn 

 Als de bal over het net heen draait 
eerst pass, set en dan aanval 

 
Opmerkingen: 

 Handigheid 
 Coördinatie en balgevoel 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. Inter Milan Advanced 

Uitleg 
Twee spelers tegen over elkaar liggend op 
de grond met daartussen de bal. Gezicht 
naar de bal toe. 
Trainer roept zijwaarts, de spelers strekken 
hun armen zijwaarts, doen dit ook bij 
voorwaarts en achterwaarts. 
Ook andere zaken zijn mogelijk.  
Als trainer bal roept proberen de spelers de 
bal te pakken. Wie heeft deze als eerste? 
 
Uitbreiding: 
De spelers staan nu. Weer tegenover elkaar. 
De trainer roept dribbelen. De spelers 
dribbelen op hun plaats. Als de trainer bal 
roept proberen de spelers de bal te pakken. 
Wie heeft deze als eerste?  
Je kunt de spelers tijdens het dribbelen ook 
nog laten draaien. 
 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Estafette met grote gymbal 1 

Uitleg 
De spelers staan achter elkaar en geven een 
grote gymbal achterwaarts door. Degene 
die hem door heeft gegeven sluit steeds 
achter aan bij. Wie is het eerste aan de 
overzijde? 
 
Uitbreiding: 

 In tegengestelde richting 
 
Opmerkingen: 

 Wedstrijdgericht 
 Snelheid 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Estafette met grote gymbal 2 

Uitleg 
De spelers staan achter elkaar en geven een 
grote gymbal achterwaarts door. De eerste 
in de rij over zijn hoofd en de volgende door 
zijn benen. Degene die hem door heeft 
gegeven sluit steeds achter aan bij. Wie is 
het eerste aan de overzijde? 
 
Uitbreiding: 

 In tegengestelde richting 
 
Opmerkingen: 

 Wedstrijdgericht 
 Snelheid 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Doelen smash Lesley 

Uitleg 
Eén speler staat op doel. De andere spelers 
slaan de bal van rechts of van links in het 
doel. Dus of vanaf het gele of oranje 
pionnetje. 
 
Uitbreiding: 

 De speler op het doel staat 
omgedraaid. Als de aanvallende 
speler de bal opgooit dan roept hij 
de naam van degene op het doel, 
deze draait snel om. 

 De speler op het doel ligt op z’n buik 
voor het doel. Als de aanvallende 
speler de bal opgooit staat hij snel 
op. 

 Van achter het net aanvallen 
 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. Smash hem in de kar 

Uitleg 
De spelverdeler geeft een set-up 
bijvoorbeeld naar positie 2. De aanvaller 
loopt aan en probeert de bal in de 
ballenkar, die op z’n kant ligt, te slaan. 
 
Uitbreiding: 
Vanaf andere posities 
 
Hier in is het geef en neem principe: 
De trainer neemt de pass naar de 
spelverdeler en de set-up. Hij geeft de 
smash in de kar. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



9. Bal in 3x over het net (met andere bal) 

Uitleg 
Aan iedere zijde van het net een team. Alle 
spelers hebben een bal in hun handen. De 
trainer slaat een bal in het veld en deze 
wordt in drie keer over het net gespeeld. Dit 
doen de spelers door middel van de bal die 
is aangeslagen op hun bal te laten stuiten. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



10. Rond de kring 

Uitleg 
De spelers maken een kring. Twee spelers 
staan achter elkaar. Er liggen een aantal 
ballen in het midden van de kring. Eén bal 
minder dan het aantal tweetallen. De roept: 
Wissel en de spelers wissel van plek 
Rug, de achterste speler zit op de rug van de 
ander 
Zitten, allen zitten 
Enz.. 
Als de trainer ‘’bal’’ roept dan gaan de 
achterste van ieder tweetal rond de kring 
rennen komen weer terug bij hun partner 
gaan door de benen van hem en pakken een 
bal. Wie heeft er geen bal? 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



11. De smash set-up 

Uitleg 
De speler passt de bal aan naar de 
spelverdeler die aan het net staat. De 
smasht de bal naar positie 4. De aanvaller 
die hier staat loopt op tijd aan het smasht 
de bal over het net. 
 
Geef en neem principe: 

 De trainer neemt de pass naar de 
spelverdeler en geeft ze de smash-
set en de aanval bij het net. 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 



12. Speler slaat de bal op een trampo en geeft daarna een pass naar setter en aanval 

Uitleg 
De speler op positie 6 smasht zijn bal op de 
trampoline. De bal kaatst terug daarna 
speelt hij de bal bovenhands naar de 
spelverdeler aan het net. De speler loopt 
intussen van positie 6 naar positie 4. De 
spelverdelers heeft de bal naar positie 4 ge-
setupt en de aanvaller valt aan. 
 
Uitbreiding: 

 Set up naar een andere positie 
 Spelverdeler loopt in 
 Trampoline op een andere plaats 

 
Geef en neem principe: 

 De trainer neemt de set-up en geeft 
de speler de smash op de 
trampoline en de aanval aan het net. 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



13. Veld leeg gooien 

Uitleg 
Aan iedere kant van het net een team. Aan 
het begin van het spel liggen aan beide 
kanten van het net zoveel ballen. Trainer 
roept ‘’ja’’ en de spelers gooien alle ballen 
die in het veld liggen naar de overzijde. 
Welk veld is als eerste zonder ballen? 
 
Opmerking: 

 Warming-up spel 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



14. Bal in net passen en set aanval 

Uitleg 
De wordt door de trainer in het spel 
gebracht. De spelers moeten de 1e bal 
onderhands in het net passen en vervolgens 
een set-up en een aanval over het net. De 
overzijde doet hetzelfde, de 1e bal 
onderhands in het net en een aanval 
bouwen. Opdracht bal in het spel houden. 
 
Uitbreiding: 

 De spelers mogen kiezen of dat de 1e 
of 2e bal in het net wordt gespeeld 

 Met score 
 King of the court vorm 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 



15. Emmer estafette 

Uitleg 
Aan de overzijde staan drie emmers. Aan de 
andere zijde staan drie team gereed. De 
eerste van ieder team pakt een hand met 
zand en rent naar de overzijde. Stopt het in 
de emmer en gaat terug. Vervolgens gaan 
ombeurten de andere van het team. Van 
welk team is de emmer als eerste vol? 
 
Opmerking 

 In deze vorm alleen buiten mogelijk 

Tekening 

 
 

 
 



 

16. Rond de grote gymbal verplaatsen en tikken 

Uitleg 
Twee spelers verplaatsen rond een grote 
gymbal. De verplaatsing is alleen zijwaarts. 
Eén van de spelers is de tikker en hij 
probeert de andere te tikken. Hoe vaak lukt 
dit binnen één minuut? 
 
Uitbreiding: 

 Met meerdere gymballen of andere 
materialen een vorm uitzetten 

 
Opmerkingen: 

 Verplaatsen 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 



17. Bal opwippen en aanval 

Uitleg 
Bij de spelverdeler ligt de bal op de grond. 
Door middel van hakbeweging wordt de bal 
naar positie 4 ‘’ge-set’’ hier valt de aanvaller 
aan. 
 
Uitbreiding: 

 De set mag ook met een andere 
stoere beweging worden gegeven. 

 
Geef en neem principe: 

 De trainer neemt de aanval en geeft 
de speler een stoere truc. 

Tekening 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. Speler handen voetenstand en er onderdoor duiken 

Uitleg 
Een speler staat op handen en voeten, zoals 
op de foto. Eén voor één duiken de spelers 
er onderdoor. 

Tekening 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Bal op rug slaan 

Uitleg 
De opzet is hetzelfde als de pepper 
oefening: slaan, verdedigen, set en weer 
slaan. 
Het verschil is als je de set hebt gegeven 
daar je om en wordt de bal op je rug 
geslagen deze stuit terug er de partner set-
upt. Dus de verdediging doe je met de rug. 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



20. Zittend bal door geven en weer terug 

Uitleg 
De spelers maken twee teams. Ze zitten op 
de grond. Op het sein van de trainer wordt 
de bal doorgeven tot het einde en weer 
terug. Welke bal is als eerste terug? 
 
Uitbreiding: 

 Bovenhands spelen i.p.v. van 
doorgeven 

 Spelers staan en geven de bal op een 
andere manier door 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Twee ballen setten in korf 

Uitleg 
De spelverdeler heeft twee ballen bij zich. 
De gele bal smasht hij naar de verdediger. 
Deze wordt terug verdedigd naar de 
spelverdeler. Als deze bal nabij de 
spelverdeler is gooit hij de oranje bal 
omhoog. Vervolgens speelt hij eerst de gele 
bal in de korf en daarna direct de oranje. 

Tekening 

 
 

 
 

 

 



22. Bal op dikke mat slaan en de ander verdedigd 

Uitleg 
De blauwe speler smasht de bal op de dikke 
mat. Deze bal stuit op en de groene speler 
probeert deze bal te vangen of onderhands 
te spelen. 
 
Hier in is het geef en neem principe: 
De trainer neemt de verdediging en geeft de 
speler de aanval op de mat. 
 

Tekening 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Andere uitgaven 

Vanuit de action Volley visie zijn er voor deze uitgave nog twee digitale documenten 
verschenen: 

 Action Volley Oefeningen syllabus (€12,50) 
Hierin meer dan 100 Action Volley oefeningen, je kunt deze gebruiken bij U12 
trainingen maar ook bij junioren- en senioren trainingen. 

 Action Volley Spelvormen en bijbehorende oefeningen (€7,50) 
Zoals beschreven bij Action Volley horen ook spelvormen. Deze zijn in document tot 
in detail beschreven en ook tips hoe je deze kunt toepassen. Tevens bij iedere 
spelvorm zijn er oefeningen beschreven. 

Stuur een berichtje naar de Facebook pagina Action Volley of naar 
remko.kenter@endress.com en deze worden toegestuurd. 

Informatie 

Voor informatie zie de Facebook pagina van Action Volley.  

Clinic’s zijn ook mogelijk. Een normale clinic duurt ongeveer 4 uur. Ongeveer 1,5 uur wordt 
de visie en de werking van Action Volley verteld en vervolgens gaan we de zaal in. Dit zaal 
gedeelte duur ongeveer 1,5 a 2 uur. Tijdens dit praktische gedeelte is er ook een demogroep 
nodig. Het beste is dat de trainers zelf deze demogroep zijn. Natuurlijk zijn ook meerdere 
scholingsmomenten mogelijk. Ook is het mogelijk dat een vereniging zelf een onderwerp 
doorgeeft.  

Stuur een berichtje naar: remko.kenter@endress.com of 06-53414487 

 

 

 

 

 

 


