
Action Volley trainingsboek 

Inleiding 

Het verzorgen van trainingen bij jeugd is ontzettend leuk om te doen. Het kost je energie 
maar je krijgt er ook energie van. Een goede voorbereiding is wel zo prettig. Wat moet er 
allemaal gebeuren op een volleybaltraining? Gaan we aan techniek werken? Doen een 
spelletje aan het begin en hoe lang moet alles duren. Veel vragen en best complex. Zelf denk 
ik dat een training voor kinderen moet passen bij de belevingswereld van kinderen. Als 
kinderen hebben getraind dan moeten ze iets hebben gedaan, ze moeten moe zijn, ze willen 
gespeeld hebben, ze willen een truc gedaan hebben, ze willen dat het cool geweest is en 
natuurlijk ze willen hebben gesmasht. Hoe weet ik dit allemaal? Ik heb het ze gevraagd. 

Action Volley 

Het Action Volley programma bestaat uit drie pijlers, al deze zaken zijn bedacht door 
kinderen. De kinderen hebben informatie gegeven over hoe ze willen trainen en wat ze willen 
trainen. Zij zijn de specialisten. Ik heb het gebundeld tot het Action Volley programma. Let 
wel ik blijft de kinderen vragen wat en hoe ze willen trainen, zo blijf je up to date. Deze 
methode leverde een groei van 400% op binnen drie jaar. 

 

Zoals al geschreven is en wat je in de bovenstaande tabel kunt zien bestaat Action Volley uit 
drie pijler, namelijk: topics, spelvormen en principes. Iedere pijler heeft vijf items.  

De pijler Topics heeft de volgende items: fun, cool, smash, score en games. Deze vijf items 
passen bij de hedendaagse jeugd. Natuurlijk zijn er nog meer je kunt deze natuurlijk vrij 
inpassen. De pijler Spelvormen heeft de volgende items: One on One, Basic Volley, Spikeball, 
Smashbal en de volleybalbootcamp. In het Action Volley programma zijn One on One, Basic 
Volley en Spikeball de competitievormen voor bepaalde leeftijdsfases. Smashbal en de 
volleybalbootcamp kan je periodiek gebruiken. Natuurlijk kan je ook met andere 
leeftijdsfases bijvoorbeeld One on One spelen. Natuurlijk kan je ook met smashbal 
competitie gaan spelen. De spelvormen zijn niet in beton gegoten. De Principes zijn: geef – 
neem, als – dan, trucs, trial and error en power. Deze principes kan je toepassen tijdens je 
oefeningen.  



Al met al items die bij de hedendaagse jeugd passen. Blijf vragen aan kinderen wat en hoe ze 
willen trainen. Je krijgt er energie van en het blijft jezelf als trainer ook uitdagen.  

In het e-book Action Volley Visie wordt dieper ingegaan op al de bovenstaande zaken. Het 
enige wat daar niet in stat beschreven en wat nieuw is in Action Volley is het item Power. Met 
Power wordt bedoeld dat kinderen willen zweten, ze willen vies worden, ze willen echte 
volleyballen gebruiken en uiteindelijk gaat het om de actie.  

Zoals al eerder geschreven er zijn andere uitgaven van Action Volley e-books. Hier wordt 
dieper in bepaalde materie ingegaan. 

Action Volley Visie behandeld de complete visie achter Action Volley. Alle toen geldende 
topics zijn beschreven. De spelvormen zijn beschreven in het e-book Action Volley Spelvoren. 
Daarbij zijn er ook ondersteunde oefeningen voor iedere spelvorm. Ook is er een Action 
Volley oefeningen e-book. Hier in staan meer dan 100 oefeningen bruikbaar op vele niveaus.  

Dit Action Volley trainings e-book laat je zien hoe je een training kunt opbouwen. In dit e-
book staan 10 trainingen en een format van een volleybalbootcamp. Alle oefeningen zijn 
weer nieuwe oefeningen en oefeningen die zijn uitgebreid. Ik hoop dat het je inspiratie geeft 
om meerdere trainingen te maken die passen in de belevingswereld van het kind. Het gaf mij 
weer een uitdaging om ze samen te stellen en daarbij had ik gelukkig hulp van mijn 
specialisten, de kinderen   

Trainingen 

De trainingen zijn ingedeeld aan de hand van een algemeen-, specifiek- en spelgedeelte. Dit 
geeft mijzelf houvast. In het algemeen gedeelte komen bijvoorbeeld het beginspel, 
coördinatie en estafettes aan bod. Het specifiek gedeelte is het aanleer gedeelte. In het 
spelgedeelte komen bijvoorbeeld de partijvorm en afsluitende spel. In alle trainingen zijn de 
principes vermeld. 

Principes: 

 Waar onderhands staat mag ook onderhands worden gevangen en gegooid worden. 
Ook kan de bal eerst onderhands worden gevangen, worden opgegooid en 
onderhands worden gespeeld. Dit geldt ook voor bovenhands. 

 Als er gesmasht wordt mag de bal eerst worden gevangen, worden opgegooid en 
worden gesmasht. 

 Als de bal in de oefening op de grond valt mag er natuurlijk altijd worden gesmasht. 
 Als we serveren mag de bal ook worden gegooid. 
 Pas de oefeningen aan naar het niveau. 
 Sommige oefening zijn niet ‘’des volleybals’’ maar het gaat om snelheid, score enz.. 

 

 

 



Trainingsformat 

Action Volley training 1 Aksent: smash 
Algemeen gedeelte 
Beginspel 
Mattensmash doelen tegen elkaar  
Twee doelen in het midden met de ruggen tegen 
elkaar. De teams moeten bij de tegenstander de bal 
in het doel smashen.  
Twee teams tegen elkaar. Het team gooit de bal 
onderling naar elkaar over. Ze mogen niet lopen 
met de bal. Eerst moeten ze de bal tegen hun grote 
gymbal gooien en vervolgens moeten ze proberen 
de bal in het doel te smashen.  
Op tekening: team A heeft bal A en moet in doel A 
slaan. Voor team B idem. 
 
 
 
 
 
 
Estafette 
Groepjes van ongeveer 4 kinderen. De kinderen 
zitten met hun gezicht naar de achterlijn in een 
rijtje. Op teken van de trainer wordt de bal 
doorgeven over het hoofd. Degene die de bal heeft 
doorgeven sluit weer aan bij de voorkant. Als ze aan 
de overzijde zijn moet de laatst de bal achterover in 
de korf gooien die op de grond staat. Als die mis is 
moet deze gehaald worden en nogmaals een 
poging. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Specifiek gedeelte 
De trainer gooit de bal over het net 
Speler aan de overzijde passt de bal omhoog 
richting het net en daar mag hij de bal over het net 
heen smashen. 
Uitbreiding:  

 Aan de overzijde ligt een grote gymbal in 
een korf die op de grond staat. Als de speler 
deze raakt door zijn smash heeft hij 5 
punten. Alle andere ballen die sowieso over 
het net worden geslagen zijn 1 punt waard. 

 
Geef-neem principe: smash - pass 
 
 
 
 
Trainer houdt de bal boven het net 
Speler komt aangelopen de smasht de bal uit de 
hand van de trainer.  
Uitbreiding:  

 Er kunnen pionnen aan de overzijde worden 
omgeslagen. 

Als het accent de aanloop is dan de volgende 
uitbreidingen: 

 De speler zet de 1e pas in een hoepel en 
vervolgens de grote 2e pas gaat over iemand 
heen die op de grond ligt. 3e pas is de 
aansluitpas. De trainer heeft de bal boven 
het net. Deze wordt weer uit zijn handen 
geslagen. 

 
Geef – neem principe: smash - aanloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Slaan op de blauwe bal 
De spelers gooien hun bal op en slaan deze tegen 
de grote gymbal die boven het net wordt 
gehouden. 
Uitbreiding:  

 Met sprong 
 Als de bal tegen de grote gymbal wordt 

geslagen kaatst deze terug. Als de speler 
hem vangt zijn er dubbele punten te 
verdienen 

 Tweetallen, de ene slaat de andere speler 
speelt de bal onderhands 

 

 
Spel gedeelte 
One on One smashbal 
Eén tegen één spelen. De mag één keer stuiten. Het 
spel gaat als volgt. Speler gooit de bal op bij net en 
slaat de bal bij de tegenstander op de grond. 
Tegenstander vangt deze na de stuit of direct en 
gooit de bal op bij het net en smasht ook.  
De bedoeling is dat er bij het net wordt gesmasht 
en achterin wordt gevangen. Zo is er beweging in 
het veld. 
Uitbreiding: 

 In plaats vangen de bal onderhands 
omhoog spelen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Action Volley training 2 Aksent: smash 
Algemeen gedeelte 
Smash Honkbal 
De zaal ligt vol met pionnen. Deze zijn her en der 
verspreid. Tussen de pionnen staan spelers. Eén 
speler staat aan de rand van het veld met een bal. 
Hij slaat de bal zover mogelijk het veld in en daarna 
probeert hij zoveel mogelijk pionnen te verzamelen. 
Als deze speler wordt afgegooid door de bal die hij 
in het veld sloeg is hij af. Iedereen komt aan de 
beurt, wie verzameld de meeste pionnen. 
Geef – neem principe:  
 
 
 
 
 
Estafette 
Handen en voeten 
Spelers op een rij op handen en voeten. Allemaal 
een klein balletje. Het balletje naar de overkant 
blazen en op handen en voeten verplaatsen 
 

 

 
Specifiek gedeelte 
Door de hoepel 1 
Alle spelers met een bal bij de muur. Aan de muur 
hangen hoepels. De spelers gooien hun bal op en 
slaan de bal in de hoepel.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Tegen de ballon 
Alle spelers met een bal bij het net. Boven het net 
hangt een koord met daaraan ballonnen. De 
spelers gooien hun bal op en proberen deze tegen 
een ballon aan te slaan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de trampo 
Alle spelers met een bal bij het net. Aan de andere 
kant van het net staat een baltrampoline. De 
spelers gooien hun bal op en slaan deze op de 
trampoline. De bal stuit terug over het net en de 
speler probeert deze te vangen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Door de hoepel 2 
Trainer staat bij het net en stuit de bal op de grond. 
De speler komt ingelopen en slaat de bal door de 
hoepel.  
  
 

 
Spel gedeelte 
Basic Volley 2-2 
Spelverloop is king of the court.  
Afhankelijk van het niveau: 1e bal vangen, 2e bal 
superman en 3e bal is de smash 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Action Volley training 3 Aksent: bovenhands 
Algemeen gedeelte 
Beginspel 
Cats and dogs 
Allen spelers hebben een lintje aan de achterkant in 
hun broek. Eén speler is de afpakker. Hij heeft geen 
lintje. De spelers met de lintjes in hun broek rennen 
rond. De afpakker probeert binnen één minuut 
zoveel mogelijk lintjes te pakken. 
 
Coördinatie 
Iedereen twee ballen. De ene bal in twee handen. 
Met deze bal botsen ze de andere bal omhoog.  
Uitbreiding:  

 Botsen en dan met de voet omhoog.  
 Botsen en dan met de knie of hoofd 

omhoog 
 Botsen en dan met de knie omhoog en 

vervolgens deze bal weg smashen 
 Botsen, de bal die men in de handen heeft 

omhoog gooien, de gebotste bal smashen 
en vervolgens ook de omhoog gegooide bal 
smashen. 

 

 

 

Specifiek gedeelte 
Emmers 
Alle spelers hebben een emmer. Ze staan aan de 
overzijde van het net. Trainer gooit een tennisbal 
over het net. Deze moet boven het hoofd worden 
‘’gevangen’’ in de emmer. 
Uitbreiding: 

 De tennisbal moet één keer stuiten maar 
deze tennisbal wordt gevangen in de 
emmer boven het hoofd 

 De tennisbal komt over het net. De speler 
heeft de emmer met de bodem naar boven 
vast. De tennisbal stuit eerst aan de 
buitenzijde op de bodem vervolgens draait 
de speler de emmer om en vangt hem op. 
Dit alles boven het hoofd 

 Idem alleen nu wordt de bal niet in de 
emmer gevangen maar speelt de speler de 
tennisbal met de knie omhoog 

 Idem de speler mag kiezen hoe hij de 2e bal 
speelt 

 

 
 
 
 
 
 



  
Tegen de gymbal 
Trainer gooit de bal naar de speler, deze is 
ingelopen. De speler speelt de bal bovenhands 
tegen de gymbal. De assistent trainer heeft deze 
gymbal in zijn handen. De gespeelde bal kaatst 
terug omhoog en de speler smasht de bal tegen 
klaar staan de pionnen. Let op: in plaats van direct 
bovenhands spelen en smashen mag de bal ook 
worden gevangen. 
Uitbreiding: 

 Nadat de bal tegen de gymbal is gekomen 
moet de speler eerst nog onderhands 
spelen, als het kan met gezicht naar het net. 
Vervolgens vangen of direct smashen over 
het net 

Note: de pionnen van de bok omslaan heeft niets te 
maken met het principe van het volleybalspel. Het 
daagt de kinderen wel uit om de voorgaande acties 
goed uit te voeren 
 
Set-up en smash op de trampoline 
Speler A speelt de bal bovenhands op zijn 
teamgenoot. Deze smasht de bal op de trampoline. 
Van wie kaatst de bal het verste het veld in? 
Uitbreiding: 

 Afstand groter maken 
Geef en neem principe: smash op de trampoline – 
bovenhandse techniek 
 

 
 

 



Spel gedeelte 
One on One lijnbal 
1 tegen 1. Alles boven het hoofd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estafette 
Groepjes van vier. Alle spelers van ieder groepje 
achter elkaar met de gezicht naar de zijlijn. De bal 
wordt achterwaarts doorgegeven. Degene die hem 
heeft gegeven sluit weer achteraan. Wie is het eerst 
aan de overzijde? 
Uitbreiding: 

 Voorwaartse doorgegeven 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Action Volley training 4 Aksent: bovenhands 
Algemeen gedeelte 
Beginspel 
Twee teams van 5 spelers in het volleybalveld. Het 
team onderling gooit de bal (bovenhands, als een 
voetballer) over. Als dit vijf keer achter elkaar lukt is 
er een punt gewonnen. Welkt team scoort de 
meeste punten.  
Uitbreiding: 
Het speelveld groter maken 
 
 
 
 
 
 
 
Stabiliteit 
Tweetallen met 1 gymbal. Een speler zit op zijn 
knieën op een gymbal. De andere speler probeert 
door middel van een volleybal tegen de gymbal te 
gooien de andere speler er af te krijgen. 
 

 

Specifiek gedeelte 
Hoepels aan de muur. Er hangen diverse gekleurde 
hoepels aan de muur. De ene hoepel 
vertegenwoordigd meer punten als de andere. De 
speler proberen de bal in de hoepels te spelen en 
zo zoveel mogelijk punten te halen. 
Uitbreiding: 

 Afstand groter maken 
 Hoepels moeilijker bereikbaar te maken 

 
Hoepels hangen aan de korf 
De trainers gooit de bal met een boogje naar 
midvoor. De speler komt ingelopen en probeert de 
bal door de hoepel te spelen. Als hij zijn gespeelde 
bal ook nog vangt krijgt hij extra punten. 
Uitbreiding: 

 Trainer stuit de bal in het veld 
 Voor dat de speler speelt eerst bijvoorbeeld 

in zijn handen klappen 
 Tijdens het inlopen 360 gr. draai 
 Korf met hoepels op een andere plek 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



Bovenhands en smash 
De trainer gooit de bal over het net. De speler speelt 
de bal bovenhands omhoog en daarna smasht hij 
de bal over het net.  
Uitbreiding: 

 Je kunt hoepels in het net hangen waar ze 
door heen kunnen smashen 

 
Spel gedeelte 
One on One: er wordt 1 tegen 1 gespeeld. De bal die 
over het net komt mag gevangen worden en daarna 
bovenhands gespeeld en eventueel gesmasht 
worden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Action Volley training 5 Onderhands 
Algemeen gedeelte 
Veld leeggooien 
Op iedere zijde van het veld een team van ongeveer 
vijf spelers. Alle spelers hebben een bal in hun 
hand. Op teken van de trainers start de oefening. 
Beide teams proberen alle ballen over het net te 
gooien. Welk team krijgt het voor elkaar om geen 
enkele bal meer in het veld te hebben? 
 

 
Specifiek gedeelte 
Pass bowling 
De trainer gooit de bal over het net. De speler staat 
bijvoorbeeld op midachter speelt de bal 
onderhands richting het net. Bij het net staat een 
kast met pionnen er. Hoeveel pionnen speel je om? 
Let wel: de pionnen moeten op een reële hoogte 
staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoeveel ballen speel je goed? 
Er staat een speler op bijvoorbeeld midachter. Aan 
het net staan drie a vier korven op een paal. De 
trainer gooit tien ballen naar de speler. Hij moet ze 
proberen met een onderhandse techniek in de korf 
te spelen. Voor dat de speler begint verteld hij is 
eerst hoeveel punten hij gaat halen. In de korf is 
twee punten en tegen de korf is één punt. 
Uitbreiding: 

 Met twee spelers 
 
 
 

 

 



Driehoekjes spelen 
Twee spelers in het veld. De trainer gooit de bal 
over het net. Eén van de spelers speelt de bal 
onderhands naar het net. De andere speler ziet dat 
hij niet de eerste bal hoeft te spelen en gaat naar 
het net (als-dan principe). Bij het net speelt hij de 
bal bovenhand achterover. De speler die eerste bal 
speelde valt aan.  
 

 
Spel gedeelte 
2-2 Basic Volley (King of the court principe) 
Trainer brengt de bal in het spel bij het nieuwe 
team. De eerste bal moet onderhands.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matjes duiken 
De mat ligt klaar op de zijlijn. De mat moet naar de 
overkant worden gedoken in zo weinig mogelijk 
duiken.  

 

 

 

 

 

 



Action Volley training 6 Onderhands 
Algemeen gedeelte 
Tikspel 
Roof de vlag 
Roof de blokjes en probeer zonder getikt te worden 
weer in je eigen vak te komen. 
Benodigdheden 
 8 hoepels 
 12 pylonen of hoedjes 
 10 blokjes, lintjes andere voorwerpen die 

gestolen kunnen worden 
Maak twee groepen van ongeveer acht spelers. Elke 
groep heeft een eigen helft van de zaal. In die helft 
is een vierkant met pylonen afgezet. Daarin ligt een 
hoepel met vijf blokjes. Ook liggen er op een andere 
plek drie hoepels 
Elke groep begint op de eigen helft van de zaal. Als 
het spel begint is het de bedoeling om de blokjes 
van de andere partij te roven. Er mag steeds 1 
blokje tegelijk mee worden genomen. Er gelden de 
volgende regels: 

 Op de helft van de tegenstander kan je 
getikt worden. Als je wordt getikt moet je in 
een hoepel van tegenstander gaan staan. Er 
mogen meerdere kinderen in een hoepel 
staan. 

 Als je getikt wordt terwijl je een blokje vast 
hebt moet je dat eerst terug leggen en dan 
in een hoepel gaan staan. 

 In het vierkant van de pylonen mag je niet 
getikt worden. Je kan dan wachten op een 
geschikt moment om terug te lopen. 

 Kinderen kunnen bevrijd worden uit de 
hoepel als iemand van het eigen team 
ze bereikt en aantikt. De bevrijder en het 
aangetikte kind mogen dan teruglopen naar 
de eigen helft zonder getikt te worden. 

 Blokjes die je hebt geroofd leg je in je eigen 
hoepel. 

 Het spel wordt gewonnen als 1 team geen 
blokjes meer heeft. Er kan ook met een 
afgesproken tijd worden gespeeld. Het team 
dat dan de meeste blokjes heeft wint. 

Variaties/tips/opmerkingen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spreek af dat je ook in het vierkant van de pylonen 
getikt mag worden. Het spel wordt dan een stuk 
moeilijker. 
 
Estafette 
Zigzag door de benen 
Spelers staan naast elkaar met de voeten uit elkaar. 
De eerste speler heeft een bal in zijn handen en 
gaat zig-zagend door de benen van de spelers. Als 
hij door de benen van de laatste speler is gegaan 
dan gooit hij zijn bal naar ‘’nu de eerste speler’’ en 
gaat vervolgens ook met zijn voeten uit elkaar 
staan. De ‘’eerste speler’’ gaat nu door de benen. 
Wie is het eerst aan de overzijde? 

 
 
 
 
 
 

 
Specifiek gedeelte 
Hoeveel in de emmer 
Er staat een speler in het veld met een emmer in 
zijn handen. De trainer gooit in hoog tempo 
tennisballen over het net. De speler probeert deze 
tennisballen in zijn emmer op te vangen. Hoeveel 
zitten er aan het einde in zijn emmer? 
Het gaat in deze oefening om de verplaatsing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wie is het snelst? 
Twee spelers starten bij elkaar. Op het teken van de 
trainer verplaatsten ze zich en komen weer terug. 
Wie als eerst om de home pion is mag de bal 
onderhands spelen en proberen te scoren in de 
korf. 
Uitbreiding: 

 In plaats van in de korf spelen, nu de bal 
omhoog spelen met een onderhandse 
techniek en daarna smashen 

 
 
 
 
 
 
 
Tweemaal onderhands en dan aanval 
Er staat een speler op linksvoor. De trainer gooit de 
bal over het net. De speler op linksvoor speelt de 
bal onderhands naar het net. Hier staat de assistent 
trainer. De assistent trainer vangt de bal en gooit 
hem weer terug het veld in. De speler moet nu 
nogmaals onderhands spelen. De assistent trainer 
vangt nu weer de bal en gooit deze op bij het net. 
Hier mag de speler aanvallen. 
 

 
 

 



Spel gedeelte 
1-1 One on One 
In één keer onderhands. 
Uitbreiding: 

 King of the court vorm 
 De spelers serveren de bal simpel in het spel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Action Volley training 7 Serveren 
Algemeen gedeelte 
Boom wisselen 
Verspreid de hoepels over het speelveld. Alle 
kinderen, op de tikker na, staan in een hoepel. De 
kinderen proberen van hoepel te wisselen zonder 
dat ze getikt worden. Een kind dat  getikt wordt, 
wordt zelf de nieuwe tikker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estafette 
Kleefestafette 
Verdeel de kinderen in twee teams. Het eerste kind 
van het team loopt naar de overkant, tikt daar een 
pylon aan en rent weer terug. Daar pakt hij het 
tweede kind bij de hand en rennen, hand in hand, 
weer terug naar de overkant, tikken de pylon weer 
aan en rennen weer terug. Dit gebeurt net zo lang 
totdat alle kinderen heen en weer zijn gelopen. Dit 
wordt dus een lange sliert! Het team dat als eerste 
klaar is, heeft gewonnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Specifiek gedeelte 
Tweetallen met het net er tussen 
Eén van de spelers heeft een hoepel vast. De 
andere speler heeft een bal en serveert de bal over 
het net in de hoepel. De speler met de hoepel mag 
de hoepel bewegen.  
Uitbreiding: 

 Beide spelers hebben een hoepel een bal. 
Zelfde oefeningen alleen om beurten. 

 De speler met de hoepel moet deze op de 
grond leggen zodat de bal er in stuit. 

 
Tweetallen met het net er tussen 
Beide spelers hebben een hoepel. De ene speler 
heeft ook de bal. Deze wordt geserveerd. De speler 
aan de overzijde legt zijn hoepel op de grond, de 
bal stuit daarin en vangt deze. Vervolgens serveert 
hij de bal over het net en de speler aan de legt zijn 
hoepel op de grond, vangt en serveert. Hoe vaak 
gaat dit achter elkaar goed? 
 
Iedereen op de achterlijn 
Op teken van de trainer gaan de spelers serveren. 
De spelers moeten de bal zelf gaan halen. Wie 
serveert 10x achter elkaar goed 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spel gedeelte 
Wedstijdje hoepel serveren 
Er hangen aan op linksvoor en rechtsvoor twee 
ringen naast elkaar. De spelers serveren de bal door 
de ring en lopen achter hun bal aan. Vervolgens 
serveren ze de bal vanaf de andere kant door de 
andere ring en gaan weer achter hun bal aan. Wie 
heeft de meeste punten? 
Uitbreiding: 

 Als je over het net serveert maar niet door 
de ring heb je bijvoorbeeld in ieder geval 
een punt. Door de ring is dan bijvoorbeeld 
drie punten. 

 
 
 
 
 
 
One on one (1-1 / King of the court)  
De spelers serveren zelf de bal in het spel. 
Afhankelijk van het niveau mag de bal door de 
tegenstander worden gevangen of direct gespeeld 
worden.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Action Volley training 8 Serveren 
Algemeen gedeelte 
Escape from Alcatraz  
Drie mensen vormen een kring, daar buiten liggen 
pionnen. Speler in het midden dribbelt met de bal 
en probeert een pion te pakken. Als de speler met 
bal buiten de kring komt mag hij getikt worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wedstrijdje 
A rent naar X2 en tikt hem aan gaat vervolgens naar 
X3 neemt pion mee en zet hem op X1. B in dezelfde 
tijd eerst X3 en dan naar X2 neemt deze mee 
 
 

 
 

 
 

Specifiek gedeelte 
Kinderen staan in groepjes van 2 voor een muur. 
Serveer de bal tegen de muur, degene die achter je 
staat probeert de bal te vangen. Wie heeft het eerst 
10 vangballen.  
 
 
Serveerders staan tegenover elkaar met net er 
tussen. Ze proberen elkaar te raken. Elke keer als je 
tegenstander raakt heb je een punt. ( Er mag niet 
bewogen worden).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Setje serveren:  
Spelers proberen vanuit het veld de bal om beurten 
bij elkaar in het veld te serveren. Tegenstander 
probeert het te verhinderen door: de bal onderarms 
op te spelen en dan te vangen. 
We spelen op tijd, 5 minuten per ronde!  
Je behaalt een punt als:  

 je de bal bij de tegenstander in het veld 
serveert,  

 de tegenstander in het net of uit serveert,  
 - de tegenstander de bal (na het onderarms 

spelen) laat vallen! 

 
 

Spel gedeelte 
One on One (1 tegen 1) 
De bal éénhandig over een zweedse bank 
‘’serveren’’. De bal mag één keer stuiten. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Action Volley training 9 Verdedigen 
Algemeen gedeelte 
Beginspel: 
Op iedere achterlijn staat een poortje. Twee teams 
van ongeveer vijf mensen spelen tegen elkaar. De 
bal wordt overgegooid en het team probeert bij de 
tegenstander de bal onder het poortje te krijgen. 
Uitbreiding: 

 Er wordt met de hand tegen de bal 
aangeslagen en deze moet dus onder het 
poortje door rollen 

 Meerdere poortjes neerzetten 
 
 
 
 
 
 
Handigheid: 
De speler heeft een rood en een groen emmertje in 
zijn handen. De trainer gooit balletjes ombeurten 
over het net. Terwijl hij gooit roep hij rood of groen. 
In deze kleur emmer moet het balletje komen. Wie 
heeft de meeste goed? 
 

 

Specifiek gedeelte 
Tweetallen: een speler laat een bal vallen richting 
een emmer met daarop een pion. De andere speler 
haalt snel de pion weg en de bal valt op de 
omgedraaide emmer. De bal wordt gevangen door 
degene die de pion weghaalde. Belangrijk is dat de 
speler die de bal vangt breed staat, dit is ook de 
verdedigingshouding. 
Uitbreiding: 

 De bal valt op de emmer en stuit dan 
omhoog en wordt gevangen in de 
omgedraaide pion. 

 
Vier pionnen in een vierkant. De speler in het 
midden heeft een bal en gooit deze omhoog. 
Vervolgens gaat de speler om een pion en vangt de 
bal weer. De bal mag een keer stuiten. Wie is als 
eerste om alle pionnen gegaan? 
De accenten zijn snelheid en verplaatsing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Twee verdedigers naast elkaar in het achterveld. De 
trainer slaat de bal naar de verdedigers. De eerste 
bal wordt bijvoorbeeld onderhands verdedigd. De 
tweede bal mag gevangen worden en wordt 
opgegooid als set-up. De derde bal wordt geslagen 
over het net. 
Uitbreiding: 

 De verdedigers starten op een andere 
plaats, bijvoorbeeld op de driemeterlijn. 

 De verdedigers maken eerst een duik of rol. 
 De verdedigers mogen zelf bepalen wat 

voor stoere actie ze eerst maken. 
 

 
Spel gedeelte 
1-1 onderhands over een zweedse bank evt 1x stuit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Action Volley training 10 Verdedigen 
Algemeen gedeelte 
Beginspel: 
Kring met spelers staan bij een pion. In het midden 
speler die is de tikker. Iedereen in beweging anders 
kan je ook getikt worden. De spelers in de kring 
proberen te wissel van plaats. Als ze pion verlaten 
kunnen ze getikt worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estafette 
Aantal rijtjes kinderen. Ieder rijtje heeft een grote 
gymbal. De kinderen slaan om beurten de gymbal 
naar de pion toe en weer terug. Wie is er als eerste 
klaar?  
 

 

 
Specifiek gedeelte 
Speler met gezicht naar muur. Trainer of speler 
gooien een bal over hem heen tegen de muur. Hij 
mag één keer stuiten en dan moet de speler hem 
gepakt hebben 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



Drietal waarvan één speler in het midden.  
De buitenste twee spelers gooien de bal over. De 
speler in het midden laat steeds de bal door zijn 
benen gaan.  
 
 
 
 
Speler staat op doel. De andere proberen de bal in 
het doel te smashen. De speler op doel verdedigd 
zijn doel door middel van het gebruik van 
volleybaltechniek. Als hij een bal tegenhoud 
probeert hij deze op het matje te spelen. Hierdoor 
krijgt hij extra punten. 
Uitbreiding: 

 Er wordt vanuit diverse hoeken geslagen. 
 Meerdere matjes neerleggen 
 Matje onder een andere hoek neerleggen 

 
 

 

 
 

 
Spel gedeelte 
1-1 smashbal met 360 draai. 
Als de bal over het net is geslagen maken de spelers 
een draai. 
Uitbreiding: 

 Net aantikken 
 Achterlijn aantikken 
 Zitten 
 Duiken 

 

 
 

 

 

 



Action Volley bootcamp  
Algemeen gedeelte 
Algemeen spel 
 
Circuit gedeelte 
Oefening 1. Bovenhands in de korf spelen 
Trainer gooit de bal aan en de speler komt ergens vandaan ingelopen en speelt de bal in de korf.  
In plaats van spelen mag er ook gevangen en gegooid worden of vangen opgooien en bovenhands. 
 
Oefening 2. Truc 
Trainer gooit de bal over het net. De 1e bal is onderhands of vangen. De 2e en 3e bal mogen ze zelf weten. 
Wie doet de stoerste truc? 
 
Oefening 3. In het doel smashen 
Matje of een doel staat tegen de muur. Eén speler op het doel. De andere spelers gooien hun bal 
ombeurten op en smashen deze in het doel. 
 
Oefening 4. Pionnen van de bok afslaan 
Er staan pionnen op de bok. Op teken van de trainer proberen de kinderen de pionnen van de bok te 
smashen. 
 
Oefening 5. Door de hoepels serveren 
Er hangen drie hoepels in het net. De spelers proberen daar door heen te serveren of te smashen. Gooien 
mag ook. 
Een bal over het net is 1 punt. Door de hoepel is drie punten. 
 
Oefening 6. Over een grote gymbal heen duiken 
Een grote gymbal ligt op de grond. Daar achter een matje. De spelers nemen ombeurten een aanloop en 
duiken over de grote gymbal heen. 
 
Oefening 7. Op de grote gymbal slaan 
De speler gooit zijn bal op bij het net en slaat hem op de grote gymbal die in een korf zit. De bal kaatst 
ergens heen. Bij wie kaatst de bal terug over het net? 
 
Oefening 8. Op de matten serveren 
Speler serveert de bal over het net op een mat. Een bal die over het net heen gaat is 1 punt een bal op de 
mat is 3 punten. 
 
Oefening 9. Trainer houdt de bal boven het net 
De trainer houdt de bal boven het net. De speler komt aangelopen en slaat de bal uit handen van de 
trainer. Aan de overzijde kunnen bijvoorbeeld pionnen staan die omgeslagen mogen worden. 
 
Oefening 10. In de hoepel slaan. 
Er hangen hoepels aan de muur. De spelers proberen hun bal er in te gooien of te smashen. 
De ene hoepel heeft meer punten als de andere. 
 



Oefening 11. Sla je bal op de trampoline. 
De spelers slaan ombeurten hun bal op de trampoline, welke bal kaatst het verste terug? 
 
Oefening 12. Duik op de dikke mat 
De trainer gooit een bal aan boven de dikke mat. De speler neemt een aanloop en probeert deze te spelen 
of te vangen. 

 
Spel gedeelte 
Matjesduiken 
Opmerkingen 
 

 

Afsluitend 

Je hebt nu een indruk gekregen wat en hoe je kunt trainen. Belangrijk is dat je aan kinderen 
blijft vragen wat en hoe. Dit blijft jezelf als trainer uitdagen en zo blijf je jezelf ontwikkelen en 
uitdagen. Ik neem aan dat je dit graag wil. 

 

 


