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Voorwoord 

Action Volley heeft een link met het LTAD model. Dit model staat voor een leven lang sporten. Action Volley 
zit is de fase van FUNDAMENTAL. Voor een leven lang sporten is van het belang dat kinderen zich breder 
motorisch gaan ontwikkelen. Het mes snijdt dan aan twee kanten, namelijk: 

 Kinderen ervaren meer plezier in sport en blijven langer sporten 
 Kinderen worden betere bewegers en daardoor worden het later beter sporters met beters specifieke 

sportprestaties 

Het is goed om te lezen dat de Nevobo samen met drie andere sportbonden de handen in één heeft 
geslagen om kinderen breder motorisch te gaan opleiden. Qua specifieke volleybaloefeningen zal je een 
ander beeld gaan zien. Het echte aanleren van technieken zal wat meer naar de achtergrond gaan. Hier 
komen in de plaats voor veelal oefeningen waarbij bewegen, vallen, duelleren, gooien enz. centraal staan. 
Breder motorisch opleiden zal zich dik terugbetalen. Zoals al geschreven beter sportprestaties en een leve 
lang sporten. Een leve lang sporten is van groot belang want het is gezonder voor de mens maar ook voor de 
sportvereniging. Goed is het namelijk dat kinderen die later volwassenen worden lid blijven van een 
sportclub zodat deze goed in balans blijft. 

De Action Volley oefenstof leent zich prima voor een vertaling naar het Breed Motorisch Opleiden (BMO). 
Veel oefening zijn BMO-proof  gemaakt.  

In de oefeningen komen natuurlijk ook diverse volleybaltechnieken aan bod. Technieken zoals serveren, 
onderhands spelen, bovenhands spelen, smashen enz. Waar deze technieken staan vermeld kunnen we ook 
deze vervangen voor vangen en gooien. We kunnen natuurlijk wel bij het vangen en gooien kijken of dat we 
onderscheid kunnen maken tussen laag en hoog vangen.  

Ook het type bal kunnen we aanpassen. We kunnen volleyballen gebruiken maar deze zijn te krijgen in 
verschillende gewichten en afmetingen. Zelf ben ik niet zo van de ballonnen omdat Action Volley het topic 
cool in zich heeft en is volleyballen met een ballon cool? 
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Trainer rolt de bal 
Uitleg 
Trainer rolt de bal het veld in. Twee spelers starten 
gelijk. Wie heeft als eerste de bal? 
 
Training 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Opwarming dmv spel 

Duellen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Bepaalde richting gooien 
Moeilijker maken Afstande groter maken 
Variaties Spelers starten 

bijvoorbeeld op hun buik 
Spelers maken eerst een 
rol of duik 
Spelers beginnen 
omgedraaid 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Spelers tegen elkaar, dus 

fysiek 
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Mattensmash 
Uitleg 
Twee groepen tegen elkaar. De bal overgooien en 
proberen bij de het andere team de bal op de mat 
te smashen. De matten kunnen ongeveer 10 meter 
uit ekaar liggen 
 
Training 
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Gymatten en bal 
Doelstelling Opwarming dmv spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Mat groter maken 
Moeilijker maken Mat kleiner maken 
Variaties Doelen i.p.v. matten 

Doelen met de ruggen 
tegen elkaar 
Lopen met de bal 
Dribbelen met de bal 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Teams tegen elkaar, dus 

fysiek 
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Trainer slaat de bal het veld in  
Uitleg 
De trainer slaat de bal via de grond het veld in. 
Twee spelers starten gelijk, wie heeft als eerste de 
bal voor dat deze stuit. 
 
Training 
☒ Algemeen ged. ☐ Spcifiekl ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Opwarming dmv spel 

Duelleren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Een bepaalde richting op 
slaan. 

Moeilijker maken Een bepaalde richting op 
slaan. 

Variaties Spelers beginnen op buik, 
rug of omgedraaid 
Eerst onder de bal door 
De trainer slaat de bal eerst 
op een grote gymbal zodat 
hij onvoorspelbaar ergens 
heen gaat. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Spelers tegen elkaar, dus 

fysiek, behendigheid en 
snelheid. 
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Trefbal   
Uitleg 
Twee teams spelen trefbal. Als je bent afgegooid sta 
je achter het veld van de tegenstander en daar 
probeer je iemand af te gooien. Als dit lukt mag je 
weer terug. Als jouw gegooide bal direct wordt 
gevangen ben je ook af. 
 
Training 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Opwarming d.m.v. spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Grotere velden 
Moeilijker maken Kleinere velden 

Meer ballen 
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer. 
Opmerkingen Spelers tegen elkaar, dus 

fysiek, behendigheid en 
snelheid. 
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 Inter Milan circuit 1 
Uitleg 
Twee spelers tegen over elkaar met daar tussen 
drie pionnen. De pionnen zijn blauw, geel en rood. 
Trainer roept bijvoorbeeld ‘’Knie’’ en de spelers 
tikken hun knie aan. Als de trainer ‘’rood’’ roept 
pakken ze zo snel mogelijk de rode pion. Wie heeft 
als eerste de pion? 
 
Training 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Pionnen 
Doelstelling Reactie 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Trager spreken 
Moeilijker maken Sneller spreken 
Variaties Spelers staan omgedraaid 

Bij bijvoorbeeld ‘’knie’’ tik 
je de knie van je maatje 
aan. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer. 
Opmerkingen Spelers tegen elkaar, dus 

fysiek, behendigheid en 
snelheid. 
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Inter Milan circuit 2 
Uitleg 
Aan iedere zijde van de pionnen (geel en rood) 
staan de spelers. De ene speler is geel de andere is 
rood. Trainer roept ‘’rood’’ dan rent de rode speler 
weg en de gele probeert hem te tikken voor de 
zijlijn.  
 
Training 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Pionnen 
Doelstelling Reactie 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Trager spreken 
Moeilijker maken Sneller spreken 
Variaties Als de trainer ‘’rood’’ roept 

is rood de tikker dus moet 
geel weg rennen. 
Trainer heeft een geel en 
rood pionnetje achter de 
rug en laat nu de kleur zien 
in plaats van roepen. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer. 
Opmerkingen Spelers tegen elkaar, dus 

fysiek, behendigheid en 
snelheid. 
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Swiss serie  
Uitleg 
Diverse oefeningen met trekken aan de bal, duwen 
tegen de bal. Twee handen / Een hand etc. 
 
Training 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 
 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Duelleren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken  
Variaties Trekken en duwen tegen 

de bal 
Bal af pakken 
Beide op de rug, voeten 
naar de bal. Trainer roept 
en wie heaft als eerste de 
bal? 
Idem op je buik 
 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Spelers tegen elkaar, dus 

fysiek en behendigheid. 
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Kring rugby 
Uitleg 
Ongeveer zes kinderen maken een kring en houden 
elkaars handen vast. In het midden van de kring ligt 
een bal. Buiten de kring staat een speller die 
probeert de bal in het midden te pakken. De 
kinderen in de kring proberen dit te voorkomen 
door middel van rond te draaien met z’n alle. 
 
Training 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Fysiek en snelheid 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Meer spelers in de kring 
Meer ballen in het midden 

Moeilijker maken Minder spelers in de kring 
Variaties Twee kinderen buiten de 

kring. 
Meerdere ballen in het 
midden. 
Spelers in de kring kijken 
naar binnen. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Tegen elkaar, duels en 

fysiek. 
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Rugby 
Uitleg 
Twee team tegen over elkaar. Probeer bij de 
tegenstander de bal in het doel of onder poortje 
door te krijgen. Lopen met de bal is toegestaan. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en doelen 
Doelstelling Fysiek en snelheid 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Grotere doelen 
Moeilijker maken Kleinere doelen 
Variaties Niet meer lopen met de 

bal. 
Verplicht om de bal altijd 
naar achter te gooien. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Tegen elkaar, duels en 

fysiek. 
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Jo Everaert One on One 
Uitleg 
Twee spelers 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. 
 
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☒ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en net 
Doelstelling Balbaan en bewegen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Kortere afstanden 
Moeilijker maken Actie er voor 
Variaties Na het gooien een actie 

bijvoorbeeld het net aan 
tikken. 
Na het gooien je buurman 
aantikken, je buurman 
twee plaatsen verder op, je 
buurman schuin aan de 
overkant. 
In smashbalvorm 1 tegen 1 
Action Volley level A en B 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Chinese voeten 

Kan ook op muziek 
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Trainer slaat de bal over het net 
Uitleg 
Een of twee speler(s) aan de overzijde, trainer slaat 
de bal over het net en deze wordt verwerkt. De 
speler die de bal aan de trainer geeft gaat naar de 
overkant. Degene die heeft gespeeld haalt de bal 
op en geeft deze aan de trainer. 
 
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en net 
Doelstelling Balbaan en bewegen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Kortere afstanden 
Moeilijker maken Actie er voor 

Grotere afstand 
Variaties 1 speler: Onderhands en 

slaan (geven en nemen) 
1 speler: Onderhands, knie 
en slaan etc. (cool) 
2-tallen Onderhands, 
vangen en slaan (basic 
volley) 
2-tallen Onderhands, BH 
en slaan (als-dan) 
2-tallen Onderhands, knie 
en slaan (cool) 
Bewegen vanaf net, zijlijn 
etc. 
 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Pionnen omslaan 
Uitleg 
Speler gooit de bal op bij het net  en probeert een 
pion om te slaan. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen, pionnen, emmers 
etc. 

Doelstelling Smashen, scoren en timing 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Grotere objecten, net 
omlaag 

Moeilijker maken Kleinere objecten 
Variaties Zelf opgooien en slaan 

Tchoek in het veld (als de 
bal terug over het komt 
heb je bijv. 5 punten) 
Gymbal in korf (sla je de 
gymbal uit de korf heb je 
bijv. 5 punten) 
Trainer slaat de bal over 
het net 1 persoon 
Trainer slaat de bal over 
het net 2 tal 
Of juist de pionnen mis 
houden 
 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Doeltjes smash 
Uitleg 
Gymmatje als doel tegen de muur. Een kind als 
keeper voor het doel. De andere kinderen proberen 
de bal in het doel te slaan. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en doeltjes 
Doelstelling Smashen en scoren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Grotere doelen, dichterbij 
Moeilijker maken Kleinere doelen en verder 

weg 
Variaties Doelman staat opgedraaid 

en de smasher roept eert 
de naam van de doelman 
deze draait om en er wordt 
gesmasht. 
Doelman op zijn buik en 
staat op als er gesmasht 
wordt. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Doeltjes smash NJOI 
Uitleg 
Gymmatje als doel tegen de muur. Een kind als 
keeper voor het doel. De andere kinderen proberen 
de bal in het doel te slaan maar eerst mogen ze de 
bal steeds met een gestrekte arm omhoog slaan en 
verplaatsen 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en doeltjes 
Doelstelling Smashen en scoren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Grotere doelen, dichterbij 
Moeilijker maken Kleinere doelen en verder 

weg 
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Gymbal over zijlijn 
Uitleg 
Op beide zijlijnen staat een team. In het midden 
van het veld ligt een grote gymbal. Beide teams 
proberen d.m.v. volleyballen tegen de gymbal aan 
te slaan dan deze over de zijlijn gaat van de 
tegenpartij 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en gymballen 
Doelstelling Smashen en scoren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Meer ballen 
Moeilijker maken Minder ballen 
Variaties Met meerdere gymballen 

Kleinere ballen gebruiken 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Gymbal boven het net 
Uitleg 
Trainer houdt een gymbal boven het net. De 
kinderen smashen hun bal er tegen aan. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en gymballen 
Doelstelling Smashen en scoren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Kinderen dichterbij 
Trainer kan ook de bal 
klaar houden bij het net. 

Moeilijker maken Kinderen verder weg 
Variaties Nadat de bal tegen de 

gymbal is gekomen 
probeert de speler deze te 
vangen. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Op de trampo slaan 
Uitleg 
De speler smasht de bal op de trampoline. Als deze 
terugkaatst mag hij nog een keer. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en trampo 
Doelstelling Smashen en scoren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Kinderen dichterbij 
Trainer kan ook de bal 
klaar houden bij het net. 

Moeilijker maken Net hoger.  
Trampo andere plaats 

Variaties Als de bal terugkaatst over 
het net de bal vangen. 
In een tweetal. De trainer 
gooit dan de bal over het 
net en er wordt een aanval 
opgebouwd. Dit kan met 
vangen, gooi en smash. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Doel scoren 
Uitleg 
Er staat een speler in het doel. Achter de hoge kast 
staan spelers met een bal. Ombeurten komen snel 
van achter de kast of over de kast en gooien de bal 
op en slaan hem in het doel. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☒ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen kast en een doel 
Doelstelling Grondvormen van 

bewegen, smashen en 
scoren 

Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie 

Makkelijker maken Lagere kast 
Moeilijker maken Andere voor circuit 
Variaties Keeper anders om 

gedraaid en draait pas als 
hij zijn naar hoort. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Trainer houdt de bal boven het net 
Uitleg 
De trainer houdt de bal boven het net, de speler 
komt aangelopen en slaat de bal uit zijn handen. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Smashen en scoren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
Aanloop van de aanval op 
een speelse manier goed 
krijgen. 

Makkelijker maken Uitstand smashen 
Moeilijker maken Vanaf het net achterwaarts 

en dan aanlopen. 
Variaties Pionnen omslaan aan de 

overzijde. 
Trainer gooit de bal op. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Arie drill 
Uitleg 
Een groep spelers staan op positie 6. Trainer gooit 
ballen in het veld en ombeurten gaan de spelers 
ballen verdedigen. Als ze verdedigd hebben sluiten 
ze weer achteraan. Trainer kan bepalen dat de 
groep bijv. 24 ballen moeten verdedigen. Deze 
oefeningen doen we op twee Velden tegelijk, wie is 
er als eerst klaar. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Ballen verdedigen. 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
Aanmoedigen. 

Makkelijker maken Makkelijker aangooien 
Moeilijker maken Moeilijker aangooien 
Variaties De speler maakt eerst een 

rol, duik, zitten op de grond 
etc. Dan de bal verdedigen. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Bal verdedigen op dikke mat 
Uitleg 
Trainer gooit een bal boven de dikke mat. Een 
speler komt aangelopen en probeert deze te 
spelen. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en dikke mat 
Doelstelling Ballen verdedigen. 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
Aanmoedigen. 

Makkelijker maken Makkelijker aangooien 
Moeilijker maken Moeilijker aangooien 
Variaties De speler maakt eerst een 

rol, duik, zitten op de grond 
etc. Dan de bal verdedigen. 
Achter de mat een korf, de 
speler probeert de 
aangegooide bal in de kort 
te spelen. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Bal verdedigen op dikke mat 
Uitleg 
Speler A gooit de bal met een boog en rent naar de 
overzijde. Speler B springt over de bal en draait om 
en slaat de bal naar A. A verdedigd. 
 
Simpele versie 
Speler A rolt de bal over de grond en rent naar de 
overzijide. Speler B laat de bal door de benen gaan. 
Speler A pakt de bal voor dat die tegen de muur 
komt. In plaats van rollen kan speler A ook gooien 
maar dan alleen niet de bal naar A slaan. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Bal 
Doelstelling Balbaan 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 

Makkelijker maken Zie simpele versie 
Moeilijker maken Beschreven versie 
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Passen in de korf I 
Uitleg 
Twee teams van ongeveer 4 spelers. Beide aan 
dezelfde zijde van het net. In het midden aan het 
net staat een korfbalpaal met korf. Bij iedere groep 
staat een trainer. Zij gooien de bal over het net naar 
hun groepje. De spelers proberen de bal 
bovenhands / onderhands in de korf te spelen. Wie 
heeft het eerste 5 punten? 
In de korf is bijvoorbeeld 1 punt. In plaats van 
bovenhands kan ook vangen en gooien.  
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Bal en korven. 
Doelstelling Met techniek scoren. 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 

Makkelijker maken Grotere korven. Meerdere 
korven bij elkaar. 

Moeilijker maken Beschreven versie 
Variaties Voordat de bal in de korf 

wordt gespeeld maakt de 
speler bijvoorbeeld een 
duik of rol. Of komt ergens 
vandaan. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Passen in de korf II 
Uitleg 
Trainer gooit de bal aan, speler loop in en speelt de 
bal diagonaal in de korf.  
In de korf is bijvoorbeeld 1 punt. In plaats van 
bovenhands kan ook vangen en gooien.  
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Bal en korven 
Doelstelling Met techniek scoren. 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede  
harmonie. 

Makkelijker maken Grotere korven. Meerdere 
korven bij elkaar. 

Moeilijker maken Moeilijker aangooien 
Variaties Voordat de bal in de korf 

wordt gespeeld maakt de 
speler bijvoorbeeld een 
duik of rol. Of komt ergens 
vandaan. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Serveren in het doel 
Uitleg 
De spelers proberen de bal in het doel te serveren. 
Degene op doel probeert de ballen tegen te houden 
.  
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Bal en een doel. 
Doelstelling Met techniek scoren. 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede  
harmonie. 

Makkelijker maken Lager net 
Groter / kleiner doel 
(afhankelijk van het 
accent) 

Moeilijker maken Groter / kleiner doel 
(afhankelijk van het 
accent) 

Variaties Serveren met sprong 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Het net moet zo hangen 

dat de bal aan de 
bovenzijde van het doel er 
in kan gaan. 
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Smashbal games  
Uitleg 
1 tegen 1 in een smashbal vorm. Opgooien bij het 
net en slaan. De bal mag 1x stuiten bij de 
tegenstander. Vervolgens vangen enz. (situatie A) 
.  
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☒ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Smash en scoren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede  
harmonie. 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken  
Variaties Met muziek 

2 tegen 2 (situatie 2) 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Er wordt gesmasht bij het 

net en gevangen achterin. 
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One on One games  
Uitleg 
1-1 spelen volgens Action Volley (Level A of B) 
.  
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Smash en scoren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede  
harmonie. 

Makkelijker maken Groter of kleiner veld 
(afhankelijk van het 
accent) 

Moeilijker maken Groter of kleiner veld 
(afhankelijk van het 
accent) 

Variaties Als de bal over het net is 
een actie uitvoeren zoals 
zitten of het net aantikken. 
Opdracht de bal in het spel 
houden. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Basic Volley games  
Uitleg 
Twee tegen twee. 3x spelen. 2e bal wordt op zgn. 
Smashlijn gespeeld. 3e bal wordt geslagen. 
Level C: onderhands, vangen/gooien en smash 
Level D: onderhands, Noahbal en smash 
.  
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Smash en scoren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede  
harmonie. 

Makkelijker maken Groter of kleiner veld 
(afhankelijk van het 
accent) 

Moeilijker maken Groter of kleiner veld 
(afhankelijk van het 
accent) 

Variaties Voor de oudere kinderen in 
drie keer door spelen. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Denk aan klein passen of 

eventueel groot passen.  
Als / Dan principe. 
Twee meter lijn is de 
smashlijn. 
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Spikeball games  
Uitleg 
Spikebal games 3x3. Volgens Levels E en F 
.  
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Smash en scoren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede  
harmonie. 

Makkelijker maken Groter of kleiner veld 
(afhankelijk van het 
accent) 

Moeilijker maken Groter of kleiner veld 
(afhankelijk van het 
accent) 

Variaties Voor de oudere kinderen in 
drie keer door spelen. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Spelen met de punt naar 

achteren. 
Wie is de setter? 
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Matjes duiken 
Uitleg 
De groep wordt verdeeld over een aantal groepjes 
van ong. 4 kinderen. Ieder groepje heeft een 
gymmat. De trainer roept start en van ieder groepje 
maakt het eerste kind een duik op het matje. Met 
matje schuift naar voren. Het kind rent terug en 
geeft het volgende kind een hand en die mag 
duiken op de mat. Welke mat is het eerste aan de 
overkant? 
 
.  
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Matjes 
Doelstelling Duiken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede  
harmonie. 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken  
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  

 

 



33 
 

Matjes duwen 
Uitleg 
De groep wordt verdeeld over een aantal groepjes 
van ong. 4 kinderen. Ieder groepje heeft een 
gymmat. De trainer roept start en van ieder groepje 
gaat eerste kind het matje duwen volgens een 
bepaald parcours. Alle kinderen komen ombeurten 
een aantal keer aan bod. Wie is als eerste klaar? 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Matjes 
Doelstelling Duiken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede  
harmonie. 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken  
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Dikke mat duiken 
Uitleg 
Een dikke mat in het midden. Aan iedere lange zijde 
van de mat staat een groep kinderen. Eerst gaat de 
ene groep richting de mat en duikt tegelijk er op, 
daarna gaan ze terug. Vervolgens maakt de andere 
groep een duik. Aan welke kant gaat de mat over de 
zijlijn? 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Dikke mat 
Doelstelling Duiken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede  
harmonie. 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken  
Variaties Er kunnen ook aan alle vier 

de zijde kinderen staan. 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Dikke mat omgooien 
Uitleg 
Per groep van ongeveer vijf spelers ligt er een dikke 
mat. Eén speler staat op de dikke mat. De andere 
spelers gooien steeds de dikke mat om en de speler 
op de dikke mat klimt steeds over de bovenkant 
heen. Wie is als eerst aan de overzijde? 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☒ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Dikke mat 
Doelstelling Handigheid 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken  
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Spikeball I 
Uitleg 
Twee teams rond de tafel. Een team smasht de bal 
op de tafel. De bal stuit op en het andere team 
smasht ook. Wie scoort er. 
Dit spel kan ook met gooien en vangen voor 
jongere kinderen. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☒ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Dikke mat 
Doelstelling Smashen  
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Het raakoppervlak groter 
maken. 

Moeilijker maken Het raakoppervlak kleiner 
maken. 

Variaties  Na het spelen op de tafel 
iets aantikken 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Touwtrekken 
Uitleg 
Twee teams rond de tafel. Een team smasht de bal 
op de tafel. De bal stuit op en het andere team 
smasht ook. Wie scoort er. 
Dit spel kan ook met gooien en vangen voor 
jongere kinderen. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Dik touw 
Doelstelling Kracht 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken   
Moeilijker maken  Hindernissen invoeren 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Brouwer oefening 
Uitleg 
Aan de overzijde staan twee spelers. Aan de andere 
kant staat een doel met daarvoor een 
doelman/vrouw. Trainer slaat de bal naar de twee 
spelers, deze bouwen een aanval op en proberen te 
scoren in het doel 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en een doel 
Doelstelling Aanval en verdediging 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Lager net, groter of kleiner 
doel 

Moeilijker maken  Hoger net. Doel op een 
andere plaats 

Variaties Twee doelen met één of 
twee keepers 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Estafette: mat over je heen 
Uitleg 
Een aantal groepjes tegen elkaar. Ongeveer 4 
spelers liggen op de grond met daarop een mat. Op 
de mat staat een speler. De spelers op de grond 
rollen om de lengte as zodat de mat naar voren 
gaat bewegen. Door steeds weer een spelers naar 
voren te laten gaan (lopen en liggen) blijft de ma t 
vooruit bewegen. Wie is het eerste aan de 
overzijde? 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Matjes 
Doelstelling Balans en samenwerken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken  
Variaties Zonder speler op de mat. 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Estafette: Debora 
Uitleg 
Tweetallen zitten op de grond met de voeten naar 
elkaar. De bal zit tussen de voeten geklemd. De 
speler draai zich om en geeft de bal met de voeten 
naar de ander, die intussen was omgelopen. Wie is 
het eerste aan de overkant? 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Balans en samenwerken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken De bal mag op de grond 
komen. 
Met de handen i.p.v. de 
voeten. 

Moeilijker maken Zie variant. 
Variaties Nu met de voeten de bal 

vastklemmen en deze 
achterwaarts over het 
hoofd doorgeven. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Estafette: Romy 
Uitleg 
Tweetallen met de rug naar elkaar, daar tussen een 
bal. Ze gaan verplaatsten. Wie is het eerste aan de 
overzijde? 

 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Balans en samenwerken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Gebruik maken van een 
softbal 

Moeilijker maken  Eén van de spelers de 
ogen dicht. 

Variaties I.p.v. rug tegen rug nu zij 
tegen zij 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Estafette: kleine balletjes doorgeven 
Uitleg 
Twee teams doen een wedstrijdje. Ze liggen op hun 
buik met het hoofd naar het net. Ze geven 1 voor 1 
alle balletjes aan elkaar door. Wie heeft als eerst de 
balletjes over de andere zijlijn? 

 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Kleine balletjes 
Doelstelling Fun en handigheid 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken   
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Trainer rolt de bal onder het net door 
Uitleg 
Trainer rolt de bal onder het het door. De speler in 
het veld laat het door zijn benen gaan.  
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Fun en handigheid 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Zachter rollen. 
Moeilijker maken Sneller rollen. 

Zie varianten. 
Variaties Speler eerst omdraaien en 

dan door zijn benen 
Handen en voeten een 
poortje maken 
Op buik tegen het hoofd 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Sliedrecht Sport pass 
Uitleg 
Trainer geeft een tik op de bal en de speler 
verplaatst zich vanaf de uitgangspositie naar de 
home positie. Trainer gooit de bal aan en de speler 
passt. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en 
dribbelen (hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Onderhand en bewegen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Makkelijker gooien, korte 
afstanden 

Moeilijker maken Moeilijker gooien, grotere 
afstanden 

Variaties Vanaf andere posities 
30 ballen achter elkaar 
goed in series van 10 
In twee groepen, wie is als 
eerste klaar? 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  

 

 

 

 

 



45 
 

Pionnen van de kast afslaan 
Uitleg 
Er staan pionnen op een kast. De kinderen er om 
heen, ze hebben allemaal een bal. Trainer roept 
‘’ja’’ en ze proberen zo snel mogelijk alle pionnen er 
af te slaan. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐  

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen, pionnen en kast 
Doelstelling Fun, gooien en smashen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Grotere of meer pionnen 
Moeilijker maken Afstand groter 
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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De bal in de ring gooien 
Uitleg 
Kind heeft een bal en probeert deze in de ring te 
gooien. Wellicht oudere kinderen bovenhands 
gooien of spelen? 
 
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☐ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en ringen 
Doelstelling Fun, gooien en smashen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Grotere of meer pionnen 
Moeilijker maken Afstand groter 
Variaties In de ring smashen 

Voor het gooien eerst een 
andere actie bijvoorbeeld 
360 graden draai. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Door de hoepel 
Uitleg 
De kinderen kruipen over de mat en door de 
rechtop staande hoepels. Eventueel met bal, deze 
er doorheen rollen. 
 
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☐ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☒ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen, ringen en matjes 
Doelstelling Bewegen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken Opdrachten onderweg 

uitvoeren. 
Variaties Andere vorm van bewegen 

Andere opstakels 
Met muziek 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Trainer slaat de bal over het net 
Uitleg 
Trainer slaat de bal over het net. Het tweetal bouwt 
een aanval op. Als de bal over het net is een nieuw 
tweetal 
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Bewegen, pass, set en 

aanval 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Afstanden korter maken 
Moeilijker maken Afstanden groter maken 
Variaties Met verplaatsing 

2e bal bijvoorbeeld met de 
knie spelen. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Tegen een elastiek met ballen serveren 
Uitleg 
Er hangt boven het net een elastiek met ballen. De 
spelers proberen hun bal tegen een bal aan een 
elastiek. Over het net is een punt, tegen een bal aan 
het elastiek is 5 punten.  

 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen, elastiek met ballen 
Doelstelling Gooien en serveren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Afstanden korter maken 
Moeilijker maken Afstanden groter maken 
Variaties Andere type services 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Ook bruikbaar voor de 

speeltuin. Dan met gooien 
van ballen. 
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Serveer estafette 
Uitleg 
Er hangt boven het net een elastiek met ballen. De 
spelers proberen hun bal tegen een bal aan een 
elastiek. Over het net is een punt, tegen een bal aan 
het elastiek is 5 punten.  
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Gooien en serveren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Afstanden korter maken 
Moeilijker maken Afstanden groter maken 
Variaties Andere type services 

Sprongservices telt dubbel 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Tweemaal op mat serveren 
Uitleg 
Groepjes van twee. Als de eerste op een mat 
serveert dan moet de partner op dezelfde mat 
serveren. Als dat lukt heeft het tweetal een 1 punt 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballenen matjes 
Doelstelling Gooien en serveren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Afstanden korter maken, 
grotere of meerdere 
matten 

Moeilijker maken Afstanden groter maken, 
kleinere matjes 

Variaties Andere type services 
Sprongservices telt dubbel 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Na de services halen de 

speler zelf de bal. Hoe 
sneller je dit doet hoe meer 
punten. 
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Tweemaal op mat serveren 
Uitleg 
De spelers proberen de bal door de hoepels te 
serveren. 
 

 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballenen en hoepels 
Doelstelling Gooien en serveren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Afstanden korter maken, 
grotere of meerdere ringen 

Moeilijker maken Afstanden groter maken,  
Variaties Andere type services 

Sprongservices telt dubbel 
Achter de hoepel een 
passer of afvanger 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Na de services halen de 

speler zelf de bal. Hoe 
sneller je dit doet hoe meer 
punten. 
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Serveren in een omgekeerde pion 
Uitleg 
Een speler serveert de bal over het net. De speler 
aan de overzijde vangt deze bal op met een 
omgekeerde pion. Vervolgens doordraaien. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballenen en pionnen 
Doelstelling Gooien en serveren 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Afstanden korter maken 
Moeilijker maken Afstanden groter maken,  
Variaties Andere type services 

Sprongservices telt dubbel 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Gooien met kleine balletjes 

ook mogelijk 
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Serveren in een omgekeerde pion 
Uitleg 
De blauwe spelers vormen een kring.  Een speler 
(roze) probeert de pionnen allemaal te pakken die 
in de kring staan. De blauwe spelers proberen de 
roze af te gooien met de twee grote gymballen 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballenen en gymbal 
Doelstelling Gooien  
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Goede harmonie. 
 

Makkelijker maken Afstanden korter maken 
Moeilijker maken Afstanden groter maken,  
Variaties Andere type services 

Sprongservices telt dubbel 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Isabelle Haak  
Uitleg 
Iedere speler een bal. Eerst de bal omhoog wippen 
vervolgens onderhands, setup en een pion van de 
bok afslaan 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

  
 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☒ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballenen, bok en pion 
Doelstelling Challenge 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Opdracht makkelijker 
maken met vangen 

Moeilijker maken Kleine pion,  
Variaties Ander soort opdracht 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Rezende truc  
Uitleg 
Iedere speler een bal. Eerst de bal omhoog wippen 
vervolgens onderhand en slaan. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☒ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Challenge, handigheden, 

coordinatie en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Opdracht makkelijker 
maken met vangen 

Moeilijker maken  
Variaties Ander soort opdracht 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Spel Oostzaan  
Uitleg 
Twee teams tegen elkaar. Ze proberen bij elkaar de 
grote gymbal in het doel te slaan. Je mag de 
gymbal voortbewegen door middel er tegen te 
slaan. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☒ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Gymbal en dikke maten 
Doelstelling Warming up game 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Lichte grote bal 
Moeilijker maken Kleinere goals 
Variaties Lopen met de bal 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Duik over een gymbal  
Uitleg 
Speler komt aangelopen maakt een duik over de 
gymbal. 
 
☐ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐  
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Gymbal en matjes 
Doelstelling Duik challenges 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken   
Moeilijker maken Koprol na duik 
Variaties Koprol na duik 

Trainer gooit een bal die 
wordt na het duiken 
opgedoken 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Kleinduivenschieten  
Uitleg 
B gooit zijn hoog in de lucht. A serveert zijn bal 
tegen de aangegooide bal. 
Kan ook dat de speler in plaats van serveren de bal 
gooit. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Serveren, gooien en 

mikken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Grotere bal in de lucht 
gooien 

Moeilijker maken   
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Kleinduivenschieten  
Uitleg 
Kinderen rennen rond. Er staan stoelen in de zaal, 1 
minder dan er kinderen zijn. Trainer roep ‘’stoel’’. 
En de kinderen gaan zo snel mogelijk op een stoel 
zitten. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☒ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Stoelen 
Doelstelling Warming up game 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken   
Variaties Tijdens het rond rennen 

stuiten met de een bal 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Fles challenges 
Uitleg 
Speler probeert fles aan de overzijde om te 
serveren. Wie lukt dit als eerste? I.p.v. serveren kan 
je ook gooien. 

 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en een fles 
Doelstelling Serveren, gooien en 

mikken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Meerdere flessen 
Moeilijker maken  Afstand groter 
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Softball 
Uitleg 
Een speelster gooit haar bal in het veld. Daarna 
probeert ze zoveel mogelijk pionnen te pakken. De 
andere proberen haar met de bal, die was gegooid, 
af te gooien 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Bal en pionnen 
Doelstelling Warming up game 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Meedere pionnen en groter 
veld 

Moeilijker maken Afstanden kleiner 
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Estafette: zijwaarts 
Uitleg 
Diverse teams. Spelers gaan zijwaarts op handen en 
voeten naar de balletjes toe. Pakken er 1 en gaan 
ook weer zo terug. De spelers gaan ombeurten. 
Welk team heeft als eerste de balletjes binnen. 

 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Balletjes 
Doelstelling Estafette en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Gewoon lopen 
Moeilijker maken Groter afstanden 
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Tic-tac-toe 
Uitleg 
Tegen elkaar twee teams. De ene heeft rode 
pionnen de andere witte. Er liggen negen hoepels. 
Wie heeft het eerste drie op een rij? 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Balletjes en hoepels 
Doelstelling Estafette, fun en nadenken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken   
Moeilijker maken   
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Bal op pion 
Uitleg 
Twee spelers staan klaar met beide een klein 
balletje. Ze gooien hun balletje tegelijk tegen een 
muur. Daarna pakken ze hun balletje op en wie 
krijgt het balletje als eerst op de pion gezet? 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Balletjes en pion 
Doelstelling Gooien, snelheid en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Pion dichterbij zetten 
Moeilijker maken Gooien met pittenzakjes 
Variaties Spelers gooit omgedraaid 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Botsen 
Uitleg 
A serveert de bal over het net. B laat deze bal 
stuiten tegen zijn bal die hij boven zijn hoofd heeft. 
C geeft zo een set-up. En B speelt zo de bal over het 
net op de mat.  
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Balletjes 
Doelstelling Handigheid 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Grotere ballen  
Moeilijker maken Kleinere ballen  
Variaties Bal in het spel houden 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Gymbal raken 
Uitleg 
Twee teams aan iedere zijde van de banken. Op de 
banken ligt een gymbal. De teams proberen door 
middel van het gooien van tennisballen tegen de 
gymbal deze aan de zijde van de tegenstander er af 
te krijgen. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen, gymbal, banken 
Doelstelling Gooien, snelheid en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Meerdere ballen  
Moeilijker maken Kleinere ballen  
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Fly 
Uitleg 
De trainer gooit de bal hoog aan boven de mat. De 
speler loopt aan en smasht als springend de bal in 
het doel. De speler vliegt als ware door de lucht en 
smasht. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen, doel en mat 
Doelstelling Smashen, vallen en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Doel dichterbij of groter  
Moeilijker maken Kleiner doel  
Variaties Een keeper op het doel 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Zijwaarts 
Uitleg 
Trainer rolt een hoepel de zaal in. Spelers 
verplaatsen zijwaarts, aan iedere kant 1 speler. 
Tijdens het verplaatsen geven de spelers elkaar de 
bal over. Twee tegelijk wie is het eerste aan de 
overkant 
 
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☒ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Hoepel 
Doelstelling Bewegen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Over gooien  
Met stuit 
Grotere hoepel 

Moeilijker maken Na spelen 1 voet in de 
hoepel en weer terug  

Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Catch the ball 
Uitleg 
Er ligt een bal op een pion. Een speler verdedigd 
deze en de andere speler probeert deze te pakken. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☐ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☒ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Bal en pion 
Doelstelling Bewegen en duel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Je mag je handen 
gebruiken 

Moeilijker maken Twee pionnen en twee 
ballen  

Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Iedereen door elkaar heen dribbelen 
Uitleg 
Iedereen heeft een bal en dribbelt met de bal door 
elkaar heen. Op teken van de trainer wordt de bal in 
de lucht gegooid en wordt de bal van een ander 
gevangen 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☒ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Coördinatie 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken  
Variaties Bij elkaar de bal weg tikken 

Bij elkaar op de tenen 
staan 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Catch 
Uitleg 
Er staan 4 kasten in een kruisvorm. Twee spelers er 
om heen. De spelers mogen hun bal gooien in ieder 
vak. De bal mag 1x stuiten en de andere speler 
moet hem daarna gevangen hebben.  
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Bal en vier kasten 
Doelstelling Verplaatsen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  
 

Makkelijker maken Lichtere bal of stuiten 
Moeilijker maken Om opstakels heen 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Op de kast 
Uitleg 
Er zitten kinderen boven op de de dikke mat die op 
een aantal kasten ligt. Er liggen ballen in de zaal. De 
kinderen die niet op de mat zitten proberen de 
ballen op de mat te krijgen. Die op de dikke mat 
zitten proberen deze er weer af te gooien. Hoeveel 
ballen liggen er op de mat na bijvoorbeeld 3 
minuten? 

 
 
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☒ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☒ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Dikke mat, matjes en 
kasten 

Doelstelling Game en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

Veiligjheid 

Makkelijker maken  
Moeilijker maken  
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Leuke muziek er bij 
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Pionnen omslaan 
Uitleg 
Twee teams aan iedere zijde van het net. Beide 
teams proberen hun pionnen van de bank te slaan. 
Wie is als eerste klaar? 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☒ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen, kasten en pionnen 
Doelstelling Game en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Gooien ipv smashen 
Moeilijker maken Afstanden groter maken 
Variaties Tennisballen ipv 

volleyballen 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Serveren op matten 
Uitleg 
Twee teams aan iedere zijde van het net. Beide 
teams proberen hun pionnen van de bank te slaan. 
Wie is als eerste klaar? 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en matten 
Doelstelling Serveren en mikken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Meer matten, dichter bij 
Moeilijker maken Afstand groter 
Variaties Bovenhands serveren 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Spelers halen hun eigen 

bal op. 
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Wie kan het verste duiken? 
Uitleg 
Alle kinderen op een rij. Op teken van de trainer 
nemen ze een aanloop en maken een duik. Wie 
komt het verst? 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig - 
Doelstelling Duiken 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Zonder aanloop 
Moeilijker maken Een vooractie uitvoeren 
Variaties Twee keer achter elkaar 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Bruggetjes estafette 
Uitleg 
Kinderen verdeeld over groepjes. Van ieder groep 
staat een speler met de bal, de andere liggen dwars 
op hun buik. Degene met bal stapt over iedere 
speler heen. Als hij over de laatste speler heen is 
komen de liggende spelers omhoog in ligsteun. De 
speler met bal rond zijn bal onder de omhoog 
gekomen door. De laatste speler pakt de bal. 
Degene die gerold heeft gaat ook liggen. Degene 
die nu de bal heeft gaat weer over alle spelers heen 
enz. Welk groepje is als eerste aan de overzijde. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Handigheid, kracht en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken   
Moeilijker maken Ander soort bal 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Samenwerken en elkaar 

aanmoedigen 

 

 



78 
 

Smash de bal door de hoepel 
Uitleg 
Kinderen staan op een verhoging. Trainer houdt de 
bal voor de hoepel. Het kind slaat de bal door de 
hoepel. Je kunt ook nog een foto van een bekende 
speler uit heren 1 of dames 1 in de ring hangen. Als 
dan door die ring heen slaat ben je hem of haar. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en hoepels 
Doelstelling Smashen en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken  Hoepels lager 
Moeilijker maken Hoepels hoger of verder 
Variaties Eerst een andere actie uit 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Je kunt foto’s van bekende 

spelers in de ringen 
hangen. 
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Virtuele game 
Uitleg 
Via een virtuele weergave zien de kinderen doelen 
waarop ze de ballen kunnen gooien of smashen. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Virtuele games 
Doelstelling Smashen, gooien en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken   
Moeilijker maken   
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Het is een spel voor de 

toekomst dus je kunt ook 
denken aan dat kinderen 
moeten verplaatsen naar 
aanleiding van hetgeen 
wat ze zien. 
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Raak de grote gymbal 
Uitleg 
Trainer houdt de bal boven het net. De speler komt 
aangelopen en slaat de bal over het net tegen de 
gymbal. Tegen de gymbal is 1 punt. De gymbal uit 
de korf is 5 punten . 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen, kast, korf en 
gymbal 

Doelstelling Smashen, gooien en fun 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Net lager en bal lager 
Moeilijker maken Spelers gooien zelf op 
Variaties Andere zaken ook op de 

kast zetten 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Trainer slaat de bal over het net 
Uitleg 
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. 
 
☒ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Passen, vangen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Afstand korter 
Moeilijker maken Afstand groter 
Variaties Trainer zelfde zijde als 

spelers 
Trainer gooit de bal onder 
het net door 
De bal in een korf spelen 
Speler verplaatst eerst 
Speler speelt 3x 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Truc van de week 
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Trainer slaat de bal over het net 
Uitleg 
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. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Handigheid 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken   
Moeilijker maken   
Variaties Zittend 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Trainer slaat de bal over het net 
Uitleg 
Trainer houdt de bal boven het net 
Speler komt aangelopen de smasht de bal uit de 
hand van de trainer en probeert de gymbal of 
pionnen te raken. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen 
Doelstelling Smashen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Net lager 
Moeilijker maken Speler gooit zelf op 
Variaties 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. 

Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Op de trampo 
Uitleg 
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. 
  
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en trampo 
Doelstelling Smashen en gooien 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Net lager 
Moeilijker maken Speler gooit zelf op 
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Cats and dogs 
Uitleg 
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. 
  
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig   
Doelstelling Warming up spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Meerdere lintjes in de 
broek 

Moeilijker maken   
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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In de emmer 
Uitleg 
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. 
  
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en emmers 
Doelstelling Warming up spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Meerdere lintjes in de 
broek 

Moeilijker maken De tennisbal moet één keer 
stuiten maar deze 
tennisbal wordt gevangen 
in de emmer boven het 
hoofd 
De tennisbal eerst op de 
omgedraaide onderkant en 
dan in de emmer 

Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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5x overgooien 
Uitleg 
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.  
  
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen  
Doelstelling Warming up spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Groep groter 
Moeilijker maken Meer als 5x keer 

overgooien 
Variaties Speelveld groter maken 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Veld leeggooien 
Uitleg 
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? 
  
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen  
Doelstelling Warming up spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Kleiner veld 
Moeilijker maken Meer ballen in het veld 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Pass bowling 
Uitleg 
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?  
  
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen  
Doelstelling Warming up spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Kleiner veld 
Moeilijker maken Meer ballen in het veld 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Zigzag estafette 
Uitleg 
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?  
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen  
Doelstelling Warming up spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Kleiner veld 
Moeilijker maken Meer ballen in het veld 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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Boom wisselen 
Uitleg 
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. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☐ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Hoepels 
Doelstelling Warming up spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Kleiner veld 
Moeilijker maken Groter veld 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Kleef estafette 
Uitleg 
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. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☐ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Pionnen 
Doelstelling Warming up spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Kleiner veld 
Moeilijker maken   
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen   
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One on One Zweedse bank 
Uitleg 
One on One (1 tegen 1) 
De bal éénhandig over een zweedse bank 
‘’serveren’’. De bal mag één keer stuiten. 
 
☒ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en banken 
Doelstelling Warming up spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

  

Makkelijker maken Kleiner veld 
Moeilijker maken  Groter veld 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen I.p.v. onderhands gooien 

en vangen. 
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Plakbriefje plakken 
Uitleg 
Een speler heeft een plakbriefje in zijn handen met 
daarop zijn naam. Hij neemt een aanloop en plakt 
zijn brief op de rechtop staande dikke mat. Wie 
komt het hoogst? 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☒ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☐ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Dikke mat 
Doelstelling Warming up spel 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

 Let op veiligheid 

Makkelijker maken   
Moeilijker maken Alleen met aanvalsaanloop 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen Trainers moeten de dikke 

mat goed vasthouden 
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Op de bok klimmen 
Uitleg 
Een speler neemt een aanloop en klimt op de kast. 
Hier krijgt hij een bal van de trainer en de speler 
smasht zijn bal in de het doel. Daarna springt hij 
van de kast. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☐ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☒ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Bal, kast en doel 
Doelstelling Klimmen en smashen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

 Let op veiligheid 

Makkelijker maken   
Moeilijker maken Pionnen ipv doel 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Hinkhokken 
Uitleg 
Een speler hinkthokt door de hoepels heen en hij 
krijgt een aan het einde een bal aangegooid. Deze 
speelt hij bijvoorbeeld onderhands of vangt hij. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☒ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Hoepels 
Doelstelling Bewegen en actie 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

   

Makkelijker maken Grotere hoepels 
Moeilijker maken Eén benig er door heen 
Variaties Spelers zelf iets laten 

verzinnen 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Kaatst de bal 
Uitleg 
Een speler gooit zijn bal naar de trainer. Deze staat 
klaar met een grote gymbal. Hierop stuit de bal die 
is aangegooid. De bal kaatst terug en de speler 
probeert deze te vangen. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en gymbal 
Doelstelling Gooien, reactie en vangen. 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

   

Makkelijker maken De bal dicht in de buurt 
van de speler laten 
uitkomen. 

Moeilijker maken Verder weg kaatsten 
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

Vangen 
Uitleg 
De speler zit achter een recht opstaande mat. De 
trainer gooit een bal er over en de speler vangt.  
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☐ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☐ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Ballen en matjes 
Doelstelling Gooien, reactie en vangen. 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

   

Makkelijker maken De balbaan hoger 
Moeilijker maken  
Variaties   
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

In de korf 
Uitleg 
De speler loopt een bepaald circuit door en aan het 
einde speelt of gooit hij de bal in de korf. I.p.v. een 
korf kan ook een doel. De speler smasht dan zijn bal 
in de het doel.  
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☒ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Diverse zaken 
Doelstelling Bewegen, gooien en 

smashen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

   

Makkelijker maken Parcours simpeler 
Moeilijker maken Meer klimmen en 

klauteren 
Variaties  Parcours uitbreiden 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Via de trampo 
Uitleg 
Op twee banken liggen de tarmpolines. Twee 
spelers tegen over elkaar. Ze stuiten de bal via de 
trampo naar elkaar. Ze mogen ook smashen. Als de 
bal via de trampo naar de speler toekomt probeert 
deze hem te vangen.  
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☐ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☐ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Banken en trampolines 
Doelstelling Bewegen, gooien en 

smashen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

   

Makkelijker maken   
Moeilijker maken Afstand groter 
Variaties    
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Super tafeltennis 
Uitleg 
Twee dikke matten op banken en daartussen twee 
bokken. Spelers gaan ‘’tafeltennissen’’.  
 
☐ Algemeen ged. ☐ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☒ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☐ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☐ Rollen, duikelen 
en draaien 

☐ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☒ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Banken, dikke matten, 
kasten en grote bal 

Doelstelling Bewegen en gooien. 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

   

Makkelijker maken   
Moeilijker maken  
Variaties Na het spelen naar de 

overzijde. 
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  
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Rol en smash 
Uitleg 
De speler maakt een koprol op de mat. De trainer 
gooit een bal aan. Deze vangt de speler, daarna 
gooit hij hem op en smasht de bal in het doel. 
 
☐ Algemeen ged. ☒ Specifiek ged. 
☒ Spel ged. ☐  
☒ Kinderen ☐ Volwassen 
☒ Zaal ☒ Beach 
☒ Bootcamp ☐ Speeltuin 

 

 

BMO check  
Leeftijdsgroep 
☒ 7-8-9 jaar ☒ 10-11-12 

 
Vaardigheden 
☒ Balanceren, 

vallen, rijden en 
glijden 

☐ Klimmen en 
klauteren 

☒ Rollen, duikelen 
en draaien 

☒ Springen en 
landen 

☒ Gooien, vangen, 
slaan en dribbelen 
(hand) 

☒ Gaan, lopen en 
rennen 

☐ Stoeien, vechten 
en duelleren 

☐ Schoppen en 
dribbelen 

☐ Bewegen op 
muziek en ritme 

☐ Zwaaien en 
slingeren 

☐ Zwemmen ☒ Mikken 
 
Algemeen 

Wat heb je nodig Matje en doel 
Doelstelling Koprollen en vangen 
Evt. Specifieke 
regels of dingen 
waar je op moet 
letten 

   

Makkelijker maken Ander soort koprol 
Moeilijker maken  
Variaties  
Tips voor de trainer Zorg voor een goede sfeer 
Opmerkingen  

 

 

 


