
Action Volley Beach- en Urbantrainingen 

 

Action Volley: volleybal door de ogen van kinderen maar ook stiekem van volwassenen 

 

 



 

 

Principes beach- en urbantrainingen 
De trainingen die in dit document staan 10 trainingen gebaseerd op de principes van Action Volley. De principes zijn: Fun, Cool, Smash, Score en Games. Ik heb 
geprobeerd om deze principes in de trainingen te verwerken. Het meeste belangrijkste is dat je de kinderen maar ook de volwassenen lekker laat volleyballen en vrij 
laat. Tevens heb ik geprobeerd de oefeningen zo te maken dat je ze kunt gebruiken op verschillende ondergronden zoals zand, gras en stenen. Als je op stenen traint 
zal je niet altijd een net hebben. Je kunt ook gebruikmaken van een zogenaamd toverkoord. 
Qua techniek en eventueel tactiek laat ik de kinderen en volwassene vaak zelf eerst de richting bepalen. Je kunt als trainer altijd helpen door handvaten te geven.  
Andere principes die je kunt toepassen zijn: 
 
 

 

Principe Uitleg 
Klein en groot passen 

 

Het veld is ingedeeld in twee vakken. Iedere speler staat in een vak. Er wordt standaard 
afgesproken dat er klein wordt gepasst. Dat wil zeggen: als de bal over het net komt bij speler A 
passt hij de bal in zijn eigen vak. Speler B weet ten alle tijden dat als hij ziet dat de bal richting 
A gaat hij in het vak moet gaan staan van A.  Door klein te passen blijft het spel overzichtelijk.  

Set-up, binnenste been voor 

 

De setter geeft de setup naar links. Hij de voet die het verste naar voren staat is de voet de het 
dichts naar de achterlijn toe staat. In dit geval de linker voet. Hierdoor gaat de setup altijd 
richting het net.  

Aflopen: buitenste been eerst, buitenzijde is voor jouw de rest voor 
je maatje 

De aflopende speler stapt met het been wat het dichts bij de zijlijn is naar achter. Daarna zet hij 
het andere been d.m.v. kruispas over het andere been. Daarna stapt hij door. Door deze 
beweging is het lichaam gedraaid naar buiten. In het geval van de tekening: uitstappen met 



 

linkerbeen, kruispas met rechterbeen, doorstappen met linkerbeen. Alles wat links van de 
speler komt is voor hem. De rest voor zijn maatje. 

Tegen de wind: lage pass, setup van het net en met een curve slaan 
(pompen). Nooit fout serveren want bij de tegenstander is het veld 
‘’groter’’ 

 

Mee wind: setup scherp. De bal met de pols naar beneden slaan  
Vakindeling 

 
 

 

 

In het trainingsformat staat de uitleg, tekening en de eventuele aanpassingen. De oefeningen zijn algemeen van opzet. Je kunt ze aanpassen naar het niveau en de 
leeftijd. Van belang is dat als je ze aanpast naar de mini volleybal leeftijd je het zo moet aanpassen dat je in de belevingswereld komt van het kind. De aanpassingen 
hoef je ook niet zelf te verzinnen want het kind weet precies hoe of wat, dus vraag het de kinderen zij zijn namelijk de experts. Probeer bij de mini volleybal leeftijd te 
komen tot een spel wat volleybal door de ogen van kinderen is. Wellicht is dit ook goed voor de andere leeftijden. Het inspelen, mocht je dat al trainer willen, staat 
niet vermeld 
 
Waar bijvoorbeeld onderhands staat kan het ook voor jonge kinderen staan vangen en gooien. Dit geldt voor alle technieken. 
Veel oefening kunnen ook gewoon op een stenen ondergrond, soms zonder gebruik van het net. Het voordeel van een stenen ondergrond is dat de bal kan stuiten, 
maak daar gebruik van! Wees ook creatief met Urban Volley, je kunt gebruik maken van een lang elastiek bijvoorbeeld. 
 
Je kunt de meeste oefeningen ook laten uitvoeren in vaste duo’s. Dit in verband met de vaste koppels die een beachteam vormen. 
 

 

 



Training 1 Aksent 1 Onderhands Aksent 2 Bovenhands 
Uitleg 
Algemeen gedeelte 
Doeltjes smash 
Twee groepen tegen elkaar. De bal overgooien en proberen bij de het 
andere team de bal in het doel te smashen. De doelen kunnen 
ongeveer 10 meter uit elkaar liggen 
 

Tekening 
 
 

 
 

Eigen aantekeningen 
Geen doelen beschikbaar, dan pionnen. 
Doelen op andere plaatsen zetten? 
  
 
 

Estafette 
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? 
 

 

 
 

Weten de kids zelf nog een leuke variant? 
  
 
 

Specifiek gedeelte Onderhands 
Tweetallen diagonaal overspelen 
In deze oefening kan je diverse technieken toepassen. 
 

 

 
 

Spelers zelf de technieken laten bepalen, maar 
wel op de uitvoering letten. 
 

Romy serie (pion voor en achter) 
De speler aan het heeft de bal. De speler achterin loopt voorwaarts 
en om de pion. Vervolgens naar achter verplaatsen. De bal wordt 
aangegooid. De speler passt de bal. Vervolgens weer om de pion 
heen. De loopvorm van de speler achterin is een V met de punt naar 
het net. 
De pion kan ook meer naar achter. Dan begin de inlopende speler 
voorin, gaat achterwaarts om de pion weer voorwaarts en passt de 
korte bal. 

 

  
 



 
Trainer slaat een bal over het net 1 pers 
De trainer slaat de bal over het net. De speler aan de overzijde passt 
de bal naar het net. 
Varianten zijn: zitten en bal tussen benen laten komen, achter je rug 
vangen, met verplaatsingen, na onderhands spelen bal over het net 
smashen. Ook vangen in een emmer, 

 

 

Urban Volley: kan ook gewoon op een stenen 
ondergrond dan wel zonder net. Bij Urban kan 
ook de speler gaan zitten de bal tussen de benen 
laten stuiten, gaan staan en vangen. 
Tevens is het mogelijk dat de speler over de bal  
heen springt (tussen benen) 
 
  
 

Specifiek gedeelte Bovenhands 
Romy serie horizontaal 
Eén van de spelers heeft de bal. De andere speler loop voorwaarts 
gaat om de pion heen en weer achterwaarts. De speler met bal gooit 
deze naar de andere, deze geeft een setup. 
De pion kan ook meer naar de inlopende speler staan. Dan begint de 
inlopende speler in het midden van het veld. Gaat achterwaarts om 
de pion heen en weer voorwaarts. De bal wordt aangegooid en geeft 
een setup. 
 
Hou als trainer rekening met de afstand i.v.m. klein passen 
 

 

 
 

 
  
 
 
 

Trainer slaat bal over net 
Trainer slaat de bal over het net. Het tweetal aan de overzijde bouwt 
een aanval op.  
Uitbreidingen: met verplaatsingen van diverse posities. Tweetal kan 
ook starten aan de zijde van de trainer en onder het net door. 
Verplicht de set achterover. 
 
Hou als trainer de principes van klein passen in de gaten en de set-up 
met het juiste been voor. 

 
 

Urban Volley: twee speler achter elkaar. Trainer 
slaat de bal over het net. De voorstel speler laat 
de bal tussen de benen stuiten de achterste 
passt. Vervolgens setup en aanval. 
 
  
 



Spelgedeelte 
Hoe vaak scoor je uit 10 ballen 
Een tweetal serveert tien keer een bal. Het ontvangende tweetal 
verteld voor de start van de oefening hoe vaak ze gaan scoren uit de 
tien ballen. Ze krijgen drie pogingen. 

 
 

 
  
 

King of the court 
Een tweetal serveert de bal. Het andere team bouwt een aanval op en 
probeert te scoren. De rally wordt uitgespeeld. De winnaars gaan 
naar het winnaarsveld. Het nieuwe tweetal gaat serveren. 

 

 Mini volley: gooien en vangen 
 

 

 

Training 2 Aksent 1 Onderhands Aksent 2 Bovenhands 
Uitleg 
Algemeen gedeelte 
Trefbal  
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. 
 

Tekening 
 

 

Eigen aantekeningen 
Mini Volley: stoelendans met lintjes of hoepels 

 

Swiss serie 
Diverse tweetal oefeningen met trekken en duwen aan/tegen de bal. 
Tweetal: een speler heeft de bal en de andere probeert deze af te 
pakken.  
 
 
 
 
 

 

 



Specifiek gedeelte Onderhands 
Bal overgooien en achterlijn aantikken of een andere actie. 
 
Tweetallen overspelen over het net. 
 
Tweetallen: een speler gooit/slaat de bal over het net, de andere 
speelt de bal onderhands. 
Je kunt dit uitbreiden naar dat de bal over het net wordt geslagen. De 
andere speler speelt de bal in drie keer terug. De laatste actie is een 
smash. 
 

 
 

 

Vangen in plaats van overspelen. 
  
 

Vlinderen 
In drie of viertallen. Speler serveert een bal over het net. Er wordt 
gepasst. De speler aan het vangt af. Doordraaien in je eigen groepje. 
Let op: klein passen. 
Aanpassingen: de speler die de bal passt zelf afvangen. Speler passt 
geeft zich zelf een setup en valt aan.  
 

 

 

Als serveren te moeilijk is kan de trainer zelf de 
bal in het spel brengen. 
  
 

Specifiek gedeelte Bovenhands 
Speler bij het net gooit links-en rechtsvoor.  De speler die achter de 
pion staat loopt steeds om pion heen en speelt de ballen 
bovenhands terug. 
Let op: juiste been voor. 

 
 

 

Trainer gooit de bal aan, de setter komt ingelopen en geeft een set. 
Aanvaller valt aan 
Let op: juiste been voor. 
Uitbreiding: 
Vanaf de andere zijde 
 
 

 

 

 



Trainer slaat bal over net 
Trainer slaat de bal over het net. Het tweetal aan de overzijde bouwt 
een aanval op.  
Uitbreidingen: met verplaatsingen van diverse posities. Tweetal kan 
ook starten aan de zijde van de trainer en onder het net door. 
Verplicht de set achterover. 
 
Hou als trainer de principes van klein passen in de gaten en de set-up 
met het juiste been voor. 
 

 

Urban Volley: twee speler achter elkaar. Trainer 
slaat de bal over het net. De voorstel speler laat 
de bal tussen de benen stuiten de achterste 
passt. Vervolgens setup en aanval. 
 
  
 

Spelgedeelte 
Neville II 
De trainer brengt de bal in het spel. Er wordt een aanval opgebouwd 
als de bal over het net gaat wisselt het tweetal met het tweetal wat er 
achter staat. Opdracht is de bal in het spel te houden. 
Let op: het accent is de setup.  
 

 

 
 

Urban Volley: span een elastiek en speel 
smashbal twee met twee. Als de derde bal 
gespeeld is wisselen met het team wat achter je 
staat. 
 
  
 

Partijtje 

 

Urban Volley: span een elastiek en speel 
smashbal twee tegen twee. 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Training 3 Aksent 1 Aanval Aksent 2 Verdediging 
Uitleg 
Algemeen gedeelte 
Steal the bibs (lintjes stelen) 
Alle kinderen hebben een lintje in de broek. De tikker, die geen lintje 
heeft, probeert zoveel mogelijk lintjes te verzamelen. Welke tikker 
heef de meeste verzameld? 
 

Tekening 
 

 

Eigen aantekeningen 
Door de kids zelf bedacht, waardevol! 

Estafette bal over het net 
Spelers vormen gelijke groepen. Ombeurten rennen spelers richting 
het net en gooien hun bal er over heen. Vervolgens gaan ze zelf 
onder het net door en vangen de bal. De bal mag niet op de grond 
komen. Als dit wel gebeurd moet de speler nog een keer. Als de bal is 
gevangen rennen de spelers door naar de achterlijn en keren om en 
rennen weer terug. Vervolgens wordt de bal aan de volgende 
gegeven.  
Uitbreiding: 

 Spelers komen meerdere keren aan bod 
 Met tweeballen 
 Bovenhands of onderhands spelend 

 

 

 

Als het drie keer niet lukt mag je ook verder 

Specifiek gedeelte Bovenhands 
Tweetallen: spelers A op de zijlijn gooit de bal in het midden van het 
veld. Speler B komt ingelopen en speelt de bal bovenhands netjes 
terug. A gooit 15 keer. Hoe vaak speelt B de bal netjes terug? 
Uitbreiding: 

 Vanaf de andere zijlijn 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Trainer gooit de bal aan. De setter komt ingelopen en geeft een set. 
Voor dat de set wordt gegeven speelt de setter de bal 1x boven het 
hoofd. 
Uitbreiding: 

 I.p.v. 1x boven het hoofd eerste de bal met de knie omhoog 
spelen en dan setten 

 I.p.v. 1x boven het hoofd eerste de bal omhoog koppen en 
dan setten 

 Enz.. 
 

 

 

Weten de kids nog stoere zaken er aan toe te 
voegen? 1e bal met de voet! 

Specifiek gedeelte Aanval 
Trainer houdt de bal boven het net. Speler komt aangelopen en 
smasht de bal over het net. Aan de overzijde staat een gemaakt doel. 
Hierin staat een speler. De speler die smasht probeert de bal in het 
doel te smashen.  
 

 

 

In plaats van een doel kunnen ook gewoon twee 
pionnen staan. 

Trainer gooit de bal richting het net. De setter komt ingelopen en 
geeft een set. De aanvaller valt aan. 
Uitbreiding: 

 De setter roept 1, 2, 3 of 4. De aanvaller zorgt dat de bal in het 
juiste vak terecht komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zorg dat je ‘’klein’’ gooit 



Spelgedeelte 
Op diverse velden wordt king of the court gespeeld. Na bijvoorbeeld 
10 minuten gaan alle nummers 1 tegen elkaar. Dit geldt ook voor de 
nummers 2 enz.  
 

 

 

Kan ook op de stenen maar dan met een 
elastiek. Dan is het niet belang wie er bij wie 
zijn. Je kunt dus kijken wie je bij wie zet. Wat ook 
kan is zelf de kids laten kiezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Training 4 Aksent 1 Aanval Aksent 2 Verdediging 
Uitleg 
Algemeen gedeelte 
De trainer gooit de bal het veld in. De speler die klaar staat rent het 
veld in probeert deze te vangen. 
Uitbreiding: 

 Speler begint bijvoorbeeld op zijn buik 
 Achter je rug vangen 
 Op je knie laten stuiten 
 

Tekening 
 

 

Eigen aantekeningen 
Vraag de kids om nog meer varianten 

Inter Milan 
Twee spelers tegenover elkaar. Tussen hun in liggen twee pionnen. 
De ene geel en de andere blauw. Trainer roept: ‘’hoofd, schouder, 
knie etc.’’. De spelers tikken dat bij hun zelf aan. Op een gegeven 
moment roept de trainer: ‘’geel’’. Welke speler heeft als eerste het 
gele pionnetje?  

 Als de trainer ‘’geel’’ roept moeten de spelers eerst naar de 
zijlijn rennen en weer terug. Wie heeft als eerst het pionnetje? 
 

 

 

 

Specifiek gedeelte Bovenhands 
Drietallen: speler A staat op linksvoor op de zijlijn. Speler B staat op 
rechtsvoor op de zijlijn. In het midden staat speler C. Spelers A en B 
gooien ombeurten een bal aan. Speler C speelt deze terug, altijd met 
het gezicht naar de aangooier. Na het terugspelen gaat speler C om 
de pion heen.  
 

 

 

Na het spelen van de bal kan de speler ook om 
de speler heen lopen waar heen hij heeft heen 
gespeeld. 

Trainer gooit de bal aan, de setter komt ingelopen en geeft een set. 
Aanvaller valt aan 
Let op: juiste been voor. 
Uitbreiding: 

 Vanaf de andere zijde 
 

 

 



Specifiek gedeelte Aanval 
Trainer gooit de bal op bij het net. De aanvaller smasht de bal. Het 
idee is om deze oefening aan te passen en uit te breiden. Voor de 
aanloop kan je het volgende doen: 

 Passen 
 Aflopen 
 Blokkeren 

 

 

 

 

Trainer gooit de bal over het net. Aan de overzijde staan twee spelers 
in het veld. Er wordt een aanval opgebouwd. In beide hoeken van het 
veld ligt een hoepel. De aanvaller slaat de bal in de hoepel. 
Let op: de trainer gooit de bal makkelijk in het veld omdat het om de 
aanval gaat. Tevens zou je ook het andere accent, de bovenhandse 
techniek, van de training er aan kunnen koppelen. 
 

 

 

 

Spelgedeelte 
Iedereen een bal en de spelers staan aan de zelfde kan van het net. 
De spelers gooien hun bal op en proberen de pionnen aan de 
overzijde van het  net de pionnen om te slaan. 
Uitbreiding: 

 De bovenstaande oefening doen we op twee velden tegelijk. 
Welk team heeft als eerste alles omgeslagen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Neville  
De trainer brengt de bal in het spel. Er wordt een aanval opgebouwd 
als de bal over het net gaat wisselt het tweetal met het tweetal wat er 
achter staat. Opdracht is de bal in het spel te houden. Hoe vaak lukt 
dit achter elkaar? 
Let op: het accenten zijn de set en de aanval. Kijken naar de 
uitvoering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Training 5 Aksent 1 Aanval Aksent 2 Verdediging 
Uitleg 
Algemeen gedeelte 
Rugby  
Twee teams proberen bij elkaar de bal over de lijn te krijgen. De 
spelers mogen lopen met de bal en bij elkaar de bal afpakken. 
 

Tekening 
 

 

Eigen aantekeningen 
Stenen ondergrond het spel aanpassen dat het 
geen rugby is. Dit geldt ook voor kinderen onder 
de 12 jaar. 
 

Bruggetjes estafette 
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. 
 

 

 

Het kan zelfs ook op het zand 

Specifiek gedeelte Aanval 
Trainer gooit een bal aan. Speler valt aan. In deze oefening kan je 
verschillende soorten aanvalsactie toepassen en verschillende 
soorten voorbewegingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bij oudere kan je ook diverse soorten aanvallen 
uitvoeren. 



Twee spelers in het veld. Speler A die bij het net staat loopt af naar 
achter. Trainer gooit de bal naar deze speler. Er wordt gepasst. Speler 
B loopt voor de set en speler A valt aan.  
Uitbreiding: 

 Andere zijde van het veld 
 Andere voorbeweging 

 

 

 

Trainer slaat een bal over het net. Het tweetal wat aan de overzijde 
staat bouwt een aanval op. In beide hoeken in het veld aan de 
overzijde ligt een hoepel. Tijdens de set roept de setter 1, 2, 3 of 4. De 
aanvaller heeft de keuze of in het vak te laan wat wordt geroepen 
door de setter of in een hoepel. Het juiste vak is 1 punt, in de hoepel 
is 3 punten. Wie is het eerste bij de 8 punten? 
 

 

 

 

Specifiek gedeelte Verdediging 
Trainer slaat een bal aan van buiten het veld op een tweetal. Deze bal 
wordt verdedigd en er wordt een aanval opgebouwd. 
Uitbreiding: 

 Trainer gooit de bal ver buiten het veld en deze wordt 
verdedigd en vervolgens een aanval 

 Trainer gooit de bal in het net en deze wordt verdedigd en 
vervolgens een aanval 

 Enz. 
 

 

 

 

Tweetal aan de overzijde aan het net. Speler staat bij  het net  en 
speler B achterin. Trainer geeft een tik op de bal en speler A loopt af. 
De trainer slaat de bal op speler B in de diagonaal er wordt 
vervolgens een aanval opgebouwd.  
Uitbreiding: 

 Trainer slaat op de speler A 
 Trainer slaat willekeurig 
 Het aflopen gebeurd aan de andere zijde van het veld 

 

 

 



Spelgedeelte 
Een tweetal aan de overzijde van het veld krijg van diverse andere 
tweetallen in totaliteit 10x een services. Van te voren vertellen ze hoe 
vaak ze gaan scoren uit 10 ballen. 
 

 

 
 

Wat als je het niet haalt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Training 6 Aksent 1 Verdediging Aksent 2 Aanval 
Uitleg 
Algemeen gedeelte 
Trefbal 
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. 
Uitbreiding 

 Meerdere ballen 
 Lopen met de bal 

 

Tekening 
 

 

Eigen aantekeningen 
 

Estafette Emmer vullen 
Een aantal groepjes. Ombeurten nemen de spelers die aan de beurt 
zijn een hand zand en rennen naar het emmertje en stoppen het er in. 
Welk emmertje is als eerste vol?  
Bij een andere ondergrond kan je met balletjes of iets anders werken 
in plaats van zand. Wie heeft als eerste de balletjes in de emmer? 
 

 

 

Op de stenen of gras kan je met balletjes of iets 
dergelijks werken. 

Specifiek gedeelte Verdediging 
Tweetallen: speler A gooit en speler B verdedigd 
Uitbreiding: 

 Speler B maakt eerst een voorbeweging 
 Speler B staat omgedraaid, speler A slaat de bal 
 Speler B ligt op de buik, speler A slaat de bal 
 Speler B gaat eerst onder de achterlijn door (alleen op zand) 

 
 
 
 
 
 

 

 

De voortbeweging mag de speler zelf kiezen. Of 
dit kids kunnen zelf ook wat stoers verzinnen 
zoals een salto! 



 
 

Romy om de pion 
Tweetallen: Speler A staat aan het net met bal. Speler B staat achter 
in. Speler A gooit ombeurten de bal aan de rechter- en linkerzijde van 
het veld. Speler B verdedigd deze maar gaat na de verdediging om de 
pion heen. 
Uitbreiding: 

 Pion staan naar voren, speler B verdedigd achterin en gaat 
voorwaarts om de pion 

 Speler A gooit niet meer om en om 
 

 

 

 

Arie oefening 
Trainer gooit diverse bal ombeurten in het veld. Een team van 
ongeveer 5 spelers verdedigd ombeurten.  
Op een stenen ondergrond niet duiken! 
Uitbreiding: 

 Je kunt ook met twee teams te gelijk. Welk team heeft als 
eerste bijvoorbeeld 30 ballen verdedigd. 
 

 

 

 

Specifiek gedeelte Aanval 
Twee met twee: op een half veld wordt er twee met twee gespeeld. Er 
wordt netjes in 3x gespeeld met aandacht voor techniek. De 3e bal is 
een geslagen bal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Trainer gooit totaal 5 ballen over het net. Het tweetal bouwt steeds 
een aanval op. De trainer gooit de 5 ballen snel achter elkaar. 
 

 

 

 

Next Volley 
Aan beide kanten van het net staat een team. De bal wordt in de 
diagonaal over het net gespeeld. Als de het team de bal over het net 
heeft gespeeld gaat het naar de over zijde. Je speelt deze oefening 
met 3 teams van 2 spelers. 
 

 

 

 

Spelgedeelte 
King of the court 
Uitbreiding: 

 De services komt vanaf het winnaarsveld 
 Trainer brengt de bal in het spel. Hij kan ook de bal ver buiten 

het veld gooien of in het net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Training 7 Aksent 1 Serveren Aksent 2 Pass 
Uitleg 
Algemeen gedeelte 
Kopbal 
Twee teams en twee onafhankelijke doelmannen. De doelen staan in 
het verlengde van elkaar. De teams proberen de bal over te gooien 
naar hun eigen teamgenoten. Vervolgens proberen ze in één van de 
doelen te koppen. Er mag aan beide zijde van het doel worden 
gescoord. 
 

Tekening 
 

 

Eigen aantekeningen 
Pionnen in plaats van doelen. Maak de afstand 
tussen de doelen wel groot. Spelers maximaal 2 
seconden de bal vast. 

Circuit  
Zigzag circuit afleggen. In het zand en wellicht ook op gras kan er ook 
zijwaarts worden gerold. Op stenen worden het een soort schaatspas. 
Aan het einde van de zijwaartse beweging, korte tripplings en een 
sprintje naar een bal. Vervolgens de bal over het net smashen. 
Uitbreiding: 

 Het bovenstaande circuit tweemaal naast elkaar uitzetten. 
Tegelijk starten en wie is als eerst bij de bal die aan het einde 
van het circuit ligt. Diegene mag de bal over het net smashen 

 

 

 

Kan ook nog een doel aan de overkant maken 
om daar in te smashen of pionnen om smashen. 

Specifiek gedeelte Serveren 
Tweetallen met het net er tussen. Naar elkaar over serveren. 
Uitbreiding: 

 Je hebt een punt als je maatje aan de overzijde de bal kan 
vangen 

 Je hebt een punt als je maatje aan de overzijde de bal 
onderhands kan spelen 

 Je hebt een punt als je maatje aan de overzijde de bal niet 
goed kan spelen 

 Hoe vaak kan je beide foutloos over serveren 
 
 
 
 
 

 

 

Kids willen graag ook een sprongserve doen, 
geef ze die vrijheid. 



Vlinderen op een (half) veld in je eigen groepje 
Er wordt geserveerd over het net. Aan de overzijde wordt er gepasst. 
De setter geeft een set up en de passer valt de bal aan. Let op de 
ontvangende zijde staat in een beach opstelling, dus naast elkaar. De 
aanvaller gaat serveren. 
 

 

 

 

Serveer estafette 
Een aantal groepjes van gelijke aantallen staan klaar achter de 
achterlijn. De eerste van ieder groepje heeft de bal. Die serveert de bal 
over het net en gaat deze halen en geeft hem aan de volgende, die 
serveert ook enz.. Als je fout serveert ga je de bal ook halen alleen dan 
moet je nog een keer. Je kunt toepassen dat bij drie keer fout 
serveren de volgende aan de beurt is. 
Uitbreiding: 

 Een sprongservices telt dubbel 
 

 

 

Slim serveren niet te hard want anders moet je 
de bal van verder af halen. 

Specifiek gedeelte Pass 
Groepen van vier spelers hebben 1/2 veld. Beide kanten van het net 1 
speler. Er wordt 1-1 king of the court gespeeld. De bal wordt er met 
een onderhandse services ingebracht. De spelers spelen in 1x 
onderhands. Winnaar gaat of blijft op het winnaars veld. 
Uitbreiding: 

 Als de bal het net over gaat bijvoorbeeld het net aantikken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Netjes passen. Dit is de basis van het outdoor 
spel. Beachers gaan zeuren dat ze met hun 
maatje willen… Klopt niet want het gaat om de 
pass. 



Trainer slaat de bal over het net. Het tweetal 
bouwt een aanval op. Als de bal over het net is een nieuw tweetal. 
Uitbreiding 

 Verplaatsen vanaf bijvoorbeeld het net of achterlijn 
 Tweede bal verplicht bovenhands 
 Tweede bal bijvoorbeeld met de knie spelen 

 

 

 
 

Kan ook dat de spelers vanaf de zijde van de 
trainer starten, dus onder het net door. Denk er 
aan: klein passen!  

Spelgedeelte  
Ongeveer 4 tweetallen op een veld. Er is een vast tweetal wat 10x blijft 
staan. Dit tweetal mag 10x serveren op een tweetal aan de overzijde. 
Er wordt geserveerd en aan de overzijde wordt een aanval 
opgebouwd. Vervolgens wordt het spel uitgespeeld. Als het spel is 
uitgespeeld komt er een nieuw tweetal in het veld waarop geserveerd 
wordt. Hoe vaak scoor je uit 10 geserveerde ballen? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Training 8 Aksent 1 Pass Aksent 2 Serveren 
Uitleg 
Algemeen gedeelte 
Twee spelers met beide een bal. De rest van de spelers staan 
verderop in het veld. In hetzelfde veld liggen pionnen. Beide spelers 
met bal slaan hun bal zover mogelijk weg. Daarna proberen ze zoveel 
mogelijk pionnen te verzamelen. De andere spelers die in het veld 
staan proberen zo snel mogelijk de weg geslagen ballen te pakken en 
de twee spelers die de pionnen rapen af te gooien. Hoeveel pionnen 
kunnen de twee spelers pakken? 
 

Tekening 

 

Aanpassingen 
Honkballen. Volgens de kids kan dit ook met 
grote gymballen. 

Estafette William 
Groepjes van 4 a 5 spelers. Alle groepjes maken een kring met in het 
midden een bal. De spelers moeten elkaar vasthouden in de kring en 
de bal moet in de kring blijven. Welk groepje is al eerste aan de 
overzijde. 
 

 

 

 

Specifiek gedeelte Pass 
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. 
Uitbreiding 

 Net aanraken 
 Je buurman aantikken, je buurman 2 plaatsen 
 verderop aantikken, je buurman schuin aan de overzijde 

aantikken 
 Chinees feets 
 One on One Level A of Level B 

 
 

 

 

 

Chinese voeten (los staan net als een 
tafeltennisser) 



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. 
Uitbreiding 

 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, bovenhands en slaan (Als-dan) 
 2-tallen Onderhands, knie en slaan (cool) 
 Eerst verplaatsen vanaf het net / zijlijn / achterlijn / etc. 
 Met punten: in driekeer met een gewone bovenhandse setup 

is 1 punt, in driekeer met een setup koppend is 2 punten en 
een in driekeer met een setup met de knie is 3 punten. Wie is 
het eerst bij de 7 punten? 

 

 

 

Nog andere stoere trucs? Omhaal? Vraag het de 
kids. 

Specifiek gedeelte Services 
Groepjes van twee. Als de eerste in een bepaalde zone serveert dan 
moet de partner in dezelfde zone serveren. Als dat lukt heeft het 
tweetal een 1 punt. 
Uitbreiding 

 Kleinere zones bijvoorbeeld hoepels 
 Gedeelte van het veld afzetten met pionnen 

 

 

Te moeilijk, gooien mag ook 

Een tweetal staat in het veld en mag 15x serveren op steeds een 
nieuw tweetal wat aan de overzijde staat. Alles tweetallen die de 
services ontvangen krijgen dus 5x een bal geserveerd. Deze 
tweetallen vertellen van te voren hoe vaak ze uit 5 ballen scoren. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Spelgedeelte 
King of the court met zelf serveren 
 

 

 

Hoog tempo houden, eventueel zelf serveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Training 9 Aksent 1 Aflopen Aksent 2 Verdedigen 
Uitleg 
Algemeen gedeelte 
Zandvoetbal 
Tweeteams spelen zandvoetbal. Dit kan met doelen of als 
paaltjesvoetbal variant. Zorg dat er een hoog tempo in zit.] 

 Met meerdere ballen 
 Scoren ook aan de achterzijde van het doel 

 

Tekening 

 

Aanpassingen 
Heeft dit te maken met volleybal? Jazeker BMO 

Kring rugby 
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 
speler 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. 
Uitbreiding 

 Twee kinderen buiten de kring 
 Twee ballen in het midden 

 

 

 

 

Specifiek gedeelte Aflopen 
Tweetallen: speler A staat bij het net met bal. Speler B staat ongeveer 
een meter van speler A af. Speler A tikt op de bal en speler B gaat naar 
achter met behulp van de afloop beweging. Vervolgens gooit speler A 
de bal en speler B speelt terug. 
Uitbreiding: 

 Ook de andere zijde 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Tweetallen: speler A staat aan de andere zijde van het net. Speler B 
staat ongeveer een meter van het net. Speler A geeft een tik op de bal. 
Speler B verplaatst naar achter met behulp van de afloop beweging. 
Speler A slaat de bal over het net en speler B verdedigd terug. 
Uitbreiding: 

 Ook de andere zijde 
 

 

 

Na het verdedigen mag deze speler ook de bal 
nog over het net smashen (= Action Volley) 

Specifiek gedeelte Verdedigen 
Viertallen: Speler A gooit naar speler B, speler C gooit naar speler D. 
Als de spelers B en D hebben verdedigd verplaatsen ze zijwaarts. Als 
speler B rechts staat, staat speler D links en anders om. 
 

 

 

 

Speler A verplaatst door het parcours en verdedigd de aangegooide 
bal 
 

 

 

 

Speler A staat in het midden bij het net. Deze speler gooit de bal 
ombeurten rechts en links. Speler B gaat steeds om de pion heen en 
verdedigd de ballen. 
 

 

 
 

 



Twee spelers staan in het veld. Speler A staat bij het net. De trainer 
aan de andere kant. Trainer tikt op de bal en speler A loopt af. Trainer 
gooit de bal op spelers A, deze passt de bal klein. Speler B komt in 
gelopen en geeft een set. Speler A valt aan. 
Uitbreiding: 

 Andere zijde van het veld 
 Trainer kan ook op speler B gooien 

 

 

 

 

Spelgedeelte 
King of the court.  
Trainer brengt de bal in het veld naar het nieuwe team. De speler die 
bij de trainer staat loopt af. De overzijde moet in het spel ook aflopen. 
 

 

 
 

Steeds beginpositie laten aannemen om af te 
lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Training 10 Aksent 1 Partij vormen (leuke afsluiter) Aksent 2 Partij vormen (leuke afsluiter) 
Uitleg 
Algemeen gedeelte 
Beginspel 
Veld leeggooien: aan iedere zijde van het net een team met 
bijvoorbeeld 5 ballen op de grond in het veld. Beide teams gooien zo 
snel mogelijk alle ballen uit het veld naar de overzijde. Welk team 
krijgt het voor elkaar om het veld leeg te Krijgen? 
 

Tekening 
 

 

Eigen aantekeningen 
Deze training is de eind training van het seizoen. 
Dus leuke partijtjes met punten. Iedereen krijgt 
een prijs. 

Om de kring heen 
Tweetallen vormen een kring. In het midden van de kring liggen 
ballen. Er ligt 1 bal minder dan er tweetallen zijn. Van het tweetal 
staat er iemand voor en achter. Trainer roep bijvoorbeeld wissel, zit, 
springen. De spelers doen dit. Op gegeven moment roept de trainer 
bal. De achterste speler van ieder tweetal rent een rondje om de kring 
heen en komt weer uit bij zijn partner. Hij gaat door zijn benen heen 
en pakt een bal. 
 

 

 

 

Specifiek gedeelte Partijvormen 
Paul van der Ven 1-1 
Groepen van vier spelers hebben 1/2 veld. Beide kanten van het net 1 
speler. Er wordt 1-1 king of the court gespeeld. De bal wordt er met 
een onderhandse services ingebracht. De spelers spelen in 1x 
onderhands. Winnaar gaat of blijft op het winnaars veld. 
Uitbreiding: 

 Als de bal het net over gaat bijvoorbeeld het net aantikken 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Neville 
Trainer slaat de bal over het. Het team bouwt een aanval en slaat de 
bal over het net. Vervolgens wisselen met het team wat achter je 
staat. Opdracht is de bal in het spel houden. 
Uitbreiding: 

 15x de bal in de rally houden 
 Scoren 
 Beginhouding: bij elkaar 

 

 

 

10x serveren 
Een tweetal aan de overzijde van het veld krijg van diverse andere 
tweetallen in totaliteit 10x een services. Van te voren vertellen ze hoe 
vaak ze gaan scoren uit 10 ballen. 
 

 

 

 

Spel gedeelte 
Toernooi vorm King of the court 
Na 10 minuten van alle velden de winnaars tegen elkaar. Welk team 
wint uiteindelijk en is de winnaar van het seizoen? 
 

 

 

 

 

 

 


