Handleiding Jongens en volleybal

De tips en trucs zoals we bij Sliedrecht Sport bezig zijn
geweest.
Wij hadden 400% groei!

Inleiding
Veel volleybalverenigingen kampen met een te kort aan jongens. Je ziet dat vooral terug bij
de jeugdteams. In verloop van tijd gaan we dit ook terug zien bij de seniorenteams. Ga maar
eens kijken op een mini volleybaltoernooi en bij jeugdwedstrijden. Welke balans zie je? Is de
balans 70% meisjes en 30% jongens?

Veel volleybaltrainers spreken hun zorgen hierover uit. Het zouden niet alleen de trainers
moeten zijn die hun zorgen hierover over uitspreken maar ook de bestuurders van de
volleybalverenigingen zouden dat moeten doen. De verhouding jongens en meisjes is uit
balans. Dit gaan we ook terug zien in het kader. Als de trends zich voortzet zullen er ook in
toekomst meer vrouwen de kaderfuncties gaan uitvoeren. Hier is niks mis mee. Het enige wat
we wel moeten bedenken is dat als je aan jongenssport doet, in ons geval jongensvolleybal
zullen er ook voldoende mannelijke kaderleden moeten zijn.
Als we aan de slag gaan met het werven van jongens in het volleybal doen we dit voor de
korte, middellange en de lange termijn. Het gaat er om dat er een goed stabiel fundament
komt onder een volleybalvereniging en onder het Nederlandse volleybal. Een stevig
fundament krijg je bij een goede instroom van zowel jongens als meisjes in het volleybal.
In deze handleiding wil ik je graag wat praktische handvatten geven om aan de slag te gaan.

Begeleiden
Voordat we aan de slag gaan moeten we iets weten over hoe je jongens zou kunnen
begeleiden tijdens sport. Voor jongens is de huidige manier van trainen geven niet ideaal. In
het onderwijs zie je het ook vaak. Jongens vragen: waarom moet ik dit doen? Ze zijn snel
afgeleid. Vaak wordt de les gegeven op een ‘’juffenmanier’’. En soms moet dat ook want je
staat er alleen voor. Zorg in ieder geval voor hulp op je training. Dat kunnen gewoon
enthousiaste ouders zijn. Met de ‘’juffenmanier’’ wordt bedoelt dat je vaak termen hoort van
‘wees voorzichtig’ of ‘pas op’. Jongens willen dat niet horen. Jongens leren middels ‘trail and
error’. Jongens willen zaken uitproberen, ze willen experimenteren en ontdekken hoe het
moet. Zaak is het om ze die ruimte te geven. Als je jongens traint heb je letterlijk meer ruimte
nodig. Een prachtige training is altijd een circuittraining. Je zet als trainer een aantal
uitdagende oefeningen neer. Je verteld heel kort wat de bedoeling is en ze gaan aan de slag.
Bij iedere oefening staat een ouder die de zaken een klein beetje in goede banen leidt. Een
opmerking die ik altijd zelf nog geef is: als je de oefening nog leuker of stoerder kan maken
moet je me even roepen!

Met, daar en voor
Wat is één van de geheimen van het boeien en binden van jongens? Je moet proberen in de
belevingswereld te komen van de jongens. Als je dat kan dan zie je wat ze willen doen. Boukje
Smeets (KNHB) heeft onderzoek hier naar gedaan. In haar onderzoek spreekt ze over het
gebruik van de LEGO Serious Play methode. In deze methode staat het ‘denken met de
handen’ centraal.
Om inzicht te krijgen in hoe we beter kunnen aansluiten bij de ontwikkelingskenmerken van
jongens heeft Smeets in haar onderzoek gebruik gemaakt van de LEGO Serious Play
methode. Eén van opdrachten was: “Stel je stapt in de tijdmachine en deze brengt je naar
2125 en daar mag je de Hockey City van de Toekomst bouwen. Hoe ziet deze er dan uit?”
Smeets: “Met de LEGO stenen kunnen zij dat beter laten zien en ‘verwoorden’, dan dat ze het
onder woorden moeten brengen. Het heeft mooie inzichten opgeleverd die we nu toepassen
in de ontwikkeling van de methodiek Urban Hockey een tijdens de trainingen die we
aanbieden aan de jongens. Belangrijk bij LEGO Serious Play is het ‘nadenken’ met je handen.
Je drukt in feite je gedachten en gevoelens uit in LEGO-modellen. De LEGO-modellen
fungeren als metaforen – beeldspraak – en als een visuele inspiratiebron voor verder gesprek.
Ze bieden de ruimte ideeën en mogelijkheden uit te proberen.”

De vraag over de tijdmachine kunnen wij ook stellen als volleybaltrainers. Waar zouden de
jongens mee komen? We kunnen het wellicht invullen, maar dat moeten we juist niet doen.
Vraag het echt eens aan de jongens. Vraag ook gelijk eens wat zou je willen doen? Hoe zou
dan de training er uitzien?
Zelf vraag ik heel vaak aan de jongens wat ze willen doen. Vaak gaan we dit doen of pak ik
daar gedeeltes uit. En ja, voetbal wordt ook genoemd. Je kan door middel van het ‘geef en
neem’ principe volleybal en voetbal best combineren. Als volleybaltrainer vraag je jezelf vast
af: er moet toch ook iets gedaan worden aan volleybal? Door middel van heg ‘geef en neem’
principe neem je het volleybal en geef je bijvoorbeeld het voetbal. Hieronder een voorbeeld
van het geef en neem principe verwerkt in een volleybaloefening.

Uitleg
De trainer slaat de bal over het net. De
speler speelt de bal onderhands omhoog.
De set-up geeft hij met z’n voet of knie en
vervolgens slaat hij de bal over het net.

Tekening

Opmerking
Je kunt het ook vrij laten, maar de eerste bal
is onderhands. Wat bij mij gebeurde dat er
een jongen was die de eerste bal
onderhands speelde vervolgens gaf hij een
set-up met de knie. Daarna draaide hij zich
om en speelde met een omhaal de bal met
zijn voet over het net.

Nogmaals de boodschap: geef de jongens de ruimte, laat het een georganiseerde chaos zijn.
Laat ze zelf ontdekken hoe oefeningen werken. Vraag aan ze wat ze willen en je kunt het ‘geef
en neem’ principe toepassen.

Werven
Veel trainers en hopelijk ook bestuurders van volleybalverenigingen stellen zich de vraag:
‘’waar halen we die jongens vandaan?’’ Een pas klaar antwoord is er niet. Je hebt te maken
met de cultuur van een stad of dorp. Je hebt te maken met de ligging van een vereniging. Wie
zijn je buren? Met andere woorden: wie zijn de andere sportverenigingen om je heen?
Wellicht stel je jezelf de vraag: ‘’waar liggen de basisscholen ten opzichte van de sporthal?’’.
Allemaal goede vragen. Het zijn ook vragen waar je best negatief op kunt antwoorden. Beter
is het volgens mij om gewoon aan de slag te gaan met simpele behapbare wervingsprojecten.
Hieronder zijn een aantal van die projecten beschreven.

Project Urban Volley
Vaak organiseren volleybalverenigingen zogenaamde instuiftrainingen. De vereniging hoopt
dat de kinderen naar de zaal komen. Vroeger werkte dat best goed. Tegenwoordig is het zaak
dat de volleybalvereniging naar de kinderen toe gaat. Hoe gaaf is het om op een pleintje
lekker te gaan volleyballen. Met volleyballen bedoel ik niet de gedegen volleybal oefeningen
maar juist stoere en gave skills doen met een bal. Natuurlijk mag en wellicht moet het met
een volleybalsausje zijn. Tijdens het Urban Volley mag er stoere muziek zijn. Wellicht is het
mogelijk dat je via de gemeente een subsidie kan krijgen voor de aanschaf van een stalen
volleybalnet.

Als dit niet mogelijk is kan je altijd een elastiek spannen tussen de bomen of afrastering van
een pleintje.
Hieronder een aantal oefeningen uit de Action Volley kaartenbak die je bij het Urban volley
zou kunnen gebruiken

Spikeball
Uitleg
Twee teams rond de tafel of een getekend
vak. Een team smasht de bal op de tafel of
in een getekend vak. De bal stuit op en het
andere team smasht ook. Wie scoort er.
Opmerking
Je kunt ook gebruik maken van een stenen
tafeltennistafel. Deze staan vaak op
schoolpleinen en andere pleintjes.
Het spel wat de kinderen vaak ook spelen is
dat ze rond de tafel gaan en steeds de bal
bovenhands spelen.

Estafette met doel
Uitleg
Er zijn naast elkaar twee dezelfde circuitjes
uitgezet. Twee spelers starten gelijk. Wie het
eerste bij de bal, die klaar ligt, is pakt deze
er rent naar het doel. De andere speller die
de bal niet heeft probeert op doel te gaan
staan. De speler die de bal heft probeert
deze in het doel te smashen en de keeper
probeert deze tegen te houden.
Uitbreiding
• Twee doelen naast elkaar
• Doel omgedraaid
Opmerking
Je kunt het net wegdenken.

Isabelle Haak truc
Uitleg
Iedere speler een bal. Eerst de bal omhoog
wippen vervolgens onderhands, setup en
een pion van de bok afslaan.
Uitbreiding
Andere trucjes
Opmerking
Kinderen vinden het vaak heel leuk om
trucjes te doen. Je kunt er zoveel verzinnen
als je wilt. Inspiratie kan je ook halen uit alle
Corona challenges van de laatste tijd.

Doeltjes smash
Uitleg
Gymmatje als doel tegen de muur of twee
pionnen. Een kind als keeper voor het doel.
De andere kinderen proberen de bal in het
doel te slaan.
Uitbreiding
• Afstand van het doel vergroten /
verkleinen

Straub game
Uitleg
Tweetallen (kan ook met meer) slaan de bal
in de open vakken. Op de foto mag het vak
met kruis niet worden geraakt. Er wordt dus
gesmasht.

Uitbreiding
• Een ander soort vak bijvoorbeeld
rond
In de Action Volley ebook 1 oefeningenbundel staan nog veel meer gave oefeningen die je
zou kunnen toepassen

Street smash
Smashbal is een hele gave en gangbare volleybalvariant om toe te passen als je jongens
probeert te werven voor het volleybal. Op een schoolplein kan je een heel lang elastiek
spannen en je kunt veldjes tekenen met een krijtje. Wat je dan alleen nog nodig hebt zijn
ballen en enthousiaste mensen.

Hieronder de uitleg
Level 1
Wat heb ik nodig?
Eén of meer speelveld(en) met het net/koord op hoofdhoogte en één bal per speelhelft.
Spel (uitleg)
• Teams van 2 of 3 spelers. Als trainingsvorm kan ook 1 tegen 1 gespeeld worden.
• Team A serveert de bal vanuit de achterste helft van het veld over het net. Dit mag
zowel boven- als onderhands.
• Team B vangt de bal (direct of na een stuit). De service mag niet worden geblokt.
• De speler van B die de bal gevangen heeft mag naar het net rennen, de bal voor
zichzelf opgooien en over het net slaan (staand of in sprong).
• Team A vangt de bal (direct of na een stuit) en de speler die de bal gevangen heeft
mag nu naar het net en slaan.
• Elke keer als een team de bal over het net slaat, draait het door (bij drie spelers) of
wisselen de spelers van positie (bij twee spelers).
• Als er gescoord is, begint het team dat de bal heeft met serveren.

Spel (puntentelling)
Er wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem (iedere gescoorde bal of fout van de
tegenstander is een punt). Een punt wordt gescoord:
• Als bij de service de bal in het net gaat.
• Als de bal voor de tweede keer stuitert.
• Als bij de eigen partij de 1e of 2e overgespeelde bal de grond raakt.
Extra spelregels
• Als bij de service het net geraakt wordt en de bal gaat over het net, wordt er
doorgespeeld.
• De lijnen behoren bij het speelveld.
•
•
•
•
•

De bal die over het net gespeeld wordt mag zonder stuit gespeeld/gevangen worden,
of na één stuit gespeeld/gevangen worden.
Als de 1e speler de bal laat vallen en deze of een andere speler vangt daarna de bal,
dan spreken we van 1 keer spelen.
De bal mag met elk lichaamsdeel aangeraakt worden.
Bij elk gescoord punt gaat de volgende speler serveren (vaste volgorde hanteren).
Wisselspelers indraaien bij de serveerder

Level 2
Wat heb ik nodig?
Eén of meer speelveld(en) met het net/koord op hoofdhoogte en één bal per speelhelft.
Spel (uitleg)
• Teams van 2 of 3 spelers.
• Team A serveert de bal vanuit de achterste helft van het veld over het net. Dit mag
zowel boven- als onderhands.
• Team B vangt de bal (direct of na een stuit). De service mag niet worden geblokt.
• Het kind dat de bal gevangen heeft gooit de bal via een vang-gooibeweging naar zijn
teamgenoot (setter) die dan bij het net staat.
• De setter gooit de bal via een vang-gooi beweging naar zijn teamgenoot, die de bal
over het net slaat (staand of in sprong).
• Team B vangt de bal (direct of na een stuit) en de speler die de bal heeft gooit deze via
een vang-gooi-beweging naar de setter.
• De setter gooit de bal via een vang-gooi-beweging naar zijn teamgenoot, die de bal
over het net slaat (staand of in sprong).
• Nadat het team de bal over het net heeft geslagen, draait het door.
• Als er gescoord is, begint het team dat de bal heeft met serveren.
• Verplicht in drieën spelen.
Spel (puntentelling)
Er wordt gespeeld volgens het rallypointsysteem (iedere gescoorde bal of fout van de
tegenstander is een punt).
Een punt wordt gescoord:
• Als bij de service de bal in het net gaat.
• Als de bal voor de tweede keer stuitert.
• Als bij de eigen partij de 1e of 2e overgespeelde bal de grond raakt.
Extra spelregels
• De lijnen behoren bij het speelveld.
• De bal die over het net gespeeld wordt mag zonder stuit gespeeld/gevangen worden,
of na één stuit gespeeld/gevangen worden
• Als de 1e speler de bal laat vallen en deze of een andere speler vangt daarna de bal,
dan spreken we van 1 keer spelen.
• De bal mag met elk lichaamsdeel aangeraakt worden.
• Bij elk gescoord punt gaat de volgende speler serveren (vaste volgorde hanteren, na
elkaar)
• Wisselspelers indraaien bij de serveerder.

Beach
In de zomerperiode stoppen vaak andere sporten met trainen. Een ideaal moment om aan
ledenwerving te doen. Intussen zijn we gewend geraakt dat het volleybalseizoen 12 maanden
per jaar duurt. Hoe gaaf is het om jongens enthousiast te krijgen voor volleybal op de beach.
Beachvolleybal heeft een hele andere dynamiek dan zaalvolleybal. Als je twee tegen twee
speelt kunnen jongens helemaal los gaan. Zorg als trainer voor een goede sfeer.
Hieronder een oefening die je zou kunnen doen op beach en wellicht ook op andere
ondergronden. Het is een oefenvorm dat de jongens veel aan de bal zijn.
Trainer slaat de bal over het net
Het doel van deze oefening is om de spelers
op hun manier de bal in drie keer over het
net te spelen. Het drie keer spelen kan er op
z’n volleybals uitzien dus: onderhandse
pass, bovenhandse set-up en vervolgens de
bal over het net smashen. Maar het kan ook
anders, bijvoorbeeld: de eerste bal vangen
en gooien, de tweede bal een bovenhandse
set-up en de bal er vervolgens over heen
smashen. Of alle ballen vangen en gooien.
Voor dat de eerste bal wordt gespeeld kan je
de spelers eerst een actie laten uitvoeren,
bijvoorbeeld starten bij het net en
vervolgens achterwaarts verplaatsen.
Hieronder een aantal mogelijkheden.
Standaard oefening
Aan de overzijde staat een tweetal. De
trainer staat aan de overzijde van het net.
De trainer slaat de bal over het net. De twee
spelers spelen de bal in drie keer over het
net.
Uitbreidingen / aanpassingen:
 Tweetal begint bij het net, trainer
geeft een tik op de bal en het tweetal
verplaatst naar achter.
 Tweetal begint in het midden van
het veld en staat bij elkaar, trainer
geeft een tik op de bal en het tweetal
rolt naar de buitenzijde.
 Tweetal staat achter de achterlijn,
trainer geeft een tik op de bal en de
spelers gaan onder de achterlijn
door.











Tweetal begint naast de trainer,
trainer geeft een tik op de bal en de
spelers sprinten diagonaal onder het
net door.
De spelers staan achter elkaar. De
trainer gooit de bal over het net. De
voorste speler speelt de eerste bal
naar het net. De achterste speler
loopt naar het net en geeft de setup. Vervolgens wordt de bal over het
net gespeeld.
De spelers staan achter elkaar. De
trainer gooit de bal over het net. De
achterste speler speelt de eerste bal
naar het net. De voorste speler loopt
naar het net en geeft de set-up.
Vervolgens wordt de bal over het net
gespeeld.
De spelers staan achter elkaar. De
trainer gooit de bal over het net. De
voorste speler springt over de bal
heen. De achterste passt de bal. De
voorste speler geeft de set-up.
Vervolgens wordt de bal over het net
gespeeld.
De spelers staan achter elkaar. De
trainer gooit de bal over het net. De
voorste speler gaat zitten en laat de
bal tussen de benen stuiten. De
achterste speler passt. De voorste
speler is weer gaan staan en geeft de
set-up. Vervolgens wordt de bal over
het net gespeeld.

De trainer kan ook op een andere positie
gaan staan:
 Trainer kan aan de zijkant van het
veld gaan staan
 Trainer kan aan dezelfde zijde als de
spelers gaan staan
 Trainer gooit de bal onder het net
door
Andere stoere oefeningen zijn te vinden in Action Volley e-book 6 Outdoortrainingen

Promofilm
We kennen allemaal de reclame van de pindakaas. Een kleine jongen die later een topsporter
werd. Als je zo’n promotie filmpje zou kunnen maken voor het volleybal zou heel gaaf zijn.

Kinderen zijn beeldend. Als je het filmpje maakt zodat het in deze past kan het heel
aansprekend zijn. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een kleine jongetje die staat te kijken bij
de beachtraining van heren 1. Daar ziet hij een speler van heren 1 een bal keihard smashen.
Dat jongetje denk: dat wil ik ook! Door het filmpje heen zie je de jongen groeien en
uiteindelijk zie het jongetje, wat groter geworden is, ook een bal knalhard op de grond
smashen. Zo’n filmpje kan gebruiken voor verschillende digitale media. Ook is het te
gebruiken op scholen.

Jaarlijks event
Ieder dorp of iedere stad heeft een jaarlijks event. In dorpen zijn dit vaak dorpsfeesten en
wellicht in de steden zou dat op koningsdag kunnen zijn. Tijdens dit soort momenten mogen
sportverenigingen zich presenteren. Vaak staat de voetbalvereniging er met een
snelheidsmeter. Daar kunnen jongens laten zien hoe hard ze kunnen schieten. De basketbal
staat er wellicht met een basket waarin de jongens kunnen scoren. De volleybalvereniging
staat er ook vaak maar daarvoor is het lastig om iets gaafs te doen wat aantrekkelijk is
jongens. Enige tijd geleden hadden de beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert
Meeuwsen een challenges met Tess Wester de handbalkeepster van het Nederlands team.
Het idee was dat de beachvolleyballers een aanval zouden opbouwen en deze in het doel
proberen te smashen waarin de handbalkeepster staat. Hoe vaak scoren ze uit 10 pogingen.
Als je zo’n oefening neer kunt zetten op een jaarlijks event is heel gaaf. Je kunt dit doen met
spelers van heren 1. Het ziet er dan heel dynamisch uit. Wat je ook kunt doen is dat
voorbijgangers mee mogen doen. Wat ook een hele gave variant is, is dat degene op doel iets
kan winnen.

Brouwer en Meeuwsen
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
Uitbreiding
• Afstand van het doel veranderen
• Twee doelen en 1 of 2 keepers

Trainingen
Ziet een jongenstraining er anders uit als een meisjestraining? Bij mij niet. De meisjes doen
gewoon hetzelfde als de jongens. Meisjes zijn ook stoer. Vanuit de Action Volley gedachte zijn
er vijf topics die in iedere training aanwezig zijn. De vijf topics zijn: fun, cool, smash, score en
games.
Van belang is dat je de jongens de ruimte geeft om zaken zelf te ontdekken. De jongens willen
graag zelf de oefening door ontwikkelen. Met andere woorden: ze passen de oefening zo aan
dat hij heel gaaf wordt en past bij deze tijd. Laat bij spelletjes de jongens zelf de spelregels
afspreken. Alles moet natuurlijk wel binnen de veilige cirkel gebeuren.
Hieronder wat oefeningen die naast de al eerder weergegeven oefeningen in document zou
kunnen gebruiken voor je jongenstraining leuker te maken. Je kunt de oefeningen zo
aanpassen dat ze voor alle niveaus bruikbaar zijn.
De indeling van de training kan je zien als een maaltijd. We hebben het voorgerecht
(warming-up), het hoofdgerecht (kern 1 en 2) en het nagerecht (afsluitende spelvorm)
Je kunt de oefeningen ook gebruiken in een circuitvorm.

Voorgerecht
Trefbal met gymbal
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

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

Scoor hem in het doel
Uitleg
De trainer slaat een bal in het veld. Twee
spelers gaan er achter aan. Degene die de
bal als eerste heeft probeert deze in het
doel te smashen. De andere speler gaat snel
op doel staan en probeert de bal tegen te
houden.
Uitbreiding
• Meerdere doelen naast elkaar
• Doel omdraaien

Hoeveel ballen kan je vangen?
Uitleg
Trainer gooit in een rustig tempo ballen
over het net. De speler vangt ze ombeurten.
Hoeveel kan hij er vangen en bij zich
houden.
Uitbreiding
• Grotere of kleinere ballen

Hoofdgerecht
Scoor hem in het doel
Uitleg
Speler staat met een bal klaar achter het
doel. Hij serveert de bal over het net naar
het tweetal. Na serivces gaat hij tussen de
doelen staan. Het tweetal bouwt een aanval
op en proberen de bal in het doel te
smashen.

Sla hem op de trampo
Uitleg
Twee spelers bouwen een aanval op. De bal
wordt over het net geslagen op het kastdeel
of trampoline.
Opmerking
Je kunt ook de speler gewoon van achter
een laag net laten smashen op de trampo.

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.
Uitbreiding
• Een keeper op het doel

Pionen omslaan
Uitleg
Spelers proberen pionnen om te slaan.
Uitbreiding
• 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

Klimmen en smashen
Uitleg
Een kind klimt op de kast. Vervolgens krijgt
hij de bal van de trainer die naast de kast
staat. Het kind gooit de bal op en probeert
de pionnen die aan de andere kant van het
net staat om te slaan. Na het smashen
springt het kind van de kast af op een dikke
mat.
Uitbreiding
 Trainer gooit de bal naar de speler
op de kast
 Twee spelers tegelijk wie staat als
eerste op de kast (BMO: duelleren)
 In een doel smashen in plaats van
pionen

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?

Wie is het snelst?
Uitleg
Twee spelers starten bij elkaar. Op het teken
van de trainer verplaatsten ze zich en
komen weer terug. Wie als eerst om de
home pion is mag de bal onderhands
spelen en proberen te scoren in de korf.
Uitbreiding:
• In plaats van in de korf spelen, nu de
bal omhoog spelen met een
onderhandse techniek en daarna
smashen

Kleiduiven schieten
Uitleg
B gooit zijn hoog in de lucht. A serveert zijn
bal tegen de aangegeooide bal.
Uitbreiding
Meerdere tweetallen, wie lukt dit het eerste?

Wie blokt het hoogst?
Uitleg
Aan een draad hangen balonnen. De draad
hangt scheef en hangt boven het net
(anders als op tekening). De speler
verplaatst zijwaarts en blokkeert tegen de
balon. Hij moet steeds hoger gaan springen.
Welke speler kan ze allemaal met twee
handen raken?
Uitbreiding
• Ander verplaatsingswijze
• Andere route van verplaatsen

Door de hoepels
Uitleg
De speler verplaatst zijwaarts. Bij iedere
pionen gooit de trainer een bal aan. De
speler vangt de bal, hij sprint en gooit de bal
met twee handen door de hoepel. De
hoepels hangen aan een draad. De draad
hangt schuin boven het net (anders als op
tekening)
Uitbreiding
• Ander verplaatsingswijze
• Andere route van verplaatsen

Nagerecht
Peter van der Ven 1-1
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)
Uitbreiding
• 2 tegen 2 (situatie B)

Kopbal
Uitleg
Twee teams tegen elkaar. Onderling gooit
het team de bal over naar elkaar. Als ze bij
een doel zijn moet de bal er in worden
gekopt. Het maakt niet uit welk doel en van
beide kanten van het doel kan gescoord
worden.

Nog wat andere handvatten voor de training:






Probeer de jongens aandacht te geven. Je hebt jongens die makkelijk mee kunnen
maar ook jongens die wat moeite hebben. Geef ze allemaal aandacht. Ga eens op
dezelfde hoogte zitten en begin een praatje.
Fouten maken moet en mag. Laat de jongens het zelf ontdekken
Je kunt van alle oefeningen ook battles en challenges maken, wie is het snelst, hoe
vaak kan je het, kan het nog moeilijker enz.
Als jongens binnenkomen via een clinic, doe dan hetzelfde als wat daar gedaan is. Je
hebt dan een goede en duidelijke verbinding. Ga dus smashballen als dat op de clinic
ook gedaan is.

Wedstrijden
Op de training kan je ook wedstijden spelen. Jongens willen graag aan de bal zijn. Het is goed
omdat met zo weinig mogelijk spelers in een veld te staan zodat ze veel aan de bal zijn.
Iedereen doet altijd mee. Dus als het mis gaat blijven ze gewoon in het veld.
Naast het fantastische smashbal kan je ook 1-1, 2-2 en 3-3 spelen.
Hieronder tref je een opbouw daarvan.

One on One
Uitleg
• 1-1 spelen volgens Action Volley
Level A of B
Uitbreiding
• Levels kunnen ook tegen elkaar
• In een king of the court system
• Ouderen kunnen zonder vangen
spelen
• Meerdere balcontacten

Basic Volley

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
Uitbreiding
• Voor oudere kinderen in 3x door
spelen
• King of the court system

Spikeball
Uitleg
• Spikebal games 3x3. Volgens Levels
E (2e bal mag gevangen worden) en F
(gewoon in drie keer)
Uitbreiding
• King of the court

Afsluitend
In dit document heb ik weergegeven hoe wij met onze mini volleybalafdeling zijn gegroeid.
Wij hebben 400% meer leden binnen kunnen halen in vier jaar tijd. Aan de jongenskant
begonnen we met 6 jongens uiteindelijk zijn we geëindigd met 75 jongens. Aan de
meisjeskant was de groei ook flink. Deze groei is gekomen door nieuwe hedendaagse
initiatieven. We hebben ze bedacht en gewoon gedaan. Niet te lang over nagedacht, gewoon
doen! We hebben dit ook gedaan met allemaal vrijwilligers. Vaak wordt gezegd: ja daar bij
Sliedrecht Sport is alles mogelijk. Nou… dat is niet zo. Het heeft niets gekost. Het enige wat
wel extra kosten met zich meebracht was de extra zaalruimte. En dat is positief. Zonder al die
fantastische vrijwilligers wat het nooit wat geworden. Het waren trainers, hulptrainers, ouders
en andere jeugdleden. Allemaal stonden ze klaar. Waarom stonden ze klaar? Omdat ze zich
gewaardeerd voelden. Iedereen kreeg aandacht, iedereen was hetzelfde. Niemand is groter
dan de club. We werkte met z’n alle aan het fundament van de club, namelijk de mini
volleybalafdeling Kids Volley. We zijn geëindigd met zo’n 200 mini’s. Een goed en stevig
fundament voor de club.
Dit document gaat over jongensvolleybal. Natuurlijk kan je op dezelfde manier ook meisjes
werven. Dit is ook van groot belang. Dus waar in dit document jongen staat kan je ook meisje
neerzetten. En de ‘juffenmanier’ kan ook de ‘meestermanier’ zijn

Inspiratiebronnen
Boukje Smeets https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/verschillen-insportgedrag-hoe-bind-je-jongens/
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