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1. Algemene informatie
Om te beginnen willen we je er op wijzen dat veel informatie te vinden is op de website van
Volleybalvereniging Reflex Kampen. www.Reflexkampen.nl
Je kunt daar bijvoorbeeld informatie vinden over contributiezaken , trainingstijden, indeling
teams enz. Mocht je jouw vraag niet beantwoord krijgen via deze site, dan kunt je via de mail
contact zoeken met de miniTC.
MiniTCReflex@hotmail.com
Als het gaat om uitleg van spelregels dan kun je terecht bij de website van de Nederlandse
Volleybal Bond. Specifiek voor de mini’s wordt daar ook het CMV (cool moves volleybal) uitgelegd.
Er geldt een kledingvoorschrift.
Trainingen: sportbroekje, t-shirt, gympen zonder zwarte zool , evt. knie		
		beschermers.
Wedstrijden: wedstrijdshirt en wedstrijdbroekje. Deze zijn te verkrijgen via de 		
		vereniging.
De betrokkenheid van ouder(s) is belangrijk. Om Reflex goed draaiende te houden stellen wij
het op prijs indien u actief wilt zijn in een van de commissies. Daarnaast is het noodzakelijk
dat u het vervoer naar de uitwedstrijden af en toe op u neemt.
Waarvoor alvast onze dank!

Vier unieke eigenschappen die de sport en haar beoefenaars kenmerken:
- Sociaal
– “Eén grote familie, één groot team”
- Sportief
– “Sportief in je spieren en in je hoofd”
- Actief
– “Volleybal brengt je wereld in beweging”
- Gedreven – “Volleyballers komen ver ... en hoog
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2. De spike is een topper
Om een echte topper te worden is het nodig om veel jaren heel goed te trainen. Daarnaast
heb je ook veel talent nodig. Heel veel talent heeft lang niet iedereen. Wat wel iedereen kan
doen is goed en hard trainen. De spike, de volleyballende specht, die hieronder staat afgebeeld is snel, slim en kan heel hoog springen. De spike is onder andere het symbool voor een
jeugdvolleybaltopper. Spike is ook het Amerikaanse woord voor “smash”.
Met de letters van het woord SPIKE beginnen ook de eigenschappen die een topspeler moet
hebben.
Meisjes kunnen al tot de top behoren als ze 18-20 jaar oud zijn. Bij jongens is dat enkele
jaren later. Jij beschikt nu natuurlijk nog niet over alle topeigenschappen. Het is echter wel
goed om te weten waarnaar je kunt streven om een topper te worden.
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3. Sporthouding
De volleybaltopper gedraagt zich top!!
We bereiden je voor op een niveau hoger dan dat je nu speelt. Hierbij hoort een juiste
sporthouding. Reeds vanaf de mini’s wordt geleerd wat dit betekent. Bij de minimannen en
minimeiden zijn motivatie en discipline heel belangrijk.
Motivatie.
Het beste uit jezelf willen halen, het hoogste willen bereiken. Dat uit zich onder meer door
de inzet, doorzettingsvermogen en concentratie tijdens de trainingen en de doelen die je
jezelf stelt.
Discipline.
Soms moet je voor je sport iets laten of juist iets doen. Daar heb je discipline voor nodig.
Hierbij is het van groot belang om alle afspraken die gemaakt worden na te komen, zowel
binnen als buiten de training en wedstrijd.
Daarom hieronder voor jou de belangrijkste zaken op een rijtje.
- Alle spullen in de tas ( volleybal kleding, waterfles en douchespullen)
- Op tijd aanwezig (15 minuten voor aanvang van de training)
- Helpen om het veld op en af te bouwen
- Maximale inzet en doorzettingsvermogen
- Met veel plezier veel leren over volleybal
- Douchen na de training
- Kleedkamer netjes achter laten
- Geen kauwgom en geen sieraden
3.1 Blessures voorkomen.
Het is belangrijk dat je gezond blijft. Niets is zo vervelend als niet meer kunnen
volleyballen omdat je geblesseerd bent.
Wat kun je zelf doen om gezond te blijven ?
Als je veel traint moet je voldoende rust krijgen en goed eten. Verder vermindert de kans op
blessures als je het volleybalspel goed leert (een goede techniek aanleert). Luister dus goed
naar je trainer/ster, en de signalen van je eigen lichaam. Geef het aan als je ergens last van
hebt.
3.3 Regels rond trainingen en wedstrijden.
- Niet met buitenschoenen in de zaal (dus ook niet met volleybal schoenen buiten)
- Niet in de kantine komen bij afwezigheid beheerder
- Niet in het ballenhok komen
- 5 min voor trainingtijd in de zaal aanwezig zijn. De training start op tijd.
- Graag je bidon (met water!) bij de training/ wedstrijd in de zaal hebben
- Geen kleding en/of waardevolle spullen achterlaten in de kleedruimtes; graag in 		
sporttas meenemen in de zaal.
- Buiten trainingen en wedstrijdtijden alleen toegang tot de hal bij aanwezigheid van 		
een kantine beheerder.
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- Pesten, mensen uitsluiten, schelden of fysiek geweld wordt niet getolereerd
- Douchen na de training, graag slippers aan.
- Kleedruimtes netjes en droog achterlaten
- Vertrek/aanwezigheid wedstrijden zie wedstrijdschema.
- Wedstrijdrooster zelf raadplegen en ruilen met rijden zo nodig
een aantal van bovengenoemde afspraken zijn nodig gebleken door eerdere vervelende ervaringen met oa ongevallen buiten
de training, diefstal en pesten. Wij kunnen en willen hier als trainers en Reflex geen verantwoordelijkheid voor nemen.
We hopen dan ook dat jullie als leden en ouders met ons deze afspraken naleven en erop
toezien.
In principe wordt er in de vakanties gewoon doorgetraind (behalve de zomervakantie). Bij
afwezigheid graag vroegtijdig aangeven bij de trainer.
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4. Volleybal technieken

1. kijken naar de bal
2. verplaatsen naar de pass-positie
3. de armen zijn los en zoeken de bal op
4. schouders omhoog brengen in de richting van de oren
5. de onderarmen komen bij elkaar en raken de bal
6. de onderarmen bewegen enigszins naar de positie van de spelverdeler
7. de beweging afmaken en een stap maken in de richting waar de bal heen gaat (start
aanvalsdekking of aanloop van de aanval)
Keywords
-

“ik weet niet”(optillen schouders)
Poephouding (achterwerk steekt te ver naar achteren)
Plank (armen recht)
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1. kijken naar de bal – lichaam staat in de richting waar de bal vandaan komt
2. uitgangshouding:
• knieën en ellebogen licht gebogen
• voeten in schredestand
• handen op hoofdhoogte
3. als de bal nadert:
• knieën en ellebogen buigen
4. benen strekken en stilstaan vlak voor en op het moment van spelen
5. de bal spelen:
• wijsvingers en duimen vormen een driehoekje
• handen vormen op het raakmoment een kommetje
6. armen volledig uitstrekken
7. vingers wijzen de bal na
8. de positie innemen voor de aanvalsdekking
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Service
onderhands

Service

tennis uitvoering
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Aanval

1. kijken naar de bal (set up), inschatten van de balbaan, kiezen van het startmoment van
de aanloop
2. aanloop schuin naar het net toe, en positie kiezen t.o.v. de bal, armen achterwaarts
zwaaien
3. ritme:
• één na laatste pas is groot en snel waarna een kortere aansluitpas volgt
4. aanloop met volgorde (laatste 2 passen):
• rechtshandige: rechts – links
• linkshandige: links – rechts
l
5. beide armen gaan omhoog:
• linkerarm wijst naar de bal
• rechterarm gaat achtereenvolgens naar achteren – omlaag – omhoog (rotatiebeweging,
rechtshandige aanvaller)
6.
• slagschouder draait van het net af
• draaiing in de rug
7. slaan van de bal – landen op twee voeten – doorbuigen van de knieën
8. uitgangspositie innemen voor een eventuele volgende actie

10

Trainingsboek Regionaal Talentcentrum
Seizoen 2015-2016

1.
algemene verdedigingshouding innemen:
• knieën gebogen
• armen los
• bovenlichaam naar voren gebogen
2.

verplaatsen naar de bal toe

3.

grote laatste pas maken

4.

twee handen onder de bal plaatsen en de bal spelen

5.

één arm gaat gestrekt door, boven het hoofd

6.

andere arm op de buik leggen (elleboog is den het steunpunt bij het doorrollen) of de
arm gestrekt naast het lichaam leggen

7.

doordraaien op de rug

8.

beide benen over de schouder gooien

9.

uitgangspositie innemen voor aanvalsdekking of aanloop voor een aanval
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Trainingsboek Regionaal Talentcentrum
Seizoen 2015-2016

1.
•
•
•

uitgangspositie innemen:
handen op hoofdhoogte
knieën iets gebogen
voeten op schouderbreedte

2.

kijken naar het veld van de tegenpartij

3.

kijken naar de pass en de set-up

4.

plaatsbepaling t.o.v. de bal

5.

kijken naar de aanvaller

6.

de afzet van de blokkeerder – met gebruikmaking van de benen – armen blijven op
hoofdhoogte

7.

actieve armstrekking, benen (voeten) steken naar voren (buikspieren aanspannen)

8.

handen boven het net plaatsen – vingers van de handen spreiden en aanspannen

9.

indien de bal in het spel blijft; klaarmaken voor een volgende speelactie
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5. Kracht- en stabiliteitsoefeningen
Oefening 1: rugbrug standaard
Spieren: rechte buik- darmlendespieren.
Uitvoering:
- 2 benen in 90º steunend op de voeten en de
schouders.
Aanwijzingen:
- heupen horizontaal houden;
- schouders, heupen en knieën in één lijn;
- navel intrekken.
Oefening 2: rugbrug, 1 been gebogen opgetild
Oefening 3: rugbrug, 1 been gestrekt opgetild

Oefening 4: zijbrug gestrekte benen standaard
Spieren: schuine buikspieren, spieren in zij en
buikwand, voorste en buitenste bovenbeenspieren.
Uitvoering:
- 2 benen gestrekt steunend op één voet en
onderarm. (wisselen)

Oefening 5: zijbrug, 1 been gestrekt opgetild

Aanwijzingen:
- heupen parallel houden;
- schouders, heupen en enkel in één lijn;
- navel intrekken;
- elleboog recht onder de schouder.

Oefening 6: buikbrug gebogen gestrekte benen standaard
Spieren: rug-bilspieren en hamstrings
Uitvoering:
- 2 benen gestrekt op tenen en onderarmen.
(wisselen)
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Aanwijzingen:
- heupen en schouders parallel;
- schouders, heupen en knieën in één lijn;
- navel intrekken;
- elleboog recht onder de schouder.
Verzwaring: voorligligsteun
- ellebogen recht onder de schouder
Oefening 7: buikbrug gestrekte benen één arm opgetild

Oefening 8: lunges
Spieren: strekketen en rompspieren.
Uitvoering:
- rechte rug, handen ter hoogte van de ogen
alsof men een halterstang vasthoudt;
- uitstrekken op de tenen;
- kniehef tot bovenbeen horizontaal;
- uitvalsstap waarbij de knie boven de enkel
blijft bij de landing
- langzaam gecontroleerd doorzakken tot bovenbeen horizontaal is.
Aanwijzingen:
- voorste knie niet voorbij de voorste voet;
- romp boven achterste knie houden;
- lichaam gestrekt en recht houden; rompspieren aantrekken.

Oefening 9: squat, voetenstand schouderbreedte
Spieren: strekketen en rechte buikspieren.
Uitvoering:
- knie volgt voetenstand; navel intrekken.
Aanwijzingen:
- rompspieren aantrekken.
Verzwaring: evt met gereedschap of gewicht
tot max 10 kg.
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6. Spelerslogboek
										Datum:
Schrijf achter iedere test de score.
lengte:						
sprongkracht vanuit stand (voorwaarts):
sprongkracht (hoog) vanuit stand:
sprongkracht (hoog) met aanloop:
interval shuttle-runtest:
agility T-test:

Persoonlijk leerdoel:

										Datum:
Schrijf achter iedere test de score.
lengte:						
sprongkracht vanuit stand (voorwaarts):
sprongkracht (hoog) vanuit stand:
sprongkracht (hoog) met aanloop:
interval shuttle-runtest:
agility T-test:

Persoonlijk leerdoel:
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										Datum:
Schrijf achter iedere test de score.
lengte:						
sprongkracht vanuit stand (voorwaarts):
sprongkracht (hoog) vanuit stand:
sprongkracht (hoog) met aanloop:
interval shuttle-runtest:
agility T-test:

Persoonlijk leerdoel:
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7. Spelregels verschillende niveau’s
Belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige spelregeluitgave.
Er is in deze versie een aantal veranderingen aangebracht ten opzichte van de vorige editie
van de spelregels voor het CMV. Het belangrijkste doel is om zo min mogelijk onduidelijkheden te laten bestaan over de spelregels en om de toepasbaarheid van de regels te vereenvoudigen.
Spelregelaanpassingen:
• Bij niveau 4 is het toegestaan om te smashen.
• Bij niveau 5 blijven de reeds behaalde bonuspunten, voor 3 keer spelen, bij een dubbele
fout gehandhaafd.
• Bij niveau 1 tot en met 4 is naast het gebruik van de veldafmeting van 6 x 4,5 meter
ook toegestaan om de buitenste zijlijnen van een badmintonveld te gebruiken en een
achterlijn te trekken op 4,5 meter gemeten vanaf de middenlijn.
• Bij niveau 5 en 6 is het toegestaan om de belijning van een badmintonveld te ge			
bruiken. Dat wil zeggen de buitenste zijlijnen en de binnenste achterlijn.
• Daarnaast is het bij niveau 6 ook toegestaan om de buitenste zijlijnen en de
• buitenste achterlijn van een badmintonveld te gebruiken. Hierdoor kan er op een 			
groter veld gespeeld worden ter voorbereiding op de C-jeugd.
• Een wedstrijd / toernooi wordt gestart met 4 spelers maar mag in geval van blessure uitgespeeld worden met minimaal 3 spelers.
Lijn en netfouten.
Op de niveaus 4, 5 en 6 wordt er wel gefloten voor lijn-, voet- en netfouten. Dit dient wel te
gebeuren op de op dat ogenblik geldende regels zoals deze beschreven zijn in de officiële
spelregels volleybal uitgegeven door de Nevobo.
Aantal spelers.
Een wedstrijd of toernooi wordt gestart met 4 spelers maar mag in geval van een blessure
uitgespeeld worden met minimaal 3 spelers.
Lijn en netfouten
Op de niveaus 4, 5 en 6 wordt er wel gefloten voor lijn-, voet- en netfouten. Dit dient wel te
gebeuren op de op dat ogenblik geldende regels zoals deze beschreven zijn in de officiële
spelregels volleybal uitgegeven door de Nevobo.
Aantal spelers
Een wedstrijd of toernooi wordt gestart met 4 spelers maar mag in geval van een blessure
uitgespeeld worden met minimaal 3 spelers.
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Cool Moves Volley
Spelregels 2013-2016

7. Algemene regels voor het Cool Moves Volley
Leeftijdsgrenzen
Het is toegestaan om in het Cool Moves Volley maximaal één niveau lager te spelen dan het
niveau waar de speler officieel in hoort te spelen (conform de gestelde leeftijden). Het is wel
toegestaan om hoger te spelen dan het niveau dat bij de leeftijd past.
Mocht het zo zijn dat een speler meer dan één niveau lager wil speler, dan dient hier officieel
dispensatie voor worden aangevraagd bij de organisator / competitieleider van de betreffende
competitie. Wanneer deze persoon de dispensatie toekent, is de voorwaarde dat het team waar
de speler zich in bevindt niet mee speelt om de prijzen. Een team met een eventuele
dispensatiespeler kan dus geen officieel kampioen worden en bijvoorbeeld mee doen aan Final
Four.
Lijn en netfouten
Op de niveaus 4, 5 en 6 wordt er wel gefloten voor lijn-, voet- en netfouten. Dit dient wel te
gebeuren op de op dat ogenblik geldende regels zoals deze beschreven zijn in de officiële
spelregels volleybal uitgegeven door de Nevobo.
Aantal spelers
Een wedstrijd of toernooi wordt gestart met 4 spelers maar mag in geval van een blessure
uitgespeeld worden met minimaal 3 spelers.
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8. Niveau 1 – Gooien, vangen, bewegen
Leeftijd:

6 - 7 jaar

Aantal spelers:

4 spelers per team

Veldafmeting:

6 x 4,5 meter

Nethoogte:

2 meter

4,5 m

6 m

9 m

Veldafmeting
Naast het gebruik van de veldafmeting van 6 x 4,5 meter is het ook toegestaan om de buitenste
zijlijnen van een badmintonveld te gebruiken en een achterlijn te trekken op 4,5 meter gemeten
vanaf de middenlijn.

Doel
De spelers proberen de bal over het net bij de tegenstander in het veld op de grond te krijgen.

Beginbal
De bal mag vanaf elke plaats in het veld over het net worden gegooid, waarbij de bal het net
mag raken. De spelleider hoeft geen fluitsignaal te geven bij de beginbal. De beginbal dient zo
snel mogelijk gespeeld te worden om de vaart in het spel te houden.

Spelregels
1.

Wanneer een speler de bal over het net gooit, draait de hele ploeg waartoe de speler
behoort, met de klok mee, een plaats door. Doordraaien is verplicht.

2.

De spelers mogen niet lopen met de bal.

3.

Wanneer de afstand tot het net als te groot wordt ervaren, mag de bal naar een
teamgenoot overgegooid worden die dichterbij het net staat en daarna moet de bal
over het net gegooid worden.

4.

De bal mag het net raken.

5.

De bal mag via een teamgenoot gevangen worden.

6.

Wanneer een speler de bal laat vallen, de bal uit gooit, de bal in het net gooit of de bal
aanraakt voordat deze uit is, moet deze speler het veld verlaten en naast het veld bij
het net plaatsnemen.

7.

Wordt de bal door de tegenstander op de grond gegooid, dan verlaat de speler die het
dichtst bij de bal stond het veld.

8.

Als er nog maar twee spelers in het veld staan, wisselen de spelers telkens van plaats
nadat de ploeg de bal over het net heeft gegooid.

9.

Als het veld van de tegenstander ‘leeg’ is, krijgt het team één punt.

10.

Een speler mag in het veld terugkeren bij één (1) vangbal van een ploeggenoot. Het
terugkeren moet direct na de vangbal plaatsvinden.

11.

De speler die het langst buiten het veld staat, staat het dichtst bij het net en mag als
eerste in het veld terugkeren.

12.

Lijn- en netfouten worden op dit niveau niet afgefloten.
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Wanneer ligt het spel stil?
Het spel ligt stil wanneer de bal niet gevangen wordt, d.w.z.:
de bal is uit gegooid.
een speler heeft de bal laten vallen.
de bal is in het net gegooid.
de bal is in het veld van de tegenstander op de grond gegooid.

Wat gebeurt er als het spel stil ligt?
Het spel wordt direct hervat met een worp door degene die op dat moment de bal heeft, ergens
vanuit het veld. De essentie hiervan is dat het spel zo snel mogelijk weer hervat wordt: het
aantal balcontacten neemt op deze manier toe.

Figuur 1 t/m 3:
opstelling en manier
van doordraaien
nadat de bal over
het net gegooid is bij
resp. 4, 3 en 2
spelers in het veld.
Bovendien is bij fig.
2 & 3 aangegeven
waar spelers die
mogen terugkeren in
het veld dat het
beste kunnen doen

Telling
Wanneer het veld van de tegenstander leeg is, krijgt het winnende team één punt en begint het
spel opnieuw, waarbij beide teams weer starten met vier spelers in het veld.

Snelheid
Laat de spelers na het vangen meteen gooien om veel snelheid in het spel en dus in het
bewegen te krijgen.

Motivatie
Op niveau 1 gaat het er vooral om de balvaardigheid en
beweging te stimuleren. Om met volleybaltechnieken te
beginnen is het een voorwaarde eerst balvaardig te
worden. Onder balvaardigheid verstaan we
balbaanherkenning, oriëntatie in de ruimte en balgevoel.
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9. Niveau 2 – Onderhands opslaan
Leeftijd:

7 - 8 jaar

Aantal spelers:

4 spelers per team

Veldafmeting:

6 x 4,5 meter

Nethoogte:

2 meter

4,5 m

6 m

9 m

Veldafmeting
Naast het gebruik van de veldafmeting van 6 x 4,5 meter is het ook toegestaan om de buitenste
zijlijnen van een badmintonveld te gebruiken en een achterlijn te trekken op 4,5 meter gemeten
vanaf de middenlijn.

Doel
De spelers proberen de bal over het net bij de tegenstander in het veld op de grond te krijgen.
Stimuleer het volleybalspecifiek gooien en vangen.

Overzicht volleybalspecifiek vangen en gooien
Wijze van vangen
1
2
3
4
5

(niet van toepassing)
Met gestrekte armen met linker /
rechtervoet voor
Kommetje boven je hoofd
Boven je hoofd vangen met twee
handen achter de bal
Voor of boven het lichaam vangen

Wijze van gooien
Met één gestrekte arm
onderhands gooien

Als voorbereiding op

Met gestrekte armen

Onderarms spelen

Onderhandse opslag

Wegstoten
Bovenhands spelen
Met twee handen stoten of
Tip of pushbal
met één arm de swingworp
Met één arm swingen
Smash

Een aantal goede voorbeelden

Met gestrekte armen onderhands

kommetje boven je hoofd en wegstoten

met 1 hand swingen.

Verschil tussen met één hand stoten en met één arm swingen
Met één hand stoten is een voorbereiding op de tip of pushbal. Met één arm swingen is een
voorbereiding op de smash. Het verschil tussen stoten en swingen is de actie van de arm. Bij het
stoten ligt de bal op de hand, de arm wordt gestrekt en de bal wordt weggeduwd. Bij het
swingen is de actie van de elleboog cruciaal: de elleboog gaat van achter het hoofd naar voor het
hoofd en ondertussen wordt de arm gestrekt en de bal weggegooid.
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Een aantal veel voorkomende foute voorbeelden

NIET van onder de kin stoten

NIET uit de nek gooien

Beginbal
De bal wordt vanaf elke plaats in het veld verplicht met een onderhandse opslag over het net
geslagen, waarbij de bal het net mag raken. Op de plaats waar een fout gemaakt werd, wordt
opgeslagen.
De spelleider hoeft geen fluitsignaal te geven bij de beginbal. De beginbal dient zo snel mogelijk
gespeeld te worden om de vaart in het spel te houden. Als voorspeler (bij drie of vier spelers in
het veld) mag je de bal eerst naar een achterspeler gooien, die vervolgens begint met de opslag.

Spelregels
1.

Wanneer een speler de bal met een onderhandse opslag over het net speelt, of de bal
in de rally over het net gooit, dan draait de hele ploeg waartoe de speler behoort, met
de klok mee, een plaats door. Doordraaien is verplicht.

2.

De spelers mogen niet lopen met de bal.

3.

De bal moet in één keer over het net gegooid worden, dus niet overgooien naar een
teamgenoot zoals bij niveau 1.

4.

De bal moet over het net worden gegooid vanaf de plaats waar de bal gevangen is. Dit
geldt voor zowel binnen als buiten de lijnen van het veld.

5.

De bal mag het net raken.

6.

De bal mag via een teamgenoot gevangen worden.

7.

Wanneer een speler de bal laat vallen, de bal uit gooit, de bal in het net gooit, de bal
aanraakt voordat deze uit is of de bal onjuist onderarms (zie regel 12) speelt, moet
deze speler het veld verlaten en naast het veld bij het net plaatsnemen.

8.

Wordt de bal door de tegenstander op de grond gegooid, dan verlaat de speler die het

9.

Als er nog maar twee spelers in het veld staan, wisselen de spelers telkens van plaats

dichtst bij de bal stond het veld.
nadat de ploeg de bal over het net heeft gegooid.
10.

Als het veld van de tegenstander ‘leeg’ is, krijgt het team één punt.

11.

Een (1) speler mag in het veld terugkeren bij drie vangballen achter elkaar van zijn
eigen team. Het terugkeren moet direct na de vangbal plaatsvinden. Vangballen of
niet gevangen ballen van de tegenstander hebben hier geen invloed op. De drie
vangballen hoeven niet in één rally gemaakt te worden.

12.

Alle spelers mogen terugkeren in het veld wanneer een speler de bal met twee armen
via de onderarmse techniek omhoog speelt en waarna de bal aan de eigen kant van
het net door hemzelf of door een teamgenoot gevangen wordt.
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a. Het onderarms opspelen is geldig wanneer er minimaal een (volley)baldikte tussen
het laagste punt van de bal en de armen van de speler zit.
b. Iedere speler van het team mag de bal vangen (ook de speler die de bal opspeelt).
c. Na het vangen wordt de bal over het net gegooid, zodat de rally door kan gaan.
d. Wordt de bal niet correct opgespeeld (niet met twee armen of buiten bereik van
teamgenoten) of niet gevangen dan moet de speler die de fout maakt het veld
verlaten.
e. Na het terugverdienen vervallen het aantal getelde vangballen (ook wanneer het
opspelen en/of vangen is mislukt).
13.

De speler die het langst buiten het veld staat, staat het dichtst bij het net en mag als
eerste in het veld terugkeren. Deze speler geeft ter verduidelijking het aantal
vangballen aan door het juiste aantal vingers op te steken.

14.

Het in sprong over het net naar beneden gooien van de bal (‘dunken’) is niet
toegestaan. Stimuleer het gebruik van de volleybalspecifieke worpen: de strekworp,
de swingworp, het stoten en het gooien met gestrekte armen.

15.

Lijn- en netfouten worden op dit niveau niet afgefloten.

Wanneer ligt het spel stil?
Het spel ligt stil wanneer de bal niet gevangen wordt, d.w.z.
de bal is uit gegooid.
een speler heeft de bal laten vallen.
de bal is in het net gegooid.
de bal is in het veld van de tegenstander op de grond gegooid.
de opgespeelde bal niet gevangen wordt of niet correct opgespeeld wordt.
de bal is in het net geserveerd.
de bal is onderhands uitgeserveerd.
Wanneer er in plaats van serveren wordt gegooid of andersom!

Wat gebeurt er als het spel stil ligt?
Het spel wordt direct hervat met een onderhandse opslag vanuit het veld, zo dicht mogelijk bij
de plaats waar het spel eindigde.

Figuur 4 t/m 6:
opstelling en manier
van doordraaien
nadat de bal over
het net gegooid is bij
resp. 4, 3 en 2
spelers in het veld.

Telling
Wanneer het veld van de tegenstander leeg is, krijgt het winnende team één punt en begint het
spel opnieuw, waarbij beide teams weer starten met vier spelers in het veld.
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Snelheid
Om de tijd tussen de rally’s zo kort mogelijk te houden, wordt er opgeslagen op de plaats waar
een fout gemaakt werd. Het is dus niet toegestaan om de bal naar de tegenstander te rollen of
naar een goed spelende teamgenoot. De essentie hiervan is dat het spel zo snel mogelijk weer
hervat wordt: het aantal balcontacten neemt op deze manier toe.
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10. Niveau 3 – Onderarms spelen
Leeftijd:

8 - 9 jaar

Aantal spelers:

4 spelers per team

Veldafmeting:

6 x 4,5 meter

Nethoogte:

2 meter

4,5 m

6 m

9 m

Veldafmeting
Naast het gebruik van de veldafmeting van 6 x 4,5 meter is het ook toegestaan om de buitenste
zijlijnen van een badmintonveld te gebruiken en een achterlijn te trekken op 4,5 meter gemeten
vanaf de middenlijn.

Doel
De spelers proberen de bal over het net bij de tegenstander in het veld op de grond te gooien.
Dit gebeurt altijd door middel van volleybalspecifieke manieren van gooien en vangen.

Beginbal
De bal wordt vanaf elke plaats in het veld met een onderhandse opslag over het net geslagen,
waarbij de bal het net mag raken. Tijdens het spel gebeurt dit van de plek waar de fout gemaakt
is.
De spelleider hoeft geen fluitsignaal te geven bij de beginbal. De beginbal dient zo snel mogelijk
gespeeld te worden om de vaart in het spel te houden. Als voorspeler (bij drie of vier spelers in
het veld) mag je de bal eerst naar een achterspeler gooien, die vervolgens begint met de opslag.

Spelregels
1.

Wanneer een speler de bal met een onderhandse opslag over het net speelt, of de bal
in de rally over het net gooit, dan draait de hele ploeg waartoe de speler behoort, met
de klok mee, een plaats door. Doordraaien is verplicht.

2.

De spelers mogen niet lopen met de bal.

3.

De bal mag het net raken.

4.

De bal mag via een teamgenoot gevangen worden.

5.

Elke bal die over het net gegooid of opgeslagen wordt, moet door de tegenstander
met twee armen via de onderarmse techniek aan de eigen kant omhoog gespeeld
worden. Een teamgenoot vangt de onderarms opgespeelde bal (tenzij de speler alleen
in het veld staat, dan vangt hij zijn eigen bal) en gooit de bal over het net naar de
tegenstander.
a. De onderarms gespeelde bal mag niet in één keer over het net gespeeld worden.
Is dit het geval dan dient de betreffende speler het veld te verlaten.
b. De onderarms gespeelde bal moet met twee armen gespeeld worden. Is dit niet
het geval dan dient de betreffende speler het veld te verlaten.
c. Wanneer een speler alleen in het veld staat, moet hij de bal voor zichzelf omhoog
spelen en vangen. Het onderarms opspelen is geldig wanneer er minimaal een
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(volley)baldikte tussen het laagste punt van de bal en de armen van de speler zit.
Is dit niet het geval dan moet de speler het veld verlaten.
d. Wanneer een speler de bal onjuist onderarms speelt (niet met twee armen en
buiten bereik van teamgenoten) dan moet hij het veld verlaten.
e. Wanneer een teamgenoot de onderarms opgespeelde bal niet vangt, terwijl dit
prima mogelijk is dan moet deze speler het veld verlaten.
f.

Een team is verplicht om twee keer te spelen (onderarms spelen en over het net
gooien).

6.

Eén (1) speler mag terugkeren wanneer de bal wordt gevangen nadat deze door een
teamgenoot onderarms omhoog is gespeeld of wanneer de laatst overgebleven speler
de bal voor zichzelf onderarms opspeelt en vangt. Het terugkeren moet direct na de
vangbal plaatsvinden.

7.

Het over het net gooien van de bal gebeurt verplicht door middel van volleybaleigen
manieren van gooien en vangen. Fouten die moeten worden afgefloten zijn:
a. Een bal vanuit de nek gooien.
b. Een bal van onder de kin wegstoten.
c. Het uitvoeren van een slingerworp.

8.

De bal moet over het net worden gegooid vanaf de plaats waar de bal gevangen is. Dit
geldt voor zowel binnen als buiten de lijnen van het veld.

9.

Wanneer een speler de bal laat vallen, de bal uit gooit, uit serveert, de bal in het net
gooit, de bal aanraakt voordat deze uit is of de bal onjuist onderarms speelt, moet
deze speler het veld verlaten en in volgorde van verlaten naast het veld bij het net
plaatsnemen.

10.

Wordt de bal door de tegenstander op de grond gegooid, dan verlaat de speler die het
dichtst bij de bal stond het veld.

11.

Als er nog maar twee spelers in het veld staan, wisselen de spelers telkens van plaats
nadat de ploeg de bal over het net heeft gegooid.

12.

Als het veld van de tegenstander ‘leeg’ is, krijgt het team één punt.

13.

De speler die het langst buiten het veld staat, staat het dichtst bij het net en mag als
eerste in het veld terugkeren.

14.

Het in sprong over het net naar beneden gooien van de bal (‘dunken’) is niet
toegestaan. Stimuleer het gebruik van de volleybalspecifieke worpen: het gooien met
gestrekte armen, het stoten, de swingworp en de strekworp.

15.

Lijn- en netfouten worden op dit niveau niet afgefloten.

Wijze van vangen
1
2
3
4
5

(niet van toepassing)
Met gestrekte armen met linker /
rechtervoet voor
Kommetje boven je hoofd
Boven je hoofd vangen met twee
handen achter de bal
Voor of boven het lichaam vangen

Wijze van gooien
Met één gestrekte arm
onderhands gooien

Als voorbereiding op

Met gestrekte armen

Onderarms spelen

Onderhandse opslag

Wegstoten
Bovenhands spelen
Met twee handen stoten of
Tip of pushbal
met één arm de swingworp
Met één arm swingen
Smash
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Wanneer ligt het spel stil?
Het spel ligt stil wanneer de bal niet gevangen wordt, d.w.z.
de bal is uit gegooid.
een speler heeft de bal laten vallen.
de bal is in het net gegooid.
de bal is in het veld van de tegenstander op de grond gegooid.
een onderarms gespeelde bal wordt door de eigen partij niet gevangen of onjuist opgespeeld.
een onderarms gespeelde bal niet met twee armen is gespeeld.
de bal is in het net geserveerd.
de bal is onderhands uitgeserveerd.
wanneer er in plaats van serveren wordt gegooid of andersom.

Wat gebeurt er als het spel stil ligt?
Het spel wordt direct hervat met een onderhandse opslag vanuit het veld zo dicht mogelijk bij de
plaats waar het spel eindigde.

Figuur 7 t/m 9:
opstelling en manier
van doordraaien
nadat de bal over
het net gegooid is bij
resp. 4, 3 en 2
spelers in het veld.

Telling
Wanneer het veld van de tegenstander leeg is, krijgt het winnende team één punt en begint het
spel opnieuw, waarbij beide teams weer starten met vier spelers in het veld.

Snelheid
Om de tijd tussen de rally’s zo kort mogelijk te houden, wordt er opgeslagen op de plaats waar
een fout gemaakt werd.
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11. Niveau 4 – Tweede bal verplicht vanuit een vloeiende
vanggooi of vangstoot beweging spelen
Leeftijd:

9 - 10 jaar

Aantal spelers:
Veldafmeting:

4 spelers per team
6 x 4,5 meter

Nethoogte:

2 meter

4,5 m

6 m

9 m

Veldafmeting
Naast het gebruik van de veldafmeting van 6 x 4,5 meter is het ook toegestaan om de buitenste
zijlijnen van een badmintonveld te gebruiken en een achterlijn te trekken op 4,5 meter gemeten
vanaf de middenlijn.

Doel
De spelers proberen de bal over het net bij de tegenstander in het veld op de grond te spelen.
Het drie keer samenspelen is verplicht en de beginselen van de set-up worden aangeleerd.

Beginbal
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter/spelleider moeten de spelers de bal verplicht
onderhands van achter de (gehele) achterlijn over het net serveren, waarbij de bal het net mag
raken. De speler die op de “mid-achter positie” (ruitopstelling en ankeropstelling) / “rechtsachter
positie” (vierkantopstelling) komt, moet serveren.

Spelregels
1.

Het team is verplicht de bal in drie keer te spelen.

2.

Het eerste en het derde balcontact mogen met zowel de onderarmse als de
bovenhandse volleybaltechniek gespeeld worden (niet vangen).

3.

Het tweede balcontact vindt altijd plaats met een verplichte vloeiende en
niet-onderbroken vanggooi- of vangstootbeweging. Deze kan op vier manieren
uitgevoerd worden:
a. met gestrekte armen onderarms vangen en voorwaarts gooien
b. met gestrekte armen onderarms vangen en achterwaarts over het hoofd gooien
c. met gestrekte armen onderarms vangen en vanuit een hoek gooien.
d. met gestrekte armen boven het hoofd vangen, inveren en uitstoten. Voorwaarts
en achterwaarts.
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4.

Tijdens de vanggooi- of vangstootbeweging mag de speler zich niet omdraaien.

5.

Tijdens de vanggooi- of vangstootbeweging mag de speler niet lopen met de bal.

6.

Tijdens de vanggooi- of vangstootbeweging mag de speler de bal maximaal twee
seconden vasthouden (één seconde om te vangen en één seconde om te gooien). Dit
om meer snelheid in het spel te houden en om de beweging vloeiend te houden.

7.

De tweede bal mag niet over het net gegooid worden.

8.

De opslag wordt verplicht onderhands uitgevoerd.

9.

Na drie opslagbeurten achter elkaar door dezelfde speler, moet de ploeg aan opslag
een plaats doordraaien en slaat de volgende speler op.

10.

Indien een team uit meer dan vier spelers bestaat, moet er verplicht ingedraaid
worden.

11.

Het indraaien door een wisselspeler geschiedt altijd op de opslagplaats.

12.

Er wordt niet meer doorgedraaid door het team dat de bal over het net speelde.

13.

Smash uit stand, pushbal of smash in sprong is toegestaan.

14.

Lijn en netfouten worden afgefloten conform de op dat moment geldende spelregels.

15.

Blokkeren is niet toegestaan.

Telling
Rallypoint: elke fout levert een punt op voor de tegenstander.
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12.Niveau 5 – Streef naar drie keer spelen
Leeftijd:

10 - 11 jaar

Aantal spelers:

4 spelers per team

Veldafmeting:
Nethoogte:

6 x 6 meter
2 meter

6

m

6

m

12 m

Veldafmeting
Naast het gebruik van de veldafmeting van 6 x 6 meter is het ook toegestaan om de
badmintonbelijning te gebruiken. Dat willen zeggen de buitenste zijlijnen en de binnenste
achterlijn.

Doel
Na een voorwaartse of achterwaartse set-up proberen de spelers de bal bovenhands, onderarms
of met een slag uit stand over het net, bij de tegenstander in het veld, op de grond te spelen.
Het streven moet zijn de bal in drie keer te spelen. Hoewel het smashen in de methodiek pas
uitgebreid behandeld wordt op niveau 6, wordt een slag of smash niet afgefloten. Het accent
moet op niveau 5 sterk liggen op het in drieën spelen van de bal teneinde op niveau 6 te kunnen
afronden met een pushbal of smash. Het te vroeg starten met de aanval zou ten koste gaan van
een goede opbouw.

Beginbal
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter/spelleider moeten de spelers de bal verplicht
onderhands van achter de (gehele) achterlijn over het net serveren, waarbij de bal het net mag
raken. De speler die op de “mid-achter positie” (ruitopstelling en ankeropstelling) / “rechtsachter
positie” (vierkantopstelling) komt, moet serveren.

Spelregels
1.

Er mag geen enkele bal gevangen worden. De spelers spelen elke bal, met kort
balcontact, door.

2.

Het team mag de bal maximaal drie keer spelen, daarna moet de bal over het net
naar de tegenstander gespeeld worden.

3.

Het team dat de bal drie keer weet over te spelen krijgt een bonuspunt. Dit bonuspunt
wordt direct bij de score opgeteld. Het bonuspunt telt alleen wanneer de derde bal
over het net en in het veld van de tegenstander wordt gespeeld of wanneer de derde
bal via de handen van de tegenstander wordt gescoord. (Bij bijvoorbeeld een score
door drie keer over te spelen krijgt het team dus twee punten: één punt voor het drie
keer spelen en één punt omdat ze gescoord hebben. Er kunnen dus meerdere punten
per rally gehaald worden!) Reeds behaalde bonuspunten, voor 3 keer spelen, blijven
bij een dubbele fout gehandhaafd.
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4.

De opslag wordt verplicht onderhands uitgevoerd.

5.

Na drie opslagbeurten achter elkaar door dezelfde speler, moet de ploeg aan opslag
een plaats doordraaien en slaat de volgende speler op.

6.

Indien een team uit meer dan vier spelers bestaat, moet er verplicht ingedraaid
worden.

7.

Het indraaien door een wisselspeler geschiedt altijd op de opslagplaats.

8.

Smash uit stand, pushbal of smash in sprong is toegestaan.

9.

Lijn en netfouten worden afgefloten conform de op dat moment geldende spelregels.

10.

Hoewel blokkeren zelden voorkomt, is het wel toegestaan.

Telling
Rallypoint: elke fout levert een punt op voor de tegenstander. Om het drie keer spelen te
stimuleren kunnen er bonuspunten verdiend worden.
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13.Niveau 6 – Bovenhandse opslag, smash/push
Leeftijd:

11 - 12 jaar

Aantal spelers:

4 spelers per team

Veldafmeting:

6 x 6 meter

Nethoogte:

2 meter

6

m

6

m

12 m

Veldafmeting
Naast het gebruik van de veldafmeting van 6 x 6 meter is het ook toegestaan om de
badmintonbelijning te gebruiken. Dat willen zeggen de buitenste zijlijnen en de binnenste
achterlijn. Het is ook toegestaan om de buitenste zijlijnen en de buitenste achterlijn van een
badmintonveld te gebruiken. Hierdoor kan er op een groter veld gespeeld worden ter
voorbereiding op de C-jeugd.

Doel
De spelers proberen de bal bovenhands, onderarms of door middel van een aanvallende actie
(smash uit stand, pushbal of smash in sprong) over het net bij de tegenstander in het veld op de
grond te spelen.

Beginbal
Na het fluitsignaal van de scheidsrechter/spelleider moeten de spelers de bal onderhands of
bovenhands van achter de (gehele) achterlijn over het net serveren, waarbij het net geraakt
mag worden. De speler die op de “mid-achter positie” (ruitopstelling en ankeropstelling) /
“rechtsachter positie” (vierkantopstelling) komt, moet serveren.

Spelregels
1. Er mag geen enkele bal gevangen worden. De spelers spelen elke bal, met kort
balcontact, door.
2. Het team mag de bal maximaal drie keer spelen, daarna moet de bal over het net naar de
tegenstander.
3. De opslag wordt onderhands of bovenhands

uitgevoerd.

4. Een sprongservice is toegestaan
5. Na drie opslagbeurten achter elkaar door dezelfde speler, moet de ploeg aan opslag een
plaats doordraaien en slaat de volgende speler op.
6. Indien een team uit meer dan vier spelers bestaat, moet er verplicht ingedraaid worden.
7. Het indraaien door een wisselspeler geschiedt altijd op de opslagplaats.
8. Hoewel blokkeren zelden voorkomt is het wel toegestaan.
9. Lijn en netfouten worden afgefloten conform de op dat moment geldende spelregels.

Telling
Rallypoint: elke fout levert een punt op voor de tegenstander. Er kunnen geen bonuspunten voor
drie keer spelen verdiend worden.
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14.Extra informatie over Cool Moves Volley
www.volleybal.nl
Ook op www.volleybal.nl (pagina over Volleybal, daarna kiezen voor Cool Moves Volley) is meer
informatie te vinden over CMV.

www.volleybaldirect.nl
In de webshop kunt u literatuur terugvinden over CMV, onder andere veel oefenstof voor de
trainingen, maar ook de Scorepassen van Mike Smash die gebruik kunnen worden door
verenigingen voor de jeugd.
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