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Algemene informatie testfase Cool Moves 

Volley (CMV) 2017-2018 
Voor CMV-coördinatoren  

 

Inleiding 

Dit document beschrijft de algemene informatie over de inhoud van de testfase die gehouden 

wordt van september 2017 tot en met 31 december 2017. Verenigingen kunnen zelfstandig aan de 

slag met de testonderdelen (gebruik hiervoor de bijbehorende handleiding voor verenigingen, het 

registratieformulier voor de testresultaten en het online formulier waar je je bevindingen kunt 

laten weten). Binnen de officiële CMV-competitie wordt ook een aantal onderdelen getest, het 

overzicht van speelgebieden waar testen plaatsvinden kan eventueel opgevraagd worden op het 

regiokantoor.  

 

Aanleiding 

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een nieuw jeugdbeleidsplan voor de doelgroep tot en 

met 12 jaar. Aanleiding voor het maken van een nieuw plan waren de teruglopende ledenaantallen 

en het ontbreken van een visie op de lange termijn. Na een fase van onderzoek, analyse, input 

ophalen vanuit het werkveld en een enquête onder verenigingen is het nieuwe beleid bepaald. 

Dit beleid is op te delen in drie speerpunten: ‘versterken van (technisch)kader’, ‘een 

doorontwikkeling van het aanbod’ en ‘het binden en behouden van meer jongens’. Vanuit het 

speerpunt ‘Aanbod’ is er een aantal randvoorwaarden gesteld waaraan het aanbod voor de 

doelgroep diende te voldoen: 

 

• De methodiek is gebaseerd op de algemene motorische ontwikkeling van het kind tot 12 

jaar 

• De methodiek werkt van sportbreed naar sportspecifiek aanbod 

• De methodiek leert het kind stapsgewijs alle vaardigheden van volleybal, voorbereidend op 

6 x 6 volleybal 

• De methodiek moet altijd en overal gespeeld kunnen worden 

• De methodiek past bij de belevingswereld van jongens en meisjes 

• Spelplezier staat voorop 

 

Op basis van deze randvoorwaarden is geconcludeerd dat het huidige CMV in de basis goed 

aansluit, maar dat er een doorontwikkeling nodig is onder andere gericht op meer spelplezier. De 

nog jonge spelvorm Smashball is met name binnen het voortgezet onderwijs een groot succes. 

Door de dynamische insteek sluit deze vorm aan bij de beleving van actieve kinderen en jongens 

in het bijzonder. Uit de enquête blijkt echter dat Smashball als vorm niet direct leidt tot een 

aanwas van leden en dat het voor verenigingen lastig is om twee producten voor dezelfde 

doelgroep naast elkaar te organiseren. Bij de doorontwikkeling van het aanbod is dan ook gewerkt 

vanuit de basis van CMV, aangevuld met ideeën voor meer spelplezier en de dynamische aspecten 

van Smashball. Het gevolg hiervan is dat er per seizoen 2017-2018 enkele directe 

wijzigingen binnen het huidige CMV zullen plaatsvinden, alsmede dat er in seizoen 2017-2018 een 

aantal nieuwe ideeën zal worden getest. De nieuwe ideeën vormen in totaal zes testonderdelen.  

De testonderdelen worden op vier manieren getest: 

1. Binnen een aantal CMV-speelgebieden1 wordt één, maximaal twee van de ideeën 

gedurende de gehele 1e helft getest 

2. Er wordt per regio één testdag georganiseerd waarop meerdere voorgestelde ideeën getest 

worden 

3. Verenigingen kunnen zelf aan de slag met de voorgestelde ideeën en hun bevindingen 

via een online formulier aan ons laten weten 

4. Leden van de werkgroep Jeugd testen onderdelen van de testfase binnen hun netwerk van 

verenigingen 
In dit document staat per testonderdeel aangegeven op welke van bovenstaande manieren het 
onderdeel getest wordt.  
 

                                           
1 De verenigingen uit de betreffende speelgebieden worden via hun competitieleider hierover geïnformeerd. 

Het overzicht is eventueel op te vragen via het regiokantoor.  

http://www.formdesk.com/Nevobo/Testfase_spelregels_tot_12jaar
https://sportbonden-my.sharepoint.com/personal/marit_schepers_nevobo_nl/Documents/Jeugdvolleybal/3d%20Kerndocument%20beleidsvoorstel%20Jeugd%202016.pdf
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NB: De voorgestelde testonderdelen zijn weloverwogen ideeën, maar geen directe 

wijzigingsvoorstellen. Het is nodig om alle onderdelen te testen zodat daarna een gedegen advies 

kan komen over de nieuwe spelregels die zullen gelden vanaf seizoen 2018-2019.   

 

Directe aanpassingen binnen de huidige CMV-spelregels 

Een aantal wijzigingen wordt gezien als quick wins en hoeft vanwege de geringe impact niet op 

voorhand getest te worden en is direct doorgevoerd in de nieuwe spelregels voor seizoen 2017-

2018: 

 

Competitie 

1. Teams mogen vanaf seizoen 2017-2018 in plaats van uit vier, ook uit drie spelers bestaan. 

Deze regel is toegepast om te stimuleren teams niet te groot te maken, zodat alle kinderen 

veel balcontacten hebben. Daarnaast kan het voor jongens betekenen dat ze met elkaar 

kunnen spelen (apart jongensteam) en dat er vanwege de ruimte die er in het veld 

ontstaat, meer bewegingsvrijheid is. Deze regel wordt in de testfase gemonitord op het 

effect ervan (vandaar dat hij ook is terug te lezen in het volgende hoofdstuk)  

Toelichting op de regel: 

• Wanneer er door een team van drie een fout wordt gemaakt, verlaat één persoon het 

veld (je kunt dus niet een extra fout maken omdat je ‘maar’ met drie spelers bent). Dit 

houdt dus in dat je veld sneller leeg kan zijn dan wanneer je met vier spelers speelt. 

• Bij niveau 1-2-3 wordt er geserveerd op de plek waar de bal op dat moment is. Bij 

niveau 4-5-6 wordt er bij een team van drie personen vanuit rechtsachter geserveerd 

en bij een team van vier personen vanuit rechtsachter of mid-achter.   

• Indraaien gebeurt bij de opslagplaats 

2. Vanaf seizoen 2017-2018 kunnen teams niet meer de status ‘buiten mededinging’ krijgen. 

Het is vrij toegestaan om een team hoger of lager in te schrijven. Wanneer je een team 

twee niveaus lager wilt inschrijven, dien je hiervoor contact op te nemen met de 

organisator. Vanaf seizoen 2017-2018 krijg je dan niet meer de status ‘buiten 

mededinging’, maar de opmerking ‘kan geen kampioen worden’. Dat is voor alle partijen 

duidelijker.  

3. Uit de enquête is de wens voor meer differentiatie binnen de niveaus uitgesproken. Dit sluit 

aan bij de wens om kinderen zo veel mogelijk in te delen op vaardigheidsniveau, in plaats 

van leeftijd, zodat er leukere wedstrijden ontstaan. Clubs krijgen vanaf seizoen 2017-2018 

de mogelijkheid om hun team binnen een bepaald niveau in een ‘lage’ of ‘hoge’ categorie in 

te delen. Dit zorgt er voor dat clubs nadenken over waar een team qua niveau op dat 

moment staat en er meer gelijkwaardige teams tegenover elkaar komen te staan. Dit zorgt 

weer voor leukere wedstrijden. Daar waar er niet genoeg teams zijn worden de hoge en 

lage categorie alsnog bij elkaar ingedeeld. De volgende niveaus zullen minimaal worden 

gehanteerd: 

• 1e klasse 

• 2e klasse 

In sommige regio’s wordt ook een hoofd- of topklasse gehanteerd als categorie. Streven is 

om dit vanaf seizoen 2018-2019 overal hetzelfde aan te bieden.  

  

https://www.nevobo.nl/cms/download/2338/Spelregels%20CMV%202017-2018.pdf
https://www.nevobo.nl/cms/download/2338/Spelregels%20CMV%202017-2018.pdf
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Spelregels 

1. Adviesregel: Niveau 1-2-3: Wanneer er onduidelijkheid is over wie het veld moet verlaten, 

spelen de kinderen eenmaal Steen-Papier-Schaar. De verliezer verlaat het veld. 

Toelichting op de regel: 

• Er is alleen sprake van onduidelijkheid wanneer: 

- De bal tussen twee spelers op de grond valt 

- Twee spelers beiden de bal hebben aangeraakt 

- Twee spelers beiden naar de bal toe bewogen (schijnbeweging)  

• Spelregels Steen-Papier-Schaar 

- De twee spelers tellen af en maken met de hand tegelijk de vorm van een steen 

(een vuist), papier (een vlakke hand) of een schaar (twee uitgestoken vingers). 

Hierbij verslaat de steen de schaar, de schaar het papier en het papier de steen. 

Deze regel geldt als een advies, is geen verplichting en is bedoeld om het spelplezier van het 

kind te verhogen. Op dit moment wijst de coach vaak degene aan die het veld moet verlaten, 

ook wanneer het eigenlijk niet helemaal duidelijk was wie de fout maakte. Voor dit soort 

situaties dient het principe van Steen-Papier-Schaar. Het is eerlijk en kinderen kunnen het 

zelfstandig uitvoeren.  

 

2. Vang-gooi beweging: er is onduidelijkheid over hoe deze beweging uitgevoerd dient te 

worden. In de nieuwe spelregels wordt beschreven wat er WEL de bedoeling is, in plaats van 

wat NIET de bedoeling is:  

1. Het is de bedoeling dat op het moment dat de sporter de bal vangt, hij / zij de 

voeten laat staan zoals ze op dat moment staan. Vanuit die houding mag de bal in 

alle richtingen gegooid worden. 

2. Het is de bedoeling dat de vanggooi-beweging één vloeiende beweging is. De bal 

wordt tussen de handen geklemd, in één beweging naar beneden geduwd en weer 

weggegooid. 
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Nieuwe ideeën die getest gaan worden 

Uit het vooronderzoek en de enquête is een aantal ideeën gekomen die het testen waard zijn. Het 

is belangrijk om hierbij te begrijpen dat het om ideeën gaat en niet om wijzigingsvoorstellen. De 

werkgroep is benieuwd naar de bevindingen en zal op basis daarvan een advies uitbrengen voor 

de nieuwe regels die vanaf seizoen 2018-2019 zullen gelden. 

Je kunt je bevindingen aan ons laten weten door gebruik te maken van het online formulier. Lees 

hiervoor de handleiding goed door.      

 

Inhoud testfase 

Het doel van de testfase is om te achterhalen of een aanpassing leidt tot meer spelplezier bij het 

kind. Het aantal balcontacten en de duur van de rally zijn hierbij belangrijke parameters.    

Alle onderdelen worden in de basis getest op de volgende punten: 

- In hoeverre komt het idee ten goede aan het aantal balcontacten? 

- In hoeverre komt het idee ten goede aan de duur van de rally? 

- In hoeverre komt het idee ten goede aan het spelplezier van het kind? 

 

De volgende voorgestelde ideeën zullen van september tot en met 31 december 2017 

getest/gemonitord gaan worden: 

1. Alle niveaus: Teams mogen vanaf seizoen 2017-2018 ook met drie spelers de 

wedstrijd spelen 

Vanaf seizoen 2017-2018 mogen teams in plaats van vier spelers, ook uit drie spelers bestaan. 

Deze regel is toegepast om te stimuleren teams niet te groot te maken, zodat alle kinderen veel 

balcontacten hebben. Daarnaast kan het voor jongens betekenen dat ze met elkaar kunnen spelen 

(apart jongensteam) en dat er vanwege de ruimte die er in het veld ontstaat, meer 

bewegingsvrijheid is. 

Toelichting op de regel: 

• Wanneer er door een team van drie een fout wordt gemaakt, verlaat één persoon het 

veld (je kunt dus niet een extra fout maken omdat je ‘maar’ met drie spelers bent). Dit 

houdt dus in dat je veld sneller leeg kan zijn dan wanneer je met vier spelers speelt. 

• Bij niveau 1-2-3 wordt er geserveerd op de plek waar de bal op dat moment is. Bij 

niveau 4-5-6 wordt er bij een team van drie personen vanuit rechtsachter geserveerd 

en bij een team van vier personen vanuit rechtsachter of mid-achter.   

• Indraaien gebeurt bij de opslagplaats 

 

Waar wordt dit onderdeel getest? 

Dit onderdeel wordt getest op de volgende manieren:  

- Het is al officieel toegestaan binnen de wedstrijd in een speelgebied 

- Wordt getest op de door de regio georganiseerde testdag  

- Wordt getest door verenigingen  

- Wordt door de werkgroep Jeugd getest 
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2. Niveau 1-2-3: Bonuspunten voor wat wél lukt in plaats van het veld verlaten als 

iets niet lukt 

In plaats van dat kinderen bij een gemaakte fout het veld moeten verlaten, worden kinderen 

beloond wanneer ze een extra vaardigheid laten zien: 

 

Startopstelling: 3 of 4 spelers in het veld.  

Algemeen: Wanneer een speler de bal over het net gooit, draait de hele ploeg waartoe de 

        speler behoort, met de klok mee, één plaats door. Doordraaien is verplicht. 

       Extra teamleden draaien in vanaf rechtsachter 

        Serveren daar waar de bal is 

        Telling volgens het rallypoint systeem  

  

 2a. Niveau 1: 

 De huidige regels worden gehanteerd behalve: 

- Wanneer er een fout wordt gemaakt hoef je het veld niet te verlaten maar betekent dit 

een punt voor de tegenpartij 

- Wanneer je een nieuwe rally start door de bal via een (onderarmse) service over het 

net serveert, krijg je een bonuspunt 

2b. Niveau 2: 

De huidige regels worden gehanteerd behalve: 

- Wanneer er een fout wordt gemaakt hoef je het veld niet te verlaten maar betekent dit 

een punt voor de tegenpartij 

- Wanneer je de bal voor jezelf onderarms opspeelt en zelf vangt, of een teamgenoot 

vangt jouw bal, krijg je een bonuspunt 

2c. Niveau 3: 

De huidige regels worden gehanteerd behalve: 

- Wanneer er een fout wordt gemaakt hoef je het veld niet te verlaten maar betekent dit 

een punt voor de tegenpartij 

- Wanneer je de tweede bal, nadat je deze gevangen hebt, voor jezelf via een 

controleworp opgooit en een volleybaltechniek laat zien (bovenhands, tip, slag, etc.) én 

je scoort hiermee, krijg je een bonuspunt. Je scoort in het geval van een directe 

aanraking van de bal met de grond bij de tegenstander, óf wanneer de eerste speler 

van het andere team de bal niet bij een teamgenoot krijgt.  

 

Waar wordt dit onderdeel getest? 

Dit onderdeel wordt getest op de volgende manieren:  

- Wordt binnen de officiële CMV-competitie getest  

- Wordt getest op de door de regio georganiseerde testdag  

- Wordt getest door verenigingen  

- Wordt getest door de werkgroep Jeugd 
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3. Niveau 2-3: De invloed van de service op het spelverloop 

De service is één van de eerste technieken die wordt aangeleerd, want het is de beginbal van 

iedere rally. Trainers besteden gemiddeld veel tijd aan het begin van het seizoen aan de service. 

Toch komt het nog geregeld voor dat kinderen nog niet vaardig genoeg zijn om de service met 

succes uit te voeren. In het slechtste geval kan een beginnend team zichzelf volledig elimineren na 

vier foute services (omdat daar waar de bal op de grond komt er weer geserveerd mag worden). 

In dit geval is het de moeite waard om te testen wat er gebeurt als de beginbal niet geserveerd 

wordt, maar ingegooid wordt. Hoeveel extra speeltijd (lees = beweging) levert dit op? 

Er zal getest worden in hoeverre het ingooien van de bal op niveau 2 en 3 in plaats van serveren 

invloed heeft op het aantal balcontacten, de duur van de rally’s en het spelplezier van het kind. Dit 

onderdeel bestaat uit twee testen: 

3a: de invloed van de service op niveau 2 

3b: de invloed van de service op niveau 3 

 

Waar wordt dit onderdeel getest? 

Dit onderdeel wordt getest op de volgende manieren:  

- Wordt niet getest binnen de officiële CMV-competitie 

- Wordt getest op de door de regio georganiseerde testdag  

- Wordt getest door verenigingen  

- Wordt getest door de werkgroep Jeugd 

 

 

4. Niveau 2: terugverdienen van spelers door drie vangballen 

Er is nu vaak onduidelijkheid over het terugverdienen van spelers na drie vangballen 

(achtereenvolgend, zonder tussengemaakte fout). Om deze onduidelijkheid weg te nemen worden 

er twee nieuwe ideeën getest: 

 

4a. In testonderdeel 4a zal getest worden wat het effect is op het spel als je één speler terug laat 

komen na drie vangballen, ongeacht of deze achtereenvolgend (zonder tussengemaakte fout) 

waren of niet. Je hoeft dus niet meer te letten op of er tussendoor een fout gemaakt wordt (en je 

dus weer opnieuw moet beginnen met tellen). Deze vereenvoudiging voorkomt onduidelijkheid 

over het aantal vangballen bij spelers, coaches en scheidsrechters, zonder dat het de sporters 

overvraagt op hun vaardigheid voor het onderarms spelen. 

 

4b. Het kan zijn dat de aanpassing van 4a ervoor zorgt dat er veel minder (misschien wel te 

weinig) punten worden gemaakt. Daarom wordt er gelijktijdig ook een andere aanpassing getest: 

het afschaffen van  het terugverdienen met vangballen. In plaats daarvan zouden spelers dan 

alléén terugverdiend kunnen worden door onderarms omhoog te spelen en te vangen (door 

dezelfde speler of een teamgenoot). Je speelt volgens dezelfde regels, maar dan zonder het tellen 

van de vangballen, want hiermee kun je geen spelers meer terugverdienen. Je kunt alleen je hele 

team (of het aantal spelers dat op dat moment aan de kant staat) terugverdienen door onderarms 

de bal omhoog te spelen (minimaal een ballengte tussen de bal en de armen) en te vangen (door 

dezelfde persoon of een teamgenoot).  

 

Beide onderdelen zullen worden getest op het aantal balcontacten, de duur van de rally en het 

spelplezier van het kind. Bij onderdeel 1 wordt ook bekeken of er nog voldoende punten worden 
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gescoord en bij onderdeel 2 wordt bekeken hoe vaak er onderarms gespeeld wordt als dat de 

manier is om spelers terug te verdienen.  

 

Waar wordt dit onderdeel getest? 

Dit onderdeel wordt getest op de volgende manieren:  

- 4a wordt niet getest binnen de officiële CMV-competitie  

- 4b wordt binnen de officiële CMV-competitie getest 

- 4a en 4b getest op de door de regio georganiseerde testdag  

- 4a en 4b worden getest door verenigingen  

- 4a en 4b worden getest door de werkgroep Jeugd 

 

 

5. Niveau 4: Vang-gooi beweging bij 1e OF 2e balcontact toestaan 

Er zijn twee redenen waarom de vanggooi-beweging (vangstoot-beweging) is geïntroduceerd. 

Allereerst vergroot dit de mate van controle over het tweede balcontact, zodat de sporters op 

basis van succeservaring kunnen wennen aan het spelen in drie balcontacten. Tegelijkertijd geeft 

het de mogelijkheid om bij het derde balcontact de bal bovenhands over het net te spelen / over 

het net te smashen (beide technieken zijn vanaf dit niveau toegestaan). Die mogelijkheid ontstaat 

ook vanuit de grote controle die er is bij het tweede balcontact. Echter, de regels omtrent de 

vanggooi-beweging (vangstoot-beweging) worden in wedstrijden niet goed gehanteerd. Sporters 

houden de bal te lang vast (gaat ten koste van het tempo) en / of verplaatsen of draaien met de 

bal in de handen (de vooractie is niet goed geweest). De vanggooi-beweging (vangstoot-

beweging) staat in meerdere regels beschreven en vooral in termen van wat er NIET mag. In de 

nieuwe spelregels zal worden benoemd wat WEL de bedoeling is (zie directe aanpassing punt 2).  

In de huidige regelgeving zit de vanggooi-beweging (vangstoot-beweging) verplicht op het tweede 

balcontact. Het kan echter zijn dat sporters nog onvoldoende in staat zijn om de bal met het 

eerste balcontact voldoende te controleren om tot rallyspel te komen. Deze teams kunnen 

geholpen worden door ze een keuze te geven. De vanggooi-beweging (vangstoot-beweging) mag 

dan gebruikt worden voor het eerste OF het tweede balcontact. Dit onderdeel zal getest worden op 

twee manieren: 

- 5a: alleen bij de service mag ook de eerste bal gevangen worden in plaats van de 

tweede 

- 5b: bij de service maar ook in de rally mag ook de eerste bal gevangen worden in 

plaats van de tweede  

Beide onderdelen worden getest op het aantal balcontacten, de duur van de rally en het 

spelplezier van het kind. Ook zal gekeken worden hoe vaak het voorkomt dat er gekozen wordt om 

de eerste bal te vangen. Mocht het zo zijn dat er heel vaak gekozen wordt om de 1e bal te vangen, 

dan heeft dit invloed om de totale technische opbouw van de methodische leerlijn. Dit zal dan ook 

een belangrijke factor spelen bij het wel of niet invoeren van deze aanpassing.  

 

Waar wordt dit onderdeel getest? 

Dit onderdeel wordt getest op de volgende manieren:  

- Wordt getest binnen de officiële CMV-competitie  

- Wordt getest op de door de regio georganiseerde testdag  

- Wordt getest door verenigingen  

- Wordt getest door de werkgroep Jeugd 
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6. Niveau 6: Méér smashen, bonuspunt 

Bij niveau 5 wordt een bonuspunt toegekend om het spelen in drie balcontacten (aangeleerd bij 

niveau 4) te bekrachtigen. In de praktijk levert dit nog wel eens ‘problemen’ op, omdat in er de 

beleving van sporters en coaches wel eens bonuspunten vergeten worden. Desalniettemin is deze 

regel dermate populair dat er ook veel vraag is naar de introductie van een dergelijke regel bij 

niveau 6. In sommige speelgebieden wordt dat zelfs al gedaan, daar kennen ze ook op niveau 6 

standaard een bonuspunt toe voor drie keer spelen. 

In combinatie met de wens om de smash meer aan bod te laten komen, is het voorstel geopperd 

om een bonuspunt toe te kennen aan het éénhandig over het netspelen van de derde bal.  

Getest gaat worden in hoeverre deze aanpassing invloed heeft op het aantal balcontacten, de duur 

van de rally’s en het spelplezier van het kind. Getest zal worden hoe vaak er een bonuspunt kon 

worden toegekend, indirect dus ook hoe veel er gesmasht wordt en bijkomend voordeel; hoeveel er 

in drieën gespeeld wordt. Ook zal er gekeken wordt op welke manier er gesmasht wordt; geslagen 

uit stand of sprong, tipbal uit stand of sprong of wellicht een andere techniek.  

 

Waar wordt dit onderdeel getest? 

Dit onderdeel wordt getest op de volgende manieren:  

- Wordt getest binnen de officiële CMV-competitie  

- Wordt getest op de door de regio georganiseerde testdag  

- Wordt getest door verenigingen  

- Wordt getest door de werkgroep Jeugd 

 

 

  

Afsluiting 

Wij vragen de hulp van verenigingen om de testfase te benutten om zo veel mogelijk informatie te 

verzamelen zodat er in 2018-2019 een aanbod staat wat helemaal aansluit op de behoefte van de 

doelgroep. Mocht je vragen hebben die je niet kwijt kunt op het online formulier, neem dan 

contact op met de competitiemedewerker uit jouw regio: 

Regio Noord: harald.steenhuis@nevobo.nl 

Regio Oost: arjan.de.groot@nevobo.nl 

Regio Zuid: competitie.zuid@nevobo.nl 

Regio West: jeroen.ros@nevobo.nl  
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