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Handleiding 

testfase Cool Moves Volley (CMV) 2017-2018 

 

Inleiding 

Gebruik deze handleiding als je aan de slag gaat met het testen van één of meerdere nieuwe 

ideeën voor het volleybalaanbod voor kinderen tot 12 jaar. Zorg ervoor dat je de informatie uit het 

document ‘Algemene informatie testfase CMV 2017-2018’ goed hebt doorgenomen voordat je aan 

de slag gaat. Je testresultaten kun je invullen op het Excel registratieformulier. Dit formulier kun 

je uploaden bij het online formulier waarop je je bevindingen over de testonderdelen kunt laten 

weten.  

Lukt het niet om de testen uit te voeren maar wil je wel graag je mening laten weten over de 

nieuwe ideeën? Vul dan ook het online formulier in (niet alle vragen zijn verplicht om in te vullen). 
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Stappenplan  

Ga je aan de slag met het testen van de nieuwe ideeën? Onderstaand stappenplan helpt je op 

weg.  

 

Voorbereiding 

1. Lees de informatie over welke ideeën getest kunnen worden in het document ‘Algemene 

informatie testfase CMV 2017-2018’. 

2. Bekijk alvast het Excel registratieformulier zodat je weet op welke manier je de gegevens 

kunt invullen. 

3. Bekijk alvast het online formulier zodat je weet welke vragen er gesteld worden. 

4. Bepaal op welk moment je gaat testen en zorg er dan voor dat je voldoende kinderen 

(minimaal 8) en voldoende begeleiders hebt (per onderdeel staat aangegeven hoeveel 

begeleiders je nodig hebt). 

5. Voorzie de begeleiders van de benodigde informatie vooraf (algemene informatie, 

handleiding en registratieformulier) 

6. Bepaal op welke manier je de testresultaten gaat bijhouden: print het excel registratie 

formulier op papier uit of vul het digitaal in (digitaal heeft de voorkeur, omdat dat 

makkelijker te uploaden is)  

7. Zorg nadat je bepaalt hebt op welke manier je gaat registreren, voor uitgeprinte 

registratieformulieren of voor laptops/ipad’s/telefoons bij het veld.  

8. Zorg voor een timer die je kunt gebruiken bij het testen (een stopwatch op de telefoon 

bijvoorbeeld) 

 

Testmoment 

1. Neem de documentatie uit de voorbereiding mee naar de hal (1x algemene informatie, 1x 

handleiding per begeleider, 1x registratieformulier per begeleider) 

2. Neem de timer en de registratieformulieren (uitgeprint of online) mee 

3. Leg de begeleiders uit wat de bedoeling is en laat ze de handleiding (nogmaals) 

doornemen. Zorg dat de begeleiders een positie innemen vanuit waar ze goed kunnen 

registreren.  

4. Leg ondertussen aan de kinderen uit wat de bedoeling is en welk onderdeel ze gaan testen. 

Oefen van te voren even met de oude en nieuwe regels. 

5. Bekijk per testonderdeel wat er geregistreerd dient te worden en hoeveel begeleiders je 

hiervoor nodig hebt. Let op: er dient altijd één begeleider te zijn die alléén als 

spelleider/coach voor de kinderen geldt.  

6. Voor alle testonderdelen geldt: één ronde duurt 12 minuten. Je speelt 12 minuten met de 

oude regels en 12 minuten met de nieuwe regels.  

 

Na afloop 

1. Verzamel de resultaten in één registratieformulier en sla dit bestand op (dit bestand kun je 

later uploaden bij het online formulier) 

2. Laat je bevindingen over het testonderdeel weten via het online formulier:  

http://www.formdesk.com/Nevobo/Testfase_spelregels_tot_12jaar  

http://www.formdesk.com/Nevobo/Testfase_spelregels_tot_12jaar
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Testonderdelen 

Hieronder vind je per testonderdeel de instructie en spelregels. Noteer de testresultaten tijdens de 

test op het excel registratieformulier en je bevindingen na afloop op het online formulier.  

 

1. Spelen met drie in plaats van vier spelers in een team 

NB: Deze aanpassing is al reeds ingevoerd in de officiële regels die gelden voor seizoen 2017-2018, het is 

echter wel belangrijk om te testen wat het effect hiervan is, vandaar dat de regel ook in de testfase is 

opgenomen.  

 

Aantal begeleiders: 3 

o Spelleider 

o Teller 

o Begeleider voor registratie balcontacten 

Startopstelling: 1e ronde: 4 tegen 4. 2e ronde: 3 tegen 31 

Tijd: twee rondes van 12 minuten. 1e ronde: oude regels, 4 tegen 4 2e ronde: nieuwe regels, 3 

tegen 3. Oefen van te voren even voordat de test begint.  

Spelregels: de huidige spelregels van het niveau worden gehanteerd behalve: 

o Je speelt met drie spelers in plaats van vier 

▪ 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). 

▪ 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 vanuit rechtsachter geserveerd. 

▪ Indraaien gebeurt bij de opslagplaats 

Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally 

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• Op welke niveau je het testonderdeel getest hebt (niv. 1-2-3-4-5 of 6) 

• De reden waarom jij met een team van drie zou spelen 

• Algemene bevindingen ten aanzien van het testonderdeel  

• Wel of niet implementeren van het testonderdeel   

  

                                           
1 In de reguliere competitie kun je ook 4 tegen 3 spelen, maar dat heeft voor het testen niet de 

voorkeur.  
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2a. Bonuspunten in plaats van het veld verlaten bij een fout op niveau 1 

 

Aantal begeleiders:  4 
o Spelleider 
o Teller 
o Begeleider voor registratie balcontacten 
o Begeleider voor registratie bonuspunten 

 
Startopstelling:  4 spelers in het veld (4 tegen 4) 

 

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 

 
Spelregels: de huidige spelregels van niveau 1 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 

Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally  

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het aantal toegekende bonuspunten  

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• Ervaring van de teller/spelleider 

• Algemene bevindingen ten aanzien van het testonderdeel  

• Wel of niet implementeren van het testonderdeel   
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2b. Bonuspunten in plaats van het veld verlaten bij een fout op niveau 2 

 

Aantal begeleiders:  4 

• Spelleider 

• Teller 

• Begeleider voor registratie balcontacten 

• Begeleider voor registratie bonuspunten 

Startopstelling: 4 spelers in het veld (4 tegen 4) 

 

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 

 
Spelregels: de huidige spelregels van niveau 2 worden gehanteerd behalve: 

 
• Wanneer er een fout wordt gemaakt hoef je het veld niet te verlaten maar betekent dit 
• Wanneer je de bal voor jezelf onderarms opspeelt en zelf vangt, of een teamgenoot vangt 

jouw bal, wordt er een bonuspunt toegekend 

Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally 

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het aantal toegekende bonuspunten  

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• Ervaring van de teller/spelleider 

• Algemene bevindingen ten aanzien van het testonderdeel  

• Wel of niet implementeren van het testonderdeel   
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2c. Bonuspunten in plaats van het veld verlaten bij een fout op niveau 3 

 

Begeleiders:  4 

• Spelleider 

• Teller 

• Begeleider voor registratie balcontacten 

• Begeleider voor registratie bonuspunten 

Startopstelling: 4 spelers in het veld (4 tegen 4) 

 

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 

 

Spelregels: de huidige spelregels van niveau 3 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. 

Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally 

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het aantal toegekende bonuspunten  

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• Ervaring van de teller/spelleider 

• Algemene bevindingen ten aanzien van het testonderdeel  

• Wel of niet implementeren van het testonderdeel   
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3a. De invloed van de service op niveau 2 

 

Begeleiders:  3 

• Spelleider 

• Teller  

• Begeleider voor registratie balcontacten 

Startopstelling: 4 spelers in het veld (4 tegen 4) 

 

Spelregels: de huidige spelregels van niveau 2 worden gehanteerd behalve: 

• Er wordt zonder service gespeeld; de beginbal wordt ingegooid door het kind 

• De beginbal dient een onderarms gegooide bal te zijn richting één van de spelers aan de 

overkant 

Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally  

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• Ervaring van de teller/spelleider 

• Algemene bevindingen ten aanzien van het testonderdeel  

• Wel of niet implementeren van het testonderdeel   
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3b. De invloed van de service op niveau 3 

 

Begeleiders:  3 

• Spelleider 

• Teller  

• Begeleider voor registratie balcontacten 

Startopstelling: 4 spelers in het veld (4 tegen 4) 

 

Spelregels: de huidige spelregels van niveau 3 worden gehanteerd behalve: 

• Er wordt zonder service gespeeld; de beginbal wordt ingegooid door het kind 

• De beginbal dient een onderarms gegooide bal te zijn richting één van de spelers aan de 

overkant 

Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally 

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• ervaring van de teller/spelleider 

• algemene bevindingen ten aanzien van het testonderdeel  

• wel of niet implementeren van het testonderdeel   
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4a.Het terugverdienen van spelers bij drie vangballen op niveau 2 

 

Begeleiders:  3 

• Spelleider 

• Teller  

• Begeleider voor registratie balcontacten en uitslag 

Startopstelling: 4 spelers in het veld (4 tegen 4) 

 

Spelregels: de huidige spelregels van niveau 2 worden gehanteerd behalve: 

• Je kunt een speler terugverdienen door drie ballen te vangen, ongeacht of er 

tussendoor een fout aan één van beide speelhelften wordt gemaakt. 

Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally 

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• De uitslagen van beide speelrondes 

• Algemene bevindingen ten aanzien van het testonderdeel  

• Wel of niet implementeren van het testonderdeel   

 

  



 

Ondertitel 

  

 

 

4b. Het terugverdienen van spelers bij onderarms spelers op niveau 2 

 

Begeleiders:  3 

• Spelleider 

• Teller  

• Begeleider voor registratie balcontacten en uitslag 

Startopstelling: 4 spelers in het veld (4 tegen 4) 

 

Spelregels: de huidige spelregels van niveau 2 worden gehanteerd behalve: 

• Je kunt geen individuele spelers meer terugverdienen door drie ballen te vangen 

• Je kunt alléén je hele team terugverdienen door de bal onderarms voor jezelf op te 

spelen en te vangen, óf door de bal onderarms naar een teamgenoot te spelen en die 

vangt de bal. 

 Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally 

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• De uitslagen van beide speelrondes 

• Algemene bevindingen ten aanzien van het testonderdeel  

• Wel of niet implementeren van het testonderdeel   
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5a. De vang-gooi beweging bij het 1e OF 2e balcontact op niveau 4 (alleen 

service) 

 

Begeleiders:  4 

• Spelleider  

• Teller  

• Begeleider voor registratie balcontacten 

• Begeleider voor registratie 1e bal vanggooi 

Startopstelling: 4 spelers in het veld (4 tegen 4) 

 

Spelregels: de huidige spelregels van niveau 4 worden gehanteerd behalve: 

• De vanggooi-beweging is niet meer verplicht op het tweede contact, maar mag alléén bij de 

service ook op het 1e contact worden uitgevoerd 

o Let op: er mag slechts één keer gevangen worden. Kies je ervoor om de service te 

vangen, dan moet er daarna twee keer worden doorgespeeld.  

Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally 

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• Hoe vaak het is voorgekomen dat de bal op het 1e contact werd gevangen 

• Algemene bevindingen ten aanzien van het testonderdeel  

• Wel of niet implementeren van het testonderdeel   
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5b. De vang-gooi beweging bij het 1e OF 2e balcontact op niveau 4  

 

Begeleiders:  4 

• Spelleider  

• Teller  

• Begeleider voor registratie balcontacten 

• Begeleider voor registratie 1e bal vanggooi 

Startopstelling: 4 spelers in het veld (4 tegen 4) 

 

Spelregels: de huidige spelregels van niveau 4 worden gehanteerd behalve: 

• De vanggooi-beweging is niet meer verplicht op het tweede contact, maar mag ook op het 

1e contact worden uitgevoerd, zowel na de service als in de rally.  

o Let op: er mag slechts één keer gevangen worden. Kies je ervoor om de 1e bal te 

vangen, dan moet er daarna twee keer worden doorgespeeld.  

Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally 

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• Hoe vaak het is voorgekomen dat de bal op het 1e contact werd gevangen 

• Algemene bevindingen ten aanzien van het testonderdeel  

• Wel of niet implementeren van het testonderdeel   
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6. Bonuspunt bij niveau 6 voor het smashen van de bal 

 

Begeleiders:  4 

• Spelleider voor de kinderen 

• Begeleider voor registratie balcontacten 

• Begeleider voor registratie bonuspunten 

• Begeleider voor registratie toegepaste technieken 

Startopstelling: 4 spelers in het veld (4 tegen 4) 

 

Spelregels: de huidige spelregels van niveau 6 worden gehanteerd behalve: 

• Er wordt een bonuspunt toegekend bij het éénhandig over het net 

slaan/spelen van de derde bal 

o Dit kan een geslagen bal (uit stand of met sprong) of een tipbal zijn 

Noteer op het registratieformulier de volgende onderdelen: 

• Het aantal balcontacten per rally 

• Het totaal aantal balcontacten en rally’s  

• Het aantal toegekende bonuspunten 

• Op welke manier de bal met één hand over het net gespeeld wordt 

• Het spelplezier van de kinderen (gebruik hiervoor de smileys uit bijlagen I uit deze 

handleiding) 

Noteer op het online formulier de volgende onderdelen: 

• Hoe vaak het bonuspunt kon worden toegekend 

• Op welke manier de bal met één hand over het net gespeeld wordt 

• Algemene bevindingen over dit testonderdeel 

• Wel of niet implementeren van het testonderdeel   

 

 

Afsluiting 

Je bent aan het einde van deze handleiding. 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  

 

  

mailto:harald.steenhuis@nevobo.nl
mailto:arjan.de.groot@nevobo.nl
mailto:competitie.zuid@nevobo.nl
mailto:jeroen.ros@nevobo.nl
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Bijlagen I: smileys t.b.v. spelplezier kinderen 

Deze smileys kun je gebruiken bij de vraag in hoeverre de kinderen het testonderdeel leuk 

vonden. Vraag vooral ook waarom ze een bepaalde smiley kiezen.  

 

 

 

 

 


