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Word een echte SMAShER

SPEEL 

JE MET 

ons 

MEE?

vijf spellen
 - SPELLENBOEK -Waar

zullen we

gaan

smashen? maakt mij niet uit
smashenkan overal

JE EIGEN SMASh!-Spel
Bedenk je eigen SMASH!-spel en laat het 
ons weten! Maak een filmpje van jouw 
zelfbedachte spel en upload het filmpje op 
onze website www.volleybal.nl/smash.



hI IK BEN NICKY
Ik ben een smasher. Smashen is super 
gaaf. Ik ga vaak met vriendinnen 
buiten smashen. Of ik ga thuis met 
mijn vader met een ballon smashen. 
Heb jij wel eens gesmasht? Welke 
spellen doe jij? Laat het mij weten op 
www.volleybal.nl/smash

       Speel je de SMASH! spellen     
     met ons mee? Hiervoor heb je   
    een SMASH!bal, stoepkrijt en een 
elastiek nodig. Veel plezier!

Smashers Mike en Nicky
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SMASh!KIT

YO IK BEN MIKE
Welkom in mijn SMASH!wereld. Ik 
volleybal en ben een hele goede smasher. 
Smashen is de gaafste beweging van 
volleybal, waar je met je hand de bal zo 
hard mogelijk tegen de grond slaat. Ik ben 
helemaal gek op smashen. Als ik uit school 
kom pak ik meteen mijn SMASH!bal. Ik 
vind buitenspelen superleuk. Ik ga veel 
smashen buiten of thuis. 

Smashen is vet cool. Ik probeer de bal zo 
hoog mogelijk via de grond te slaan. Ik sla 
de bal dan zo hard mogelijk met mijn hand. 
Of ik speel met mijn vrienden SMASH! 
spellen. Vind jij smashen ook leuk?  

Smashen doe 

je met de hand. 
Doe je hand 

helemaal open. 
Strek je arm. En 

sla dan de bal 

zo hard als 
je kunt. 

 Kun jij ook 

smashen?
Maak een filmpje 

en laat jouw 

smash aan mij 

zien! 
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SMASH!king

1

2

3

1

2 3

WAT hEB IK NODIG : SMASH!bal en stoepkrijt Spel :
In ieder vak staat een smasher. De king 
staat in het SMASH!king-vak. 

De king begint. De king smasht de bal 
eerst in zijn eigen vak. Daarna stuitert 
de bal in het vak van een andere 
smasher. 

De smasher van dat vak smasht de bal 
weer naar een ander vak. Enzovoorts.

Je bent af als:

•  de bal via jouw vak uit gaat, de bal mag  

 wel meerdere keren in hetzelfde vak  

 stuiteren en zelfs rollen 

•  je de bal ‘uit’ slaat

Daarna draait iedereen een vak door (1 > 2 

> 3> king-vak > 1 enzovoorts). Zolang de 

king niet af is blijft hij/zij in het king-vak 

staan. Je draait in bij vak 1. Er kunnen 

zoveel smashers meedoen als je wilt.

teken met stoepkrijt het speelveld 
(zie plaatje). Tip: maak de vakken 
groot genoeg

SPEELVELD:
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Spelregels :

Doel : 

Wie als eerste 10 

punten heeft gehaald. 

(Elke keer is er een punt 

te winnen. Punten haal 

je alleen als king in 

het king-vak)

1

23

Smash!
king

SMASHERS:                                      (of meer)

Ik ben De
smash!king



TafelSMASH!

1

2 3

WAT hEB IK NODIG : SMASH!bal

Bij 2 smashers, speel je meteen het finalespel 
zonder door te lopen.

SMASHERS:                     (of meer)

Alle smashers beginnen met 3 punten.

Er gaat een punt af als: 

• je in het net smasht

• je ‘uit’ smasht.  

Je bent af als je 0 punten over hebt. 

Als er 2 smashers over zijn, wordt 

de finale gespeeld. Na de finale 

doet iedereen weer mee.

SPEELVELD : tafeltennistafel

76

Spelregels :

Doel :

In de finale beginnen 

de spelers met 0 

punten. De smasher 

die het eerst 3 punten 

in de finale heeft is 

de winnaar.

Je kunt 

ook een 

picknick:

tafel 

gebruiken

Je kunt ook 

de bal meteen 

terugmashen 

zonder eerst 

te vangen:

1

2

3

Spel :
De smashers verdelen zich rond 
de tafel.  Aan beide kanten staan 
(ongeveer) evenveel smashers.

1 smasher heeft de bal. Je slaat de bal 
op de andere tafelhelft. 

De andere smasher vangt de bal (na de 
stuit op tafel). Je smasht de bal weer 
terug. Na je smash loop je door naar 
de andere kant van de tafel.



Bij meer dan 2 smashers sta je achter elkaar in een 
rij en ga je om de beurt het veld in.

MuurSMASH!

1

2 3

WAT hEB IK NODIG : SMASH!bal

1

2

3

Spel :
1 smasher begint. Je staat op ongeveer 
4-5 stappen van de muur. Bij meer dan 
2 spelers achter elkaar in rij en om de 
beurt het veld in.

Je smasht de bal via de grond tegen 
de muur. 

De ander smasher vangt de bal en 
smasht de bal via de grond terug 
tegen de muur.

SMASHERS:                     (of meer)

Je hebt verloren als:

• je de bal buiten het veld slaat

• de bal meer dan 1 keer in het 

   veld heeft gestuiterd

Als je wint krijg je een punt. 
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Spelregels :

 

Doel : 

Wie als eerste 

10 punten heeft 

gehaald.

teken met stoepkrijt het speelveld 
(zie plaatje).

SPEELVELD :
Muur

plein

Je kunt o
ok 

de bal m
eteen 

doorsmashen 

zonder eerst te
 

vangen

Alleen kan het 

spel ook: Probeer 

zoveel mogelijk 
keer achter 

elkaar door te 
smashen:



SMASH!bal

1

2

3

4
1

2 3

WAT hEB IK NODIG :   
SMASH!bal, elastiek en stoepkrijt

Spel :

1 smasher begint. Je staat achter de 
achterlijn. Je gooit de bal over het 
elastiek.

De bal wordt na 1 stuit gevangen.

Daarna rent de vanger naar het 
elastiek. Deze smasht de bal over het 
elastiek heen. 

De bal wordt weer na 1 stuit 
gevangen, daarna rent de vanger naar 
het elastiek en smasht deze er weer 
overheen. Enzovoorts

SMASHERS:           tegen            (of meer)

Je hebt verloren als:

•  de bal meer dan 1 keer in het   

 veld stuitert

•  je de bal onder het elastiek  

 door slaat

•  je de bal buiten het veld slaat. 

Als je wint krijg je een punt.
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Spelregels :

Doel : 

Wie als eerste 

10 punten heeft 

gehaald. 

teken met stoepkrijt 
het speelveld en 
span het elastiek op 
navelhoogte.

SPEELVELD : navelhoogte

je kunt het 
elastiek 

ook tussen 
twee bomen 
spannen



BallonSMASH! 

1

2

3

2 3

WAT hEB IK NODIG : ballon en elastiek Spel :
Aan beide kanten van het elastiek 
staat een smasher.

1 smasher begint. Je slaat de ballon 
over het elastiek.

De andere smasher slaat de ballon 
terug over het elastiek. Enzovoorts.

Je hebt gewonnen als:

je de ballon bij de ander op de grond 

hebt geslagen. 

Als je wint krijg je een punt. 

SPEELVELD :

1312

Spelregels :

Doel : 

Wie als eerste 

10 punten heeft 

gehaald. 

1

span het elastiek tussen 2 
voorwerpen in.je kunt het 

elastiek 

ook tussen 

twee bomen 

spannen

SMASHERS:           tegen            (of meer)



Je eigen SMASH!-spel

WAT hEB IK NODIG : ......................................

 .................................................................................

 ................................................................................. 

 .................................................................................

Speelveld:

1
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14

SMASHERS:        

15

Doel : 

:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SPEL :

    

    
             SPELREGELS :


