
Beachvolleybaltraining geven!

Programma: 10:00-11:30u





Allard Jongsma

45 jaar en volleybal vanaf 7 jaar

Spelverdeler bij:
AVC’69
VC Sneek (1e div)
Peize
VVU

Trainer bij:
Madjoe Enkhuizen
Topdivisie
Jeugd
CMV

Opleider en eigenaar
- Beginnerscursussen
- VT2
- VT3
Nevobo regio noordVoorzitter en trainer

- PLUS-trainingen
- Beachvolleybal
- Clinics Opleider en ontwikkelaar:

- Ik ben PA
- Team 12







Beachvolleybal

• Ondergrond

• Weersomstandigheden

• Aantal spelers

• Intensiteit

• Allround



Vraag en antwoord

• Hoe bouw je een Beachvolleybal seizoen methodisch
op?

• Hoe kun je trainingen praktisch organiseren en
inhoudelijk vorm geven?

• Hoe ga je om met verschillende leeftijdsgroepen en ook
verschillende niveaus

• Wat leer je de beginnende beachvolleyballer en wat leer 
je de gevorderde beachers?

• Hoe ga je om met weersomstandigheden?



Opbouw beachvolleybalseizoen

• Leerlijnen

• Van bewegen naar presteren

• Voorbeeld FIVB (link aan het einde)

• Gebruik de volgorde van het spel

• Of gebruik thema’s

• De bal van de grond

• De bal op de grond

• Scoren

• Schaken



Training organiseren

• Voorbereiden

• Kleine groepen

• Snel aan de slag

• Veel doen en ervaren

• Games

• Volleyballen

• Veel ballen raken

• Geen autopilot



Verschillende leeftijden en niveaus

KLEINE 
GROEPJES

SAMEN 
OEFENEN

ZELF FEEDBACK LEVELS 
AANBRENGEN



Wat leer je op welk niveau?



Weersomstandigheden

• Maak van de omstandigheden je 
vriend, gebruik ze in je voordeel

• Pas je technieken en tactieken aan

• Pas je kleding aan

• Pas je intensiteit aan

• Luister naar je spelers

• Onweer is stoppen!



Koude 
omstandigheden 
<15 graden

• Laat je sporters laagjes aantrekken

• Beachsocks

• Ga snel aan de slag, weinig uitleggen

• Laat je sporters extra droge kleding 
meenemen voor na de training





Warme / zonnige 
omstandigheden

Geef de 
gelegenheid om 
veel te drinken

Zorg voor 
rustmomenten in 
de training

Hoge factor 
zonnebrand 
smeren

Draag 
vochtafvoerende 
sportkleding



Inspiratie en opleidingen

• Afkijken bij ervaren beachtrainers

• Beginnerscursussen beachvolleybal

• BVT2

• Clinics en demotrainingen



4 inzichten 
over 
trainerschap

Structureren Stimuleren

Individueel aandacht geven Regie overdragen

Meer weten: 
https://youtu.be/Crs_tvVqq7c

https://youtu.be/Crs_tvVqq7c


Voorbeelden

• Beachvolleybal drillbook in beelden: 
https://www.youtube.com/playlist?l
ist=PLn-
nzGrxsXxeJuRvPKfLGHpga9E5GM6p-

• Drillbook in tekst (FIVB) 

• https://www.fivb.com/-
/media/fivb/development/pdf/kno
wledgemanagement/fivb_beachvoll
ey_drill-
book_en.pdf?la=en&hash=F59DFDB
78708EAB58562DC45C0477219

https://www.youtube.com/playlist?list=PLn-nzGrxsXxeJuRvPKfLGHpga9E5GM6p-
https://www.fivb.com/-/media/fivb/development/pdf/knowledgemanagement/fivb_beachvolley_drill-book_en.pdf?la=en&hash=F59DFDB78708EAB58562DC45C0477219


Bedankt voor je tijd en enthousiasme!



Neem gerust contact met me op:

info@laplayablanca.nl of 06 48 38 91 49 

beachvolleybal_la_playa_blanca

Promofilm La Playa Blanca

Interesse in een clinic (beach/zaal) voor jeugd/senioren, óf een workshop “Train de trainer”?

mailto:info@laplayablanca.nl


www.trainerleert.nl

Nevobo regio Noord

Opleiders

Nevobo regio West Nevobo regio ZuidNevobo regio Oost

www.scherp-volleybal.nl
www.volleybal-west.nl

www.scope-volleybal.nl www.abilityquest.nl
www.studiodubio.nl

http://www.trainerleert.nl/
http://www.scherp-volleybal.nl/
http://www.volleybal-west.nl/
http://www.scope-volleybal.nl/
http://www.abilityquest.nl/
http://www.studiodubio.nl/

