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Tc / bestuur:  
Beste bestuurder, met het traject Start-to-volley biedt u nieuwe volleyballers de kans om onze mooie 
sport te leren zonder daarmee de andere teams te belasten. De volleyballers krijgen in 10 weken de 
kans om de basis van het volleybal aan te leren, in die tijd kan de technische commissie analyseren in 
welke teams de nieuwe leden het beste passen. 
 
Voor start-to-volley heeft u een enthousiaste trainer nodig die de sporters 10 weken begeleid en een 
volleybalveld per 12 deelnemers. Als u het echt goed wilt aanpakken kunt u werken met buddy’s die 
de nieuwe leden een warm welkom in de vereniging geven.  
 

Draaiboek:  

Wanneer Wat Wie 

Circa 3 maanden 
voor de start 

Bespreek het traject in het bestuur Bestuur en tc 

Circa 2 maanden 
voor de start 

Promoot start-to-volley op: 
De sociale media van de vereniging: 

- Instagram 
- Facebook 

De locale sociale media: 
- Facebook (je bent pas een echte  

….. als) 
De lokale bladen 
Papieren flyers (in geval van een nieuwe 
wijk of start van een schooljaar)  

Pr en communicatie 
commissie 

Circa 2 maanden 
voor de start 

Licht de leden van de vereniging in. Stel ze 
in de gelegenheid om bekenden uit te 
nodigen 

Tc en Pr/Comm 

Circa 2 maanden 
voor de start 

Werf een trainer(s) die past in het profiel 
(zie bijlage). Bespreek het traject met de 
trainer(s)  

Tc 

Circa 2 maanden 
voor de start 

Werf gastheer/gastvrouw en buddy’s, 
bespreek het traject met de buddy’s: Vul 
bijlage 1 aan en maak deze in 
verenigingseigen look and feel. Hierdoor 
kan de buddy eenvoudig vertellen wat de 
vereniging is. 

Tc en Pr/Comm 

Start start to volley Zorg dat er een gastheer/gastvrouw is die 
de nieuwe leden de weg wijst in de 
sporthal. 

Gastheer / 
Gastvrouw  

Na eerste training Welkom door de voorzitter & koppel elke 
speler aan een actief lid (een 
gastvrouw/heer – buddy). Bij jeugdteams is 
er ook een ouder-buddy. Zorg dat deze 
mensen kennismaken en laat ze samen een 
kopje koffie na de training doen. Laat ze 
vertellen over de vereniging. 

Voorzitter / Buddy’s 



 

4 weken na start - Begeleid buddy’s, hou je vinger aan 
de pols 

- Ga kijken bij de training. Vraag hoe 
het gaat, of alles duidelijk is, vraag 
naar feedback. 

- Spreek met de trainer 

Tc 

Na 10 lessen Organiseer een afsluitend intern mix-
toernooi wat ook open is voor andere 
leden. Buddy’s zijn hierbij aanwezig. 

TC en 
toernooicommissie 

Na 10 lessen Deel de leden in, in passende teams Tc en trainers 

Na 15 weken Vraag de leden of ze het naar hun zin 
hebben in de bestaande teams. Vraag naar 
feedback over het start-to-volley traject. 
Vraag naar hun ervaring in de vereniging…. 
Als ze mooie verbeterpunten hebben, 
kunnen ze die misschien zelf mee 
uitvoeren. 

Tc en buddy’s 

 
 
 
  



 

Trainer: 
Beste trainer, binnenkort start jouw vereniging met Start-to-volley en het is aan jou om de nieuwe 
leden te laten ervaren hoe geweldig volleybal is. In 10 weken ga jij de nieuwe leden de beginselen van 
het volleybal leren. Natuurlijk kan je nooit alle technieken in 10 lessen aanleren, dat moet ook je 
uitgangspunt niet zijn. Waar je de 10 lessen aan gaat werken is: 

- De leden laten ervaren hoe gaaf volleybal is 
- Een (volleybal) basis leggen zodat deze leden in kunnen stromen in passende teams 
- Samen met de TC een inschatting maken welke leden in welke teams passen.  
- Zorgen dat de leden zich thuis voelen bij de vereniging! 

 
Niet alle sporters zullen dezelfde achtergrond of aanleg hebben; sommige hebben alleen (vroeger) op 
school ooit gevolleybald, anderen hebben mogelijk in een ver verleden ooit een balletje geslagen. 
Sommige hebben andere balsporten gedaan, anderen hebben helemaal niet gesport. Sommigen 
pakken het erg snel op, anderen hebben meer moeite om het spelletje onder de knie te krijgen. De 
komende week heb jij al deze sporters bij elkaar in één groep. Dat is een uitdaging en vraagt erg veel 
creativiteit van jou! Om je op weg te helpen hebben we 10 trainingen klaar staan met bij de meeste 
oefening een variatie voor degene die het makkelijk oppakken en/of degene die er meer moeite mee 
hebben. Pas de oefeningen aan aan jouw groep en jouw sporters. Let wel op deze uitgangspunten: 

- Sporters komen om te bewegen 
- Sporters willen erg graag zo snel mogelijk het definitieve spel (of iets wat daarop lijkt) spelen 
- Volleybal is een ingewikkelde sport, haal dus de snelle winst uit spellen als smashbal waarbij 

de sporters al snel kunnen gaan aanvallen 
- Er een mooi 8 stappenplan is wat je kan helpen in de ontwikkeling van de beginnende 

volleyballer: 
1. Algemene beweegvaardigheden: zorg dat de sporter kan hinkelen, sprinten, vallen, 

springen, vangen en gooien.  
2. Sportspecifieke beweegvaardigheden: zorg dat de sporter een bal boven het hoofd kan 

vangen, in een rugbycrawl kan vangen, recht omhoog kan springen, laag kan bewegen, 
etc. Dus dat de sporter de bewegingen kan uitvoeren die straks ook in het veld van hem of 
haar worden verwacht. 

3. Techniekonderdelen trainen: elke techniek bestaat uit vele onderdelen. Als je een 
techniek in een keer volledig laat uitvoeren kan je de sporter ontmoedigen, dan is de 
succesratio te klein. Pluk je techniek dus uit elkaar en bied deze tijdens de training in 
hapklare brokjes aan 

4. De complete techniek: als de sporters alle stukjes van de techniek hebben getraind, kan je 
ze samenvoegen tot een complete techniek. Voor de echte startende volleyballer is 10 
weken te snel om tot de complete techniek te komen.   

5. Repetitiefase: volleybal leer je door het heel veel te doen. Herhaal oefeningen die goed 
aanslaan dus, daar worden het betere sporters van. 

6. Weerstand verhogen: als je sporters de techniek onder de knie hebben, kan je in plaats 
van aangooien, gaan aanslaan. Of je kan ervoor zorgen dat de bal niet in de handen van de 
sporter landt, maar dat de sporter moet bewegen voordat hij of zij bij de bal is. Maak het 
ze moeilijker door ze eerst moe te maken en ze daarna een opdracht te geven. Hiermee 
ga je steeds meer richting het uiteindelijke volleybal.  

7. Gamelike: zorg ervoor dat je sporters de oefeningen uitvoeren in de richting en volgorde 
zoals het ook in het spel voorkomt. Vanuit een pass volgt een setup en van daaruit de 
smash. Serveren en passen doe je richting het net 



 

8. Teamplay: volleybal doe je samen, dat is ook het allerleukste aan volleybal, dat betekent 
dat je op elkaar moet kunnen vertrouwen. Werk daaraan in oefeningen.  

 
De belangrijkste tip voor dit traject is “Hou het leuk!”  
 
De lessen zijn slechts een leidraad, pas deze aan waar je dat nodig acht. We zijn uitgegaan van 
anderhalf uur per training, probeer steeds minimaal een kwartier aan het daadwerkelijke spel te 
besteden…. Daar komen je sporters voor! 
 
  



 

Les 1  
 

Doel:  
1. Basishouding pass 
2. Aanvallen op een aangegooide bal  

Inleiding / voorbespreking: Kennismaken – wat is ieders sportervaring? 5 minuten 

Oefening Aandachtspunten en Variatie Tijd (uitleg en uitvoering) en 
materialen 

Warming up: 
Voorbereiding op tennis 
Verdeel de sporters in 2 
groepen. Elke groep start 
achter het eigen veld. Van elke 
groep start 1 speler in het veld. 
Deze voert een actie uit en sluit 
achteraan. Als trainer gooi jij 
de bal in, om het tempo hoog 
te houden 
- Speler vangt de bal en gooit 

deze over het net. Speler 
aan de andere kant vangt 
de bal en gooit hem over 
het net. 

- Speler vangt de bal, sprint 
met bal naar het net, gooit 
de bal voor zichzelf op en 
smasht de bal. 

- Indien er meer dan 12 
sporters zijn, verdeel je ze in 4 
groepen (het net verdeel je in 
2en door een extra antenne 
op te hangen) 

- Zorg voor tempo in het spel, 
zodra de opdracht duidelijk is. 

- Zorg ervoor dat het net niet 
te hoog hangt zodat er over 
het net gesmasht kan 
worden.  
 

10 minuten, alleen de 
standaard materialen nodig. 

Onderarms overspelen in 2-
tallen 

Let op dat de spelers beginnen 
met de armen gespreid, 
gebogen bogen en spelend 
vanaf de knieën. 

10 minuten 

Er valt geen bal 
Werk weer met de 2 groepen 
uit de eerste oefening, de 
groepen voeren de oefening uit 
op de eigen helft.  
Een van de spelers staat als 
aangooier mid-voor met 
voldoende ballen. Deze speler 
gooit/speelt 5 ballen op 
willekeurige plaatsen in het 
veld. 1 andere speler zorgt dat 
de 5 ballen aangeraakt zijn 
voordat de bal de grond raakt, 
indien mogelijk kan de speler 
de bal onderarms terugspelen. 
Na 5 ballen gaat de aangooier 
het veld in om de 5 ballen te 

- Indien er voldoende trainers 
zijn, kan de trainer 
aanspelen/aanslaan. 

- Moedig aan om hoog tempo 
aan te gooien. 

15 minuten 



 

spelen, er komt een nieuwe 
aangooier. 

Drinkpauze   5 minuten 

Krachttraining: speler 1 gaat 
planken op de onderarmen, 
speler 2 tilt de benen van de 
speler op (vasthouden bij de 
enkels). Speler 2 laat 
voorzichtig afwisselend een 
been los, speler 1 zorgt ervoor 
dat het been de grond niet 
raakt. 

 10 minuten 

Aanvallen tegen de muur. 
Iedereen voert deze oefening 
afzonderlijk uit. 
 
Indien mogelijk slaan de 
spelers de bal door als deze 
terugkaatst van de muur. 

Let op dat de spelers de bal 
raken voor de schouder van de 
slagarm op de hoogte van een 
bijna uitgestrekte arm. 

10 minuten 

aanvallen 
Werk weer met de 2 groepen 
uit de eerste oefening. Een 
speler staat mid-voor en gooit 
de bal op zodat de andere 
spelers kunnen aanvallen 
(zonder sprong). 

Dit gaat nog niet om de 
complete aanval, slechts om de 
plaats van het raken van de bal, 
in eerste instantie zonder 
sprong.  

5 minuten 

Serveren   5 minuten 

Wedstrijd Speel pass midvoor, zonder 
speciale posities 

15 minuten 

 
  



 

Les 2 
 

Doel:  
1. Laag bewegen 
2. Bovenhands spelen boven voorhoofd  

Inleiding / voorbespreking: hoe is vorige week bevallen? Moeten we nog iets anders doen? 5 
minuten 

Oefening Aandachtspunten en Variatie Tijd (uitleg en uitvoering) en 
materialen 

Warming up: 
Hand hockey (of bloody 
knockels) 
Verdeel de sporters in 2 
groepen. Werk op 1 veld. Zet 
op beide zijlijnen 2 pionnen als 
doel.  
- Elke groep verdedigt het 

eigen doel. En tracht de bal 
in het andere doel te 
scoren. De bal mag alleen 
gespeeld worden met de 
hand. Als de bal tegen een 
ander lichaamsdeel 
aankomt, gaat de bal naar 
het andere team.  

- De bal moet laag gespeeld 
worden (over de grond)   

Degene met de meeste 
doelpunten heeft gewonnen. 

- Indien er meer dan 8 sporters 
zijn, verdeel je ze in 4 
groepen, je kan in dat geval 
ook het veld aan de andere 
kant van het net gebruiken. 

- Zet de pionnen meer dan 2 
meter uit elkaar om een 
breed doel te hebben. 

- Indien er 4 groepen zijn, kan 
je de tijd opdelen. De 
winnaars van de eerste ronde 
kunnen daarna tegen elkaar 
spelen, de verliezers spelen 
de 2e wedstrijd op de andere 
helft. 

  
 

10 minuten, 4 pionnen per 
speelveld. 

Bovenhands overspelen in 2-
tallen 

Let op dat de spelers de bal 
boven het voorhoofd vangen 
en daarna  terugstoten. 

- Indien spelers dit lastig 
vinden, mogen ze eerst 
vangen en stoten. 

10 minuten 

lang – kort - lang in teams 
Werk weer met de 2 groepen 
uit de eerste oefening, de 
groepen voeren de oefening uit 
op de eigen helft.  
3 spelers staan met de rug naar 
het net, ieder met een bal. De 
eerste speler speelt de bal 
achterin het veld, daar wordt 
de bal terug gepasst. De 
tweede speler speelt de bal op 
de drie meterlijn met een hoge 
balbaan zodat deze 

Neem voorafgaand aan de 
oefening de focus van vorige 
week door bij de passing. 
Wissel regelmatig 

15 minuten 



 

bovenhands terug gespeeld 
kan worden. De derde speler 
speelt/slaat de bal achterin het 
veld, deze bal wordt gepasst. 
De overige spelers beginnen 
rechts achterin om de ballen 
terug te spelen;  

Drinkpauze   5 minuten 

Conditie: watjesblazen 
Maak teams van maximaal 4 
mensen.  
 
Elk team begint achter de 
achterlijn. Op 1 meter van de 
achterlijn ligt voor elk team een 
watje. Elke speler loopt naar 
het watje waar hij 1 keer 
tegenaan mag blazen. Daarna 
loopt hij terug naar de 
achterlijn om de volgende aan 
te tikken. Welk team heeft als 
eerste het watje over de 
achterlijn van het andere veld? 
(18 meter verder) 

 10 minuten - wattenbolletjes 

Onderarms overspelen in 2-
tallen. Laat de spelers de bal 
links en rechts van de 
medespeler spelen. Focus op 
het starten met de armen wijd 
en de beweging naar de bal 

Bij de spelers die dit goed 
kunnen, kan je laten aanslaan. 
Werk dan alvast naar het 
pepperen toe. 

5 minuten 

Organisatie: 2 serveerders, 2 
passers, 1 afvanger/setter, 1 
aanvaller. Deel het veld & net 
op in 2 delen.  Aan beide 
kanten voert 1 groep de 
oefening uit.  
Serveren – pass – 
vangen/setten – aanvallen. 
Doordraaien na 5 ballen. 

- Als het serveren lastig gaat, 
kan de speler dichter bij het 
net staan of de bal over het 
net gooien.  

- De afvanger/setter gooit de 
bal op zoals vandaag 
aangeleerd (uitstoten van 
voorhoofd). Als het lukt kan 
de afvanger/setter de bal 
spelen.  

10 minuten 

Aanvallen Laat de spelverdeler regelmatig 
wisselen. 

5 minuten 

Wedstrijd Speel pass midvoor, zonder 
speciale posities 

15 minuten 

 
  



 

Les 3 
 

Doel:  
1. Balbaan herkenning 
2. Serveren op een doel   

Inleiding / voorbespreking: hoe is vorige week bevallen? Moeten we nog iets anders doen? 5 
minuten 

Oefening Aandachtspunten en Variatie Tijd (uitleg en uitvoering) en 
materialen 

Warming up: 
Voorbereiding op tennis 
Verdeel de sporters in 2 
groepen. Elke groep start 
achter het eigen veld. Van elke 
groep start 1 speler in het veld. 
Deze voert een actie uit en sluit 
achteraan.  

- Speler ontvangt de bal door 
te koppen, vangt daarna de 
bal en gooit hem naar de 
andere kant, waar een 
speler hetzelfde doet. Na 
de actie sluit de speler 
achteraan in de rij. 

- Speler ontvangt de bal op 
de borst en vangt de bal 
daarna 

- Speler ontvangt de bal op 
de arm en vangt de bal 
daarna 

- Speler ontvangt de bal op 
de knie en vangt de bal 
daarna 

  

- Indien er meer dan 8 sporters 
zijn, verdeel je ze in 4 
groepen (het net verdeel je in 
2en door een extra antenne 
op te hangen) 

- Zorg voor tempo in het spel, 
zodra de opdracht duidelijk is. 
 

10 minuten, evt extra antenne 

Bovenhands overspelen in 2-
tallen 

1. Bovenhands vangen en 
gooien (vanaf voorhoofd) 

2. Bovenhands spelen aan de 
net kant, achter in het veld 
onderarms spelen. 

Als het de spelers lukt, kan je dit 
opbouwen naar pepperen.    

5 minuten 

Werk in tweetallen. Speler 1 
staat met zijn rug naar het net, 
Speler 2 staat halverwege het 
veld met zijn rug naar speler. 
Als speler 1 op de bal slaat, 
draait speler 1 zich om – 
ondertussen speelt speler 1 de 

Neem voorafgaand aan de 
oefening de focus van vorige 
week door bij de verplaatsing.  
Wissel regelmatig 

10 minuten 



 

bal voor of achter speler 2.  
Speler 2 verplaatst zich 
dusdanig dat hij de bal kan 
spelen.  

Er valt geen bal 
Werk met de 2 groepen uit de 
eerste oefening, de groepen 
voeren de oefening uit op de 
eigen helft.  
Een van de spelers staat als 
aangooier mid-voor met 
voldoende ballen. Deze speler 
gooit/speelt 5 ballen op 
willekeurige plaatsen in het 
veld. 1 andere speler speelt de 
5 ballen voordat de ballen de 
grond raken. Na 5 ballen gaat 
de aangooier het veld in om de 
5 ballen te spelen, er komt een 
nieuwe aangooier. 

- Indien er voldoende trainers 
zijn, kan de trainer 
aanspelen/aanslaan. 

Moedig aan om hoog tempo 
aan te gooien, echter 
terugspelen moet wel mogelijk 
zijn. 

10 minuten 

Drinkpauze   5 minuten 

Kracht:  
- Iedereen heeft een bal 
- Iedereen neemt een plank 

houding op de handen aan 
Terwijl de spelers in plank 
houding staan, rollen ze de bal 
in 8tjes om de handen. 
- Zet 2 spelers tegenover 

elkaar in plank houding 
(met 1 bal) 

De spelers rollen de bal naar 
elkaar, laat ze steeds met een 
andere hand rollen. 

 5 minuten  

Serveren in 2-tallen. Laat de 
spelers op de 3 meter lijn 
starten met het net ertussen. 
De spelers serveren naar 
elkaar. Aan de andere kant van 
het net moet de bal gevangen 
worden. Is de service 5 keer 
achter elkaar gevangen door je 
medespeler, mag de 
serveerder 1 stap achteruit 
doen.  

Als de spelers dit kunnen, 
kunnen ze in plaats van vangen 
– de bal opspelen en daarna 
vangen. 

10 minuten 

Bankenservice  
Organisatie: Zet aan beide 
kanten van het net een bank 

- Als het serveren lastig gaat, 
kan de speler dichter bij het 

10 minuten 



 

neer vanaf de 3 meter lijn 
(positie 2) naar het midden van 
het veld.  
Werk weer met de 2 groepen 
waar de training mee gestart is.  
Van elke groep start 1 speler 
op de bank, de rest van de 
groep gaat aan de andere kant 
van het net serveren. De speler 
op de bank gaat de bal vangen 
terwijl hij met zijn billen op de 
bank zit. Als de bal gevangen is, 
wisselt de bankspeler met 
degene die de gevangen bal 
heeft geserveerd. 
 
Het team dat als eerste 15 keer 
wisselt, heeft gewonnen. 

net staan of de bal over het 
net gooien.  

-  

Aanvallen Laat de spelverdeler regelmatig 
wisselen. 

5 minuten 

Wedstrijd Speel pass rechts-voor, zonder 
speciale posities 

15 minuten 

 
 
 
  



 

Les 4 
 

Doel:  
1. dynamica 
2. aanvallen met sprong   

Inleiding / voorbespreking: hoe is vorige week bevallen? Moeten we nog iets anders doen? 5 
minuten 

Oefening Aandachtspunten en Variatie Tijd (uitleg en uitvoering) en 
materialen 

Warming up: 
Hang het net dusdanig laag 
zodat het circa een halve meter 
boven de grond uitkomt.  
 
De warming up bestaat uit 
tikkertje, waarbij beide 
veldhelften gebruikt mogen 
worden. De spelers kunnen 
alleen onder het net door naar 
de andere veldhelft. Daarbij 
mag het net niet geraakt 
worden.  
 
Wijs een tikker aan en tel 
hoeveel mensen hij/zij tikt in 1 
minuut. Iedereen blijft 
meedoen (als je getikt ben, blijf 
je in het spel). De tikker mag 
niet 2 keer dezelfde speler na 
elkaar tikken. 

-  10 minuten 

Diagonaal overspelen 
Verdeel je spelers in 2 groepen 
en laat ze diagonaal overspelen 
in het veld (rechtsvoor spelen 
ze bovenhands, linksachter 
spelen ze onderarms).  
 
De spelers lopen achter de bal 
aan. 

Afhankelijk van de grootte van 
de groep, zet je dit in twee 
werkeenheden op; aan elke kant 
van het net 1 groep.    

5 minuten 

De trainer gooit de bal op (max 
1 meter van zich af, net boven 
het net). De spelers springen 
en vallen aan (nog geen 
verdere aanloop). De spelers 
halen zelf de eigen bal op en 
geven deze aan de trainer.  

Bij voorkeur werk je in deze 
oefening met 2 trainers voor 
het aangooien. 

10 minuten 



 

Maak 2-tallen met 1 bal. Speler 
1 gooit de bal voor zichzelf 
(niet te hoog) op valt aan. 
Speler 2 speelt de bal 
onderarms terug. Wissel 
regelmatig. 

Indien de pass goed licht kan 
daar direct op worden 
aangevallen. 
 
Als dit niet lukt, speelt speler 1 
de bal gewoon aan. 

10 minuten 

Drinkpauze   5 minuten 

Kracht:  
Speler 1 ligt op rug met benen 
op 45graden opgetild; speler 2 
springt met twee benen 
tegelijkertijd over de buik van 
speler 1 en duikt daarna onder 
benen van speler 1 door. Doe 
dit een minuut, rust 30 
seconden, wissel dan van 
speler. Herhaal dat een aantal 
keren. 

 10 minuten  

Vlinder: serveren, passen, 
afvangen, serveren, passen, 
afvangen. Achter de bal 
aanlopen.  

Set 2 mensen als serveerder 
starten. Bij meer dan 8 spelers, 
laat je 2 spelers passen ( of laat 
1 speler naast het veld 
wachten om te passen) 

15 minuten 

Wedstrijd Speel pass rechts-voor, zonder 
speciale posities 

20 minuten 

 
 
  



 

Les 5 
 

Doel:  
1. timing  
2. aanvals-aanloop   

Inleiding / voorbespreking: hoe is vorige week bevallen? Moeten we nog iets anders doen? 5 
minuten 

Oefening Aandachtspunten en Variatie Tijd (uitleg en uitvoering) en 
materialen 

Warming up: 
Smashbal niveau 3 

- Werk voor zover mogelijk met 
2 mensen per team. Gebruik 
indien nodig een lengtenet of 
toverkoord 
 

10 minuten, evt extra 
antenne’s of markeringen 

Diagonaal overspelen 
Verdeel je spelers in 2 groepen 
en laat ze diagonaal overspelen 
in het veld (rechtsvoor spelen 
ze bovenhands, linksachter 
spelen ze onderarms).  
 
De spelers lopen achter de bal 
aan. 

Afhankelijk van de grootte van 
de groep, zet je dit in twee 
werkeenheden op; aan elke kant 
van het net 1 groep.    
 
Als de oefening draait: 
1. Na het bovenhands spelen, 

maakt de speler een 
blokkeer actie alvorens naar 
de andere kant te lopen.  

2. Na het onderarms spelen, 
maakt de speler een duik of 
rol alvorens naar de andere 
kant te lopen 

10 minuten 

Aanval zonder aanloop 
De trainer gooit de bal op. De 
spelers springen en vallen aan 
(nog geen verdere aanloop). De 
spelers halen zelf de eigen bal 
op en geven deze aan de 
trainer.  
 
Als dit de spelers lukt, mogen 
de spelers met 1 stap 
aanlopen.  
Leg daarna de aanloop uit (met 
2 passen) en oefen deze droog 

Bij voorkeur werk je in deze 
oefening met 2 trainers voor 
het aangooien. 

10 minuten 

Aanvallen, let als trainer op de 
aanloop. 
 
Zet doelen in het veld waar de 
aanvallers zich op kunnen 
richten. Denk aan matten of 

Laat de spelverdeler regelmatig 
wisselen. 

10 minuten 



 

omgekeerde pionnen die ze om 
mogen slaan. 

Drinkpauze   5 minuten 

Kracht:  
sprinten 
Zet 4 pionnen in een veld neer: 
2 op de 3 meterlijn, aan elke 
kant van het veld, 2 op de c-
lijn, aan elke kant van het veld. 
De pionnen staan dus op de 
lijn.  
 
De speler verzamelen zich aan 
1 kant van het veld, achter een 
van de pionnen.  
De speler achter de pion op de 
3 meterlijn gaat een 
snelheidsduel aan met de 
speler achter de pion op de c-
lijn. Ze trekken beiden een 
diagonale sprint waardoor ze 
elkee in het midden zullen 
kruisen. Het is voor de speler 
bij de c lijn de bedoeling eerder 
het kruispunt over te zijn dan 
de andere speler. De speler op 
de c-lijn mag pas beginnen met 
lopen als de andere speler 
gestart is. 

 5 minuten  

Zet 2 mensen op een bank 
achter in het veld. De rest 
daarachter. 3 mensen 
serveren. Zodra de bal geraakt 
wordt bij de service mogen de 
verdedigers bewegen. Indien 
mogelijk mag de bal tot aanval 
verwerkt worden, de 2 spelers 
maken de aanval af 
 

Als de spelers dit kunnen, 
kunnen ze in plaats van vangen 
– de bal opspelen en daarna 
vangen. 

10 minuten 

Aan beide kanten staat een 
volledig team. Indien er minder 
dan 12 spelers zijn, staat aan 1 
kant een volledig team, en 
zoveel mogelijk mensen aan de 
andere kant. 
Aan de kant waar de service 
wordt opgevangen, verdedigen 
alleen de 3 achterspelers. De 3 

- Als het serveren lastig gaat, 
kan de speler dichter bij het 
net staan of de bal over het 
net gooien.  

- Wissel regelmatig 

10 minuten 



 

voorspelers verwerken de pass 
tot een aanval (set rechtsvoor). 
De spelers aan de serverende 
kant, blokkeren en verwerken 
de aanval. De really mag 
uitgespeeld worden.  

Wedstrijd Speel pass rechts-voor, zonder 
speciale posities 

15 minuten 

 
 
  



 

Les 6 
 

Doel:  
1. Spelen in hoeken 
 

Inleiding / voorbespreking: hoe is vorige week bevallen? Moeten we nog iets anders doen? 5 
minuten 

Oefening Aandachtspunten en Variatie Tijd (uitleg en uitvoering) en 
materialen 

Warming up: 
Maak 2-tallen en laat de 2-
tallen de bal even overgooien 
om de handen op te warmen.  
 
Elk 2 tal krijgt een deel van het 
veld aan beide kanten van het 
net. Aan beide kanten van het 
net wordt steeds 3 keer 
gespeeld. Nadat er 3 keer 
gespeeld is, wordt er aan de 
andere kant van het net 3 keer 
gespeeld.  
Speler 1 – kant A: pass 
Speler 2 – kant A: set 
Speler 1 – kant A: speel over 
het net 
Speler 2 – kant B: pass 
Speler 1 – kant B: set 
Speler 2 – kant B: speel over 
het net 
etc 
  

- Werk bij meer dan 6 spelers 
met een lengtenet of een 
toverkoord om de spelers de 
ruimte te geven. 

- Als de spelers dit aankunnen 
mogen ze een ingehouden 
slag over het net geven 
 

10 minuten, evt extra 
antenne’s of 
markeringsmiddelen 

Pepperen met 3-tallen. Speler 
1 staat in het midden en speelt 
de bal naar speler 2, die 
aanvalt op speler 3. Speler 3 
passt de bal naar speler 1. 
Speler 1 set de bal voor speler 
3. Speler 3 valt aan op speler 2.  
etc 

Wissel regelmatig van positie    10 minuten 

Werk verder in 3-tallen.  
Laat de speler in een vierkant 
spelen (1 hoek van het vierkant 
blijft leeg). Na het spelen 
beweegt de speler zich tegen 
de speelrichting in.  

Focus op het spelen met 
gestrekte armen en spelen 
naast het lichaam (gebruik de 
ruimte die ontstaat doordat je 
met 1 been voor staat) 

10 minuten 



 

Vlinder, loop achter de bal aan. Let ook hierbij op de passer die 
de ruimte opzoekt om de bal 
naar de afvanger te spelen 

10 minuten 

Drinkpauze   5 minuten 

Kracht:  
Werk in tweetallen. In speler zit 
in een crawl over een bal heen 
(mag er niet op liggen), dan 
andere speler probeert de bal 
af te pakken.  

Wissel regelmatig van rol, maar 
ook van tweetal. 

5 minuten  

Aanvallen Laat de spelverdeler regelmatig 
wisselen. 

5 minuten 

Verdeel het net in 2 delen. Aan 
beide kanten dezelfde 
opstelling: 
1 serveerder, 1 passer, 1 
spelverdeler, 1 aanvaller, 1 
blokkeerder.  
 
Serveren – passen – setten – 
aanvallen - blokkeren 

Als de serveerder de bal 
onvoldoende kan richten, komt 
deze dichterbij staan. 
 
Let wederom op de passer die 
de bal in een hoek speelt. 
(voetenstand & met gestrekte 
armen spelen) 
 
Als de oefening goed draait, 
laat je de spelverdeler van een 
andere positie inlopen en heeft 
de blokkeerder beginpositie op 
mid. 

15 minuten 

Wedstrijd  Speel pass rechts-voor, zonder 
speciale posities 

15 minuten 

  



 

Les 7 
 

Doel:  
1. blokkeren 

 

Inleiding / voorbespreking: hoe is vorige week bevallen? Moeten we nog iets anders doen? 5 
minuten 

Oefening Aandachtspunten en Variatie Tijd (uitleg en uitvoering) en 
materialen 

Warming up: 
watjesblazen 
Maak teams van maximaal 4 
mensen.  
 
Elk team begint achter de 
achterlijn. Op 1 meter van de 
achterlijn ligt voor elk team een 
watje. Elke speler loopt naar 
het watje waar hij 1 keer 
tegenaan mag blazen. Daarna 
loopt hij terug naar de 
achterlijn om de volgende aan 
te tikken. Welk team heeft als 
eerste het watje over de 
achterlijn van het andere veld? 
(18 meter verder) 
  

 5 minuten, watjes 

Blokkeren richting net 
2 spelers staan aan het net op 
de buitenposities, 1 spelers 
holt naar het net, maakt een 
bloksprong op midden en 
beweegt naar een van de 
buitenspelers. Daan maken ze 
samen een bloksprong. De 
speler die al op buiten stond 
sluit aan in de rij, 
  
etc 

Werk aan 2 kanten bij een grote 
groep, zorg voor voldoende 
tempo.     
 
Bespreek de verschillende 
mogelijkheden van verplaatsing 
en laat de spelers dit ervaren 

10 minuten 

Werk in 2-tallen. Speler 1 staat 
aan het net, speler 2 staat 
halverwege het veld. Speler 1 
gooit de bal steeds naast speler 
2, die de bal terug passt. 

Indien de spelers dit goed 
kunnen mag er beheerst 
worden aangevallen 
 
Wissel regelmatig 

10 minuten 

Rock the boat 
Zet een opstelling per kant op, 
de spelers spelen op de eigen 
helft. 

Draai regelmatig door. 15 minuten 



 

 
Aan het net staat een 
spelverdeler (mid) en 2 
aanvallers op buiten- met de 
rug naar het net. Zij slaan aan 
op het eigen team. De 
verdedigers starten op de 
normale positie, maar 
bewegen als een kommetje 
naar de diagonale hoek waar 
de aanvaller in aanslaat. 
Afhankelijk van welke aanvaller 
wordt aangespeelt, beweegt de 
verdediging. De verdedigers 
spelen de bal terug naar de 
spelverdeler.  

Drinkpauze   5 minuten 

Kracht:  
Maak tweetallen van spelers 
met ongeveer dezelfde lengte. 
Deze spelers staan circa 0,5 
meter uit elkaar. Ze houden 
een bal vast boven het hoofd in 
blokhouding en duwen beiden 
tegen de bal om de ander uit 
evenwicht te brengen. Degene 
die als eerste een stap moet 
zetten heeft verloren.    

Let erop dat de spelers de 
voeten naast elkaar hebben 
staan. 

5 minuten  

Er valt geen bal 
Werk met 2 groepen, de 
groepen voeren de oefening uit 
op de eigen helft.  
Een van de spelers staat als 
aangooier mid-voor met 
voldoende ballen. Deze speler 
gooit/speelt 5 ballen op 
willekeurige plaatsen in het 
veld. 1 andere speler speelt de 
5 ballen voordat de ballen de 
grond raken. Na 5 ballen gaat 
de aangooier het veld in om de 
5 ballen te spelen, er komt een 
nieuwe aangooier. 

- Indien er voldoende trainers 
zijn, kan de trainer 
aanspelen/aanslaan. 

Moedig aan om hoog tempo 
aan te gooien, terugspelen is 
niet de prioriteit, het raken van 
de bal is voldoende, maak het 
ze dus lastig. 

10 minuten 

Aanvallen, met blokkeerder. 
Aanvaller wordt blokkeerder 

Laat de spelverdeler regelmatig 
wisselen. 

10 minuten 

Serveren  5 minuten 

Wedstrijd  Speel pass rechts-voor, zonder 
speciale posities 

15 minuten 



 

Les 8 
 

Doel:  
serveren 

 

Inleiding / voorbespreking: hoe is vorige week bevallen? Moeten we nog iets anders doen? 5 
minuten 

Oefening Aandachtspunten en Variatie Tijd (uitleg en uitvoering) en 
materialen 

Warming up: 
Tennis: Verdeel de sporters in 2 
groepen. Elke groep start 
achter het eigen veld. Van elke 
groep start 1 speler in het veld. 
Deze speelt de bal en sluit 
achteraan. Het doel is om het 
de tegenstander zo moeilijk 
mogelijk te maken terug te 
spelen.  
Welk team heeft als eerste 15 
punten?  

Als trainer gooi jij de bal in, 
om het tempo hoog te 
houden 

10 minuten 

Werk in 2-tallen, ieder aan een 
kant van het net. Een van de 
spelers serveert, de andere 
speler vangt de bal.  Daarna 
loopt deze speler achteruit 
naar de achterlijn en serveert. 
Welk 2-tal kan als eerste 20 
ballen van elkaar vangen?  
 
 

Let op het nawijzen van de bal. 
 
Als de groep van hoger niveau 
is, of er zijn een paar hele goede 
spelers bij, kan je daarvan 
zeggen dat:  
- de 20 gevangen ballen 

zonder onderbreking 
gevangen moeten worden. 
Een bal op de grond is weer 
beginnen op 0.     

- De bal niet gevangen maar 
voor zichzelf gepasst moet 
worden en daarna gevangen 
moet worden 

10 minuten 

lang – kort - lang in teams 
Werk weer met 2 groepen, de 
groepen voeren de oefening uit 
op de eigen helft.  
3 spelers staan met de rug naar 
het net, ieder met een bal. De 
eerste speler speelt de bal 
achterin het veld, daar wordt 
de bal terug gepasst. De 
tweede speler speelt de bal op 
de drie meterlijn met een hoge 
balbaan zodat deze 

Wissel regelmatig 15 minuten 



 

bovenhands teruggespeeld kan 
worden. De derde speler 
speelt/slaat de bal achterin het 
veld, deze bal wordt gepasst. 
De overige spelers beginnen 
rechts achterin om de ballen 
terug te spelen;  

Drinkpauze   5 minuten 

Krachttraining: speler 1 gaat 
planken op de onderarmen, 
speler 2 tilt de benen van de 
speler op (vasthouden bij de 
enkels). Speler 2 laat 
voorzichtig afwisselend een 
been los, speler 1 zorgt ervoor 
dat het been de grond niet 
raakt. 

Wissel regelmatig 10 minuten  

Aanvallen, met 2 blokkeerders; 
1 op midden en een op buiten.  
Aanvaller wordt blokkeerder 

Laat de spelverdeler regelmatig 
wisselen. 

10 minuten 

Zet 2 teams neer, bij 
onvoldoende spelers zorg je 
ervoor dat minimaal 1 veld 
volledig gevuld is.  
 
Gooi als trainer een vrije bal in 
en laat de teams deze bal 
verwerken tot een aanval (de 
bal moet over het net met een 
aanval). Het team aan de 
andere kant verdedigd de 
aanval.  

Wissel steeds na 5 ballen door.  
 
Heb ook aandacht voor wie 
welke bal verdedigt 

10 minuten 

Wedstrijd  Speel pass rechts-voor, zonder 
speciale posities 

15 minuten 

  



 

Les 9 
 

Doel:  
Aanvallen en richten 

 

Inleiding / voorbespreking: hoe is vorige week bevallen? Moeten we nog iets anders doen? 5 
minuten 

Oefening Aandachtspunten en Variatie Tijd (uitleg en uitvoering) en 
materialen 

Warming up: 
Smashbal niveau 4  

 10 minuten 

Diagonaal overspelen 
Verdeel je spelers in 2 groepen 
en laat ze diagonaal overspelen 
in het veld (rechtsvoor spelen 
ze bovenhands, linksachter 
spelen ze onderarms).  
 
De spelers lopen achter de bal 
aan. 

Afhankelijk van de grootte van 
de groep, zet je dit in twee 
werkeenheden op; aan elke kant 
van het net 1 groep.    
 
Als de oefening draait: 
- Na het bovenhands spelen, 

maakt de speler een 
blokkeer actie alvorens naar 
de andere kant te lopen.  

- Na het onderarms spelen, 
maakt de speler een duik of 
rol alvorens naar de andere 
kant te lopen 

10 minuten 

Verdeel het net in 2 delen. Aan 
beide kanten dezelfde 
opstelling: 
1 serveerder, 1 passer, 1 
spelverdeler, 1 aanvaller, 1 
blokkeerder.  
 

Als de serveerder de bal 
onvoldoende kan richten, komt 
deze dichterbij staan. 
 
Let wederom op de passer die 
de bal in een hoek speelt. 
(voetenstand & met gestrekte 
armen spelen) 
 
Als de oefening goed draait, 
laat je de spelverdeler van een 
andere positie inlopen en heeft 
de blokkeerder beginpositie op 
mid. 

10 minuten 

lang – kort – lang in 2 tallen 
Werk met 2-tallen, speler 1 
staat met zijn rug naar het net, 
speler 2 staat achter in het 
veld. Speler 1 gooit de bal 
afwisselend achter de c lijn en 
bij de 3 meter lijn. Speler 2 
passt de bal steeds terug.  

Wissel regelmatig 10 minuten 

Drinkpauze   5 minuten 



 

Krachttraining: Kikkersprongen 
Laat de spelers met zo weinig 
mogelijk kikkersprongen van de 
ene achterlijn, naar de andere 
springen. 

Heen en terug met een kleine 
pauze ertussen 

5 minuten  

Aanvallen, met 2 blokkeerders; 
1 op midden en een op buiten.  
Aanvaller wordt blokkeerder 

Laat de spelverdeler regelmatig 
wisselen. 

10 minuten 

Zet aan 1 kant van het veld een 
volledige opstelling neer. Aan 
de andere kant staan 3 
aanvallers (buiten, mid, achter) 
en een setter. De rest van de 
spelers gooien de bal naar de 
setter die de set geeft. De 
speler die aangevallen heeft 
sluit achter aan. Geef steeds 
een positie aan waar de aanval 
naartoe moet. De verdediging 
moet daarop anticiperen. 

Wissel steeds na 5 ballen door.  10 minuten 

Wedstrijd  Speel pass rechts-voor, zonder 
speciale posities 

15 minuten 

  



 

Les 10 
 

Doel:  
Afsluiting en herhalen – extra lange wedstrijd 

 

Inleiding / voorbespreking: hoe is vorige week bevallen? Wat moet zeker nog aan de orde komen? 
Als daar zaken gevraagd worden die niet in de planning staan, pas je de planning daarop aan. 

Oefening Aandachtspunten en Variatie Tijd (uitleg en uitvoering) en 
materialen 

Warming up: 
tennis in duo’s: 
Tennis: Verdeel de sporters in 2 
groepen. Elke groep start 
achter het eigen veld. Van elke 
groep starten 2 spelers in het 
veld. Deze spelen de bal in 3en 
over het net en sluiten 
achteraan. Het doel is om het 
de tegenstander zo moeilijk 
mogelijk te maken terug te 
spelen.  
Welk team heeft als eerste 15 
punten? 

 10 minuten 

Pepperen met 3-tallen. Speler 
1 staat in het midden en speelt 
de bal naar speler 2, die 
aanvalt op speler 3. Speler 3 
passt de bal naar speler 1. 
Speler 1 set de bal voor speler 
3. Speler 3 valt aan op speler 2.  
etc 

Wissel regelmatig van positie    10 minuten 

Bankenservice  
Organisatie: Zet aan beide 
kanten van het net een bank 
neer vanaf de 3 meter lijn 
(positie 2) naar het midden van 
het veld.  
Werk weer met de 2 groepen 
waar de training mee gestart is.  
Van elke groep start 1 speler 
op de bank, de rest van de 
groep gaat aan de andere kant 
van het net serveren. De speler 
op de bank gaat de bal vangen 
terwijl hij met zijn billen op de 
bank zit. Als de bal gevangen is, 
wisselt de bankspeler met 

- Als het serveren lastig gaat, 
kan de speler dichter bij het 
net staan of de bal over het 
net gooien.  

-  

10 minuten 



 

degene die de gevangen bal 
heeft geserveerd. 
 
Het team dat als eerste 15 keer 
wisselt, heeft gewonnen. 

lang – kort – lang in teams 
Werk weer met 2 groepen, de 
groepen voeren de oefening uit 
op de eigen helft.  
3 spelers staan met de rug naar 
het net, ieder met een bal. De 
eerste speler speelt de bal 
achterin het veld, daar wordt 
de bal terug gepasst. De 
tweede speler speelt de bal op 
de drie meterlijn met een hoge 
balbaan zodat deze 
bovenhands teruggespeeld kan 
worden. De derde speler 
speelt/slaat de bal achterin het 
veld, deze bal wordt gepasst. 
De overige spelers beginnen 
rechts achterin om de ballen 
terug te spelen. 

Wissel regelmatig 10 minuten 

Drinkpauze   5 minuten 

Wedstrijd  Speel pass rechts-voor, zonder 
speciale posities 

45 minuten 

  



 

Bijlage: buddy instructie 
 
Beste <>, wat fijn dat jij als buddy een van de nieuwe leden onder je hoede wil nemen. Wat 
verwachten wij als vereniging van jou? 
 
Je gaat het nieuwe lid natuurlijk vertellen wat jij zo leuk vindt aan de vereniging.  
Daarnaast willen we graag dat jij als contactpersoon kan aangeven wie je waarvoor nodig hebt. Dus bij 
wie je moet zijn voor een shirt, hoe de teams ingedeeld worden, welke taken bij de ouders liggen (bij 
jeugd leden), welke activiteiten we bij de vereniging hebben en natuurlijk wanneer we in de bar 
hangen en tot wanneer die open is ;-). 
 
Vergeet vooral niet te vertellen over: 

- Het Jeugdkamp 
- Sinterklaas toernooi 
- Kerst toernooi 
- De beachtrainingen 
- De nieuwjaarsreceptie 
- Het oud papierlopen 

 
Na de eerste training van de nieuwe spelers, houden we een borrel en vanzelfsprekend mag jij daar 
niet ontbreken. De datum hiervan is <>. 
 
Na de laatste start-to-volley training, organiseren we een mix-toernooi. Dat is ook open voor alle 
leden, maar we verwachten jou als buddy hier ook bij. Tegen die tijd is het helder in welk team de 
speler die jij begeleidt gaat spelen, dat vertellen we jou iets eerder. Mocht je dat bij het toernooi nog 
niet gehoord hebben, vraag daar dan even naar. Het toernooi wordt gehouden op <> te <>. 
 
  



 

 

Bijlage profiel trainer 
Motivatie: De trainer die nodig is voor het start-to-volley project wil gedurende 10 weken een groep 
onervaren volleyballers begeleiden naar basis volleyballers en nieuwe leden voor de vereniging.  
Kennis en inzicht: De trainer die nodig is voor het start-to-volley project heeft kennis van de 
basisprincipes van de volleybaltechnieken. Daarnaast heeft deze trainer pedagogische en didactische 
vaardigheden om de kennis op een sociaal veilige manier over te brengen. 
Vaardigheden: De trainer die nodig is voor het start-to-volley project kan zich verplaatsen in de 
doelgroep en kan de passie voor het volleybal overbrengen door vooral het plezier van het spel in de 
oefeningen naar voren te brengen. 
Houding en persoonlijkheidskenmerken: De trainer die nodig is voor het start-to-volley project straalt 
uit dat er geleerd mag worden. Dat het niet erg is om fouten te maken en dat iedereen op elk niveau 
welkom is op de vereniging.  
 

Bijlage profiel buddy 
Motivatie: De buddy die nodig is voor het start-to-volley project wil graag nieuwe leden laten zien hoe 
leuk de vereniging is.  
Kennis en inzicht: De buddy die nodig is voor het start-to-volley project heeft kennis van de vereniging, 
wat er allemaal gebeurt binnen de vereniging en wie daarvoor benaderd moeten worden.  
Vaardigheden: De buddy die nodig is voor het start-to-volley project is een netwerker en deelt dit 
netwerk met de nieuwe leden zodat de leden zich zo snel mogelijk thuis voelen in de vereniging. 
Houding en persoonlijkheidskenmerken: De buddy die nodig is voor het start-to-volley project straalt 
uit dat het fijn is actief lid van de vereniging te zijn én dat het fijn is (en normaal is) iets voor de 
vereniging te doen.  
 

Bijlage profiel gastheer / gastvrouw 
Motivatie: De gastheer/gastvrouw die nodig is voor het start-to-volley project wil mensen welkom 
heten die de weg binnen de vereniging/sporthal nog niet kennen.  
Kennis en inzicht: De gastheer/gastvrouw die nodig is voor het start-to-volley project heeft kennis van 
de vereniging, wat er allemaal gebeurt binnen de vereniging en wie daarvoor benaderd moeten 
worden.  
Vaardigheden: De gastheer/gastvrouw die nodig is voor het start-to-volley project is benaderbaar en 
vindt het fijn mensen op weg te helpen. 
Houding en persoonlijkheidskenmerken: De gastheer/gastvrouw die nodig is voor het start-to-volley 
project straalt gastvrijheid uit “Wat fijn dat u er bent!”.  
 


