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Fit en Fun volleyball  
 
Basis principes Fit & Fun Volleybal 
Elke Fit & Fun Volleybal training is gestoeld op een aantal pijlers: 

- Nagenoeg elke oefening draait om een (volley)bal. 
- De les is gericht op de sporter die het snelle volleybalspel niet meer aankan, maar 

wel graag wil blijven volleyballen. Daarbij is leeftijd niet heel belangrijk, al richten de 
oefeningen zich veelal op preventie van “ouderdomskwaaltjes”. 

- In elke training komen de volgende motorische onderdelen aan de orde: 
v Reactiesnelheid (belangrijk in het verkeer) 
v Hand knijpkracht (zelfstandig blijven leven) 
v Kracht (zelfstandig blijven tillen) 
v Schouder en romp lenigheid (reiken, aan- en uitkleden) 
v Bovenhandse beweging - zolang dit kan (zelfstandig blijven leven) 
v Lenigheid (om op te staan, te bukken, te gaan zitten) 
v Uithoudingsvermogen (tegengaan hart- en vaatziekten)  
v Oog hand coördinatie (Zelfstandig blijven leven) 

- Werk met verschillende materialen die, rekening houdend met de doelgroep, 
passend zijn. Bijvoorbeeld: lichte ballen om pijn bij reuma of artritis te voorkomen 
(cmv ballen, foamballen, strandballen), kleinere ballen om de knijpkracht te 
verbeteren (tennisballen), etc 

- Tenslotte is het belangrijk dat in elke training vooral veel plezier wordt beleefd aan 
het samenzijn, aan de uitdagingen en aan het volleybal! 
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Voorbeeldtraining 
De Fit & Fun Volleybal training duurt 1 tot 1,5 uur.  
Laat de deelnemers starten met een trui of sportjas aan  
 

Warming up:  
Iedere sporter heeft een bal, maak een kring en begin met de groep rustig 
te stuiteren. Daarna gaan de sporters tijdens het stuiteren lopen op de 
plaats. Wissel af in snelheid en beweging en daag degene uit die meer of 
sneller kan. Variaties: 

a. Breng meer tempo aan 
b. Knie heffen 
c. Armen zwaaien 
d. Uitstappen en weer terug stappen 
e. Wissel van arm om te stuiteren 

5 minuten 

Core: 
1. Op de grond liggen met je voeten tegen een ander zijn voeten – 

raak met de bal de grond boven je hoofd aan en geef de bal over 
aan je partner. Die tikt met de bal de grond aan boven het hoofd 
(buikspieren) 

2. Plaats een bank in het veld aan beide zijden gaat een speler op zijn 
buik liggen. De bal wordt over de bank naar de ander gegooid 
(rugspieren) 

3. Ga met de rug tegen elkaar aan zitten. Pak de bal rechts (ter 
hoogte van de taille) aan en geef hem links weer af (core rotatie) 

4. Ga met de rug tegen elkaar aan staan: geef de bal door over je 
schouder en onder je heup. (diagonale core rotatie). Verwissel van 
schouder. Daarna geeft je partner de bal aan over de schouder 

10 minuten 

Tennis: (werk met een lichte cmv bal, een foam bal of een strandbal) 
a. Gooi de bal over, blijf aan je eigen kant en sluit achteraan 

(achter de achterlijn) 
b. Vang de bal nadat je deze gekopt hebt 
c. Vang de bal nadat deze op je knie is gestuiterd 
d. Vang de bal nadat deze op je schouder of bovenarm 

gestuiterd is 
e. Speel de bal onderarms naar de overkant 
f. Speel de bal onderarms naar een 2e speler aan dezelfde 

kant die de bal bovenhands over het net speelt  
g. Speel de bal onderarms naar een 2e speler aan dezelfde 

kant die de bal bovenhand opzet. De eerste speler slaat de 
bal over het net.  

10 minuten 

  



 

Blijf voor altijd volleyballer met Fit & Fun volleybal 
 

 
 

 
 

 
Fit & Fun Volleybal heeft de lessons learned uit de GALM testen ter harte genomen en daar 

nieuwe volleyballessen op ingericht. 

Vlinderoefening: 
Plaats een serveerder, passer en afvanger aan twee kanten van het veld: 

- Bij 6 sporters blijven de sporters gedurende 3 ballen staan, daarna 
lopen ze de bal achterna 

- Bij 6 tot 9 sporters staan er bij de serviceplaats reserves. Elke 
sporter blijft gedurende 2 ballen staan en loopt dan de bal 
achterna 

- Bij meer dan 9 spelers, staan er bij de serveerders en de passers 
reserves. Elke sporter loopt meteen zijn bal achterna 

10 minuten 

Pauze 5 minuten 
Aanvallen:  

1. Hang het net op gemiddelde polshoogte. Zet in het achterveld een 
aantal pionnen neer. De sporters gooien een tennisbal over het net 
met als doel de pionnen om te gooien. 

2. Aanvallen met een spelverdeler: De spelverdeler wisselt na 5 
ballen door. (let op dat er niet gesprongen wordt tijdens de aanval) 

10 minuten 

Serveren: 
Plaats 2 banken in elk veld en verdeel de groep in 2’en. Van elke groep zit 
1 sporter op de bank in het andere veld. De serveerders gaan 
(onderhands!) serveren met als doel dat degene op de bank de bal kan 
vangen. Als de bal gevangen is, wordt er gewisseld met degene die de bal 
geserveerd heeft. Welk team kan als eerst 10 keer de bal vangen? 

10 minuten 

Wedstrijdje 
Spelregels: 

- De achterlijn is de C lijn 
- Het net hangt op dameshoogte 
- Alleen de onderhandse service is toegestaan 
- Na 3 keer serveren wordt er doorgedraaid 
- Bij de aanval blijven de voeten aan de grond 
- Er wordt niet geblokkeerd 
- De bal mag niet met de voet worden gespeeld 
- Gebruik een CMV of foambal 

 
Werk bij grote niveauverschillen (in spelinzicht of beweegvaardigheid) met 
levels: 
Level 1: de mensen in dit veld mogen de bal 1 keer laten stuiteren 
Level 2: zoals boven omschreven 
Level 3: gebruik de normale achterlijn ipv de c lijn 
 

30 minuten 


