
Leskaarten zitvolleybal 

 

Clinic school / Groep 3&4/ les 1 

 

Duur: 45 minuten/ Aantal leerlingen 24 

Doel: kennismaken met verplaatsen op grond in verschillende richtingen en ballon/strandbal/lichte 

bal kunnen hooghouden. 

 

1. Warming-up 

• Kinderen zitten in meerdere lijnen achter elkaar met ongeveer 2 meter voor, naast of achter 

zich vrij. De clinicgever/leraar wijst met zijn hand de kant op waar de leerlingen zich naar toe 

dienen te verplaatsen.  

• Kinderen worden verdeeld in 4 groepjes van ongeveer gelijke aantallen. Binnen elk groepje is 

een tikker. Speelveld wordt door clinicgever/leraar bepaald. Ben je getikt ga je op bank 

zitten. Wie blijft er als laatste over? Na elke ronde een andere tikker. 

Aanwijzingen verplaatsen: gebeurd door met je handen en voeten je te verplaatsen.  

 

2. Balvaardigheid 

• Kinderen hebben allemaal een ballon/strandbal of lichte bal en gaan op de plek met hun 

armen/handen de bal hooghouden. Wie kan dit het meest? Daag kinderen uit om op 

verschillende manieren met armen/handen de ballon/strandbal/lichte bal hoog te houden. 

• Kinderen maken tweetallen en moeten samen de bal hoog weten te houden. Welk tweetal 

kan dit het vaakst? Kijk naar het niveau van de kinderen en sluit de balkeuze hier goed op 

aan. Succesbeleving is belangrijk! 

• Kinderen gaan in tweetallen over net de bal overspelen. Gooien en vangen, vangen en 

bovenhands spelen of in een keer terugspelen mag. Pas dit aan naar niveau van de kinderen! 

Welk tweetal kan de bal het vaakst overspelen? Net op 80 of 90 cm hoogte is prima. 

Aanwijzing: als je de bal speelt moet je met je billen contact hebben met de grond! 

3. Partijvormpjes 

• Speel 1-1 of 2-2 op kleine veldjes 

• Elke bal is punt waard 

• Pas de regels aan aan het niveau van de kinderen. Dus lukt onderhands serveren niet laat 

ze de bal gooien. Succesbeleving is belangrijkst. 

 

Bij alle onderdelen pas de materialen aan aan het niveau van de kinderen! Ballon hebben ze meer 

tijd dan een lichte bal. Strandbal werkt ook redelijk goed bij deze leeftijd.  

Puntenspelletjes vinden ze het leukst dus daag ze hiermee uit. Zijn ze vaak ook geconcentreerder. 

 



Clinic school / Groep 3&4/ les 2 

 

Duur: 45 minuten/ Aantal leerlingen 24 

Doel: kennismaken met verplaatsen op grond in verschillende richtingen en ballon/strandbal/lichte 

bal kunnen hooghouden. 

 

1. Warming-up 

• Kinderen verplaatsen zich in een bepaald gebied. De clinicgever geeft een getal aan bijv: 2 

dan maken ze z.s.m. groepjes van 2. Dit herhalen met andere getallen. 

• Maak teams en doe een estafette waarbij ze slalommend een parcours moeten afleggen 

• Tikspelletjes: vele tikspelletjes kan je ook op de grond doen dus wees creatief. 

Aanwijzingen verplaatsen: gebeurd door met je handen en voeten je te verplaatsen.  

 

2. Balvaardigheid 

• Kinderen hebben allemaal een ballon/strandbal of lichte bal en gaan tegen de muur met hun 

armen/handen de bal hooghouden. Wie kan dit het meest? Daag kinderen uit om op 

verschillende manieren met armen/handen de ballon/strandbal/lichte bal hoog te houden 

tegen de muur. 

• Kinderen maken tweetallen en moeten samen de bal hoog weten te houden tegen de muur. 

Welk tweetal kan dit het vaakst? Kijk naar het niveau van de kinderen en sluit de balkeuze 

hier goed op aan. Is het moeilijk laat dan de bal een keer op de grond stuiteren. 

Succesbeleving is belangrijk! 

• Kinderen gaan in tweetallen over net de bal serveren. De ander laat de bal een keer stuiteren 

en vangt de bal. Lukt dit dan heb je samen een punt! Net op 80 of 90 cm hoogte is prima. 

Lukt het onderhands serveren niet laat dan de bal gooien. Kijk goed naar niveau van de 

kinderen. 

Aanwijzing: als je de bal speelt moet je met je billen contact hebben met de grond! 

3. Partijvormpjes (herhaling les 1) 

• Speel 1-1 of 2-2 op kleine veldjes 

• Elke bal is punt waard 

• Pas de regels aan aan het niveau van de kinderen. Dus lukt onderhands serveren niet laat 

ze de bal gooien. Succesbeleving is belangrijkst. 

 

Bij alle onderdelen pas de materialen aan, aan het niveau van de kinderen! Ballon hebben ze meer 

tijd dan een lichte bal. Strandbal werkt ook redelijk goed bij deze leeftijd.  

Puntenspelletjes vinden ze het leukst dus daag ze hiermee uit. Zijn ze vaak ook geconcentreerder. 

 

 

 



Clinic school / Groep 5&6/ les 1 

 

Duur: 45 minuten/ Aantal leerlingen 24 

Doel: kennismaken met verplaatsen op grond in verschillende richtingen en ballon/strandbal/lichte 

bal kunnen hooghouden. 

1. Warming-up 

• Kinderen zitten in meerdere lijnen achter elkaar met ongeveer 2 meter voor, naast of achter 

zich vrij. De clinicgever/leraar wijst met zijn hand de kant op waar de leerlingen zich naar toe 

dienen te verplaatsen.  

• Kinderen worden verdeeld in 4 groepjes van ongeveer gelijke aantallen. Binnen elk groepje is 

een tikker. Speelveld wordt door clinicgever/leraar bepaald. Ben je getikt ga je op bank 

zitten. Wie blijft er als laatste over? Na elke ronde een andere tikker. 

4. Balvaardigheid 

• Kinderen hebben allemaal een ballon/strandbal of lichte bal en gaan op de plek met hun 

armen/handen de bal hooghouden. Wie kan dit het meest? Daag kinderen uit om op 

verschillende manieren met armen/handen de ballon/strandbal/lichte bal hoog te houden. 

• Kinderen maken tweetallen en moeten samen de bal hoog weten te houden. Welk tweetal 

kan dit het vaakst? Kijk naar het niveau van de kinderen en sluit de balkeuze hier goed op 

aan. Succesbeleving is belangrijk! 

• Kinderen gaan in tweetallen over net de bal overspelen. Gooien en vangen, vangen en 

bovenhands spelen of in een keer terugspelen mag. Pas dit aan naar niveau van de kinderen! 

Welk tweetal kan de bal het vaakst overspelen? Net op 80 of 90 cm hoogte is prima. 

Aanwijzing: als je de bal speelt moet je met je billen contact hebben met de grond! 

5. Partijvormpjes 

• Speel 1-1 of 2-2 op kleine veldjes 

• Elke bal is punt waard 

• Pas de regels aan aan het niveau van de kinderen. Dus lukt onderhands serveren niet laat 

ze de bal gooien. Succesbeleving is belangrijkst. 

 

Bij alle onderdelen pas de materialen aan aan het niveau van de kinderen! Ballon hebben ze meer 

tijd dan een lichte bal. Strandbal werkt ook redelijk goed bij deze leeftijd.  

Puntenspelletjes vinden ze het leukst dus daag ze hiermee uit. Zijn ze vaak ook geconcentreerder. 

 

 

Clinic school / Groep 5&6/ les 2 

 

Duur: 45 minuten/ Aantal leerlingen 24 

Doel: kennismaken met verplaatsen op grond in verschillende richtingen en ballon/strandbal/lichte 

bal kunnen hooghouden. 



1. Warming-up 

• Kinderen verplaatsen zich in een bepaald gebied. De clinicgever geeft een getal aan bijv: 2 

dan maken ze z.s.m. groepjes van 2. Dit herhalen met andere getallen. 

• Maak teams en doe een estafette waarbij ze slalommend een parcours moeten afleggen 

• Tikspelletjes: vele tikspelletjes kan je ook op de grond doen dus wees creatief. 

Aanwijzingen verplaatsen: gebeurd door met je handen en voeten je te verplaatsen.  

 

2. Balvaardigheid 

• Kinderen hebben allemaal een ballon/strandbal of lichte bal en gaan tegen de muur met hun 

armen/handen de bal hooghouden. Wie kan dit het meest? Daag kinderen uit om op 

verschillende manieren met armen/handen de ballon/strandbal/lichte bal hoog te houden 

tegen de muur. 

• Kinderen maken tweetallen en moeten samen de bal hoog weten te houden tegen de muur. 

Welk tweetal kan dit het vaakst? Kijk naar het niveau van de kinderen en sluit de balkeuze 

hier goed op aan. Is het moeilijk laat dan de bal een keer op de grond stuiteren. 

Succesbeleving is belangrijk! 

• Kinderen gaan in tweetallen over net de bal serveren. De ander laat de bal een keer stuiteren 

en vangt de bal. Lukt dit dan heb je samen een punt! Net op 80 of 90 cm hoogte is prima. 

Lukt het onderhands serveren niet laat dan de bal gooien. Kijk goed naar niveau van de 

kinderen. 

Aanwijzing: als je de bal speelt moet je met je billen contact hebben met de grond! 

3. Partijvormpjes (herhaling les 1) 

• Speel 1-1 of 2-2 op kleine veldjes 

• Elke bal is punt waard 

• Pas de regels aan aan het niveau van de kinderen. Dus lukt onderhands serveren niet laat 

ze de bal gooien. Succesbeleving is belangrijkst. 

 

Bij alle onderdelen pas de materialen aan, aan het niveau van de kinderen! Ballon hebben ze meer 

tijd dan een lichte bal. Strandbal werkt ook redelijk goed bij deze leeftijd.  

Puntenspelletjes vinden ze het leukst dus daag ze hiermee uit. Zijn ze vaak ook geconcentreerder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clinic school / Groep 7&8/ les 1 

 

Duur: 45 minuten/ Aantal leerlingen 24 

Doel: kennismaken met verplaatsen op grond in verschillende richtingen en ballon/strandbal/lichte 

bal kunnen hooghouden. 

1. Warming-up 

• Kinderen zitten in meerdere lijnen achter elkaar met ongeveer 2 meter voor, naast of achter 

zich vrij. De clinicgever/leraar wijst met zijn hand de kant op waar de leerlingen zich naar toe 

dienen te verplaatsen.  

• Kinderen worden verdeeld in 4 groepjes van ongeveer gelijke aantallen. Binnen elk groepje is 

een tikker. Speelveld wordt door clinicgever/leraar bepaald. Ben je getikt ga je op bank 

zitten. Wie blijft er als laatste over? Na elke ronde een andere tikker. 

 

2. Balvaardigheid 

• Kinderen hebben allemaal een bal en gaan op de plek met hun armen/handen de bal 

hooghouden. Wie kan dit het meest? Daag kinderen uit om op verschillende manieren met 

armen/handen de bal hoog te houden. 

• Kinderen maken tweetallen en moeten samen de bal hoog weten te houden. Welk tweetal 

kan dit het vaakst? Succesbeleving is belangrijk pas materialen aan waar nodig! 

• Kinderen gaan in tweetallen over net de bal overspelen. Pas dit aan naar niveau van de 

kinderen! Welk tweetal kan de bal het vaakst overspelen? Net op 90 of 100 cm hoogte is 

prima. 

Aanwijzing: als je de bal speelt moet je met je billen contact hebben met de grond! 

3. Partijvormpjes 

• Speel 1-1 of 2-2 op kleine veldjes 

• Elke bal is punt waard 

• Pas de regels aan, aan het niveau van de kinderen. Serveren moet onderhands of 

bovenhands 

 

Bij alle onderdelen pas de materialen aan, aan het niveau van de kinderen!   

Puntenspelletjes vinden ze het leukst dus daag ze hiermee uit. Zijn ze vaak ook geconcentreerder. 

 

 

 

 

 

 

 



Clinic school / Groep 7&8/ les 2 

 

Duur: 45 minuten/ Aantal leerlingen 24 

Doel: kennismaken met verplaatsen op grond in verschillende richtingen en bal kunnen hooghouden. 

1. Warming-up 

• Kinderen verplaatsen zich in een bepaald gebied. De clinicgever geeft een getal aan bijv.: 2 

dan maken ze z.s.m. groepjes van 2. Dit herhalen met andere getallen. 

• Maak teams en doe een estafette waarbij ze slalommend een parcours moeten afleggen 

• Tikspelletjes: vele tikspelletjes kan je ook op de grond doen dus wees creatief. 

Aanwijzingen verplaatsen: gebeurd door met je handen en voeten je te verplaatsen.  

 

2. Balvaardigheid 

• Kinderen hebben allemaal een ballon/strandbal of lichte bal en gaan tegen de muur met hun 

armen/handen de bal hooghouden. Wie kan dit het meest? Daag kinderen uit om op 

verschillende manieren met armen/handen de bal hoog te houden tegen de muur. 

• Kinderen maken tweetallen en moeten samen de bal hoog weten te houden tegen de muur. 

Welk tweetal kan dit het vaakst? Kijk naar het niveau van de kinderen en sluit de balkeuze 

hier goed op aan. Is het moeilijk laat dan de bal een keer op de grond stuiteren. 

Succesbeleving is belangrijk! 

• Kinderen gaan in tweetallen over net de bal serveren. De ander laat de bal een keer stuiteren 

en speelt de bal voor zichzelf omhoog en b ja Ik heb alles gedaan en dan slag moet kijken 9 

en dan. Lukt dit dan heb je samen een punt! Net op 90 of 100 cm hoogte is prima. Lukt het 

onderhands serveren niet laat dan de bal gooien. Kijk goed naar niveau van de kinderen. 

Aanwijzing: als je de bal speelt moet je met je billen contact hebben met de grond! 

3. Partijvormpjes (herhaling les 1) 

• Speel 2-2 of 3-3 op kleine veldjes 

• Elke bal is punt waard 

• Pas de regels aan, aan het niveau van de kinderen. Er moet boven of onderhands 

geserveerd worden. 

 

Bij alle onderdelen pas de materialen aan, aan het niveau van de kinderen! 

Puntenspelletjes vinden ze het leukst dus daag ze hiermee uit. Zijn ze vaak ook geconcentreerder. 

 

 

 

 

 


