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Handleiding Volleysmashspel 

1. INLEIDING 

Het volleysmashspel is een volleybal-achtig spel voor kinderen van tien tot 
twaalf jaar die nog niet of nauwelijks ervaring hebben met het echte volleybal 
of met cool moves volley (voorheen circulatieminivolleybal). De context is een 
naschools sportaanbod (naspa) waar maximaal 24 kinderen naar een gymzaal 
komen om vier weken achter elkaar wekelijks een uur lang met elkaar een vol-
leybalspel te spelen. Het uitgangspunt is dat deze kinderen in groep 5 en 6 mee 
kunnen doen aan een sportintroductiecursus, waarbij het kennismaken met vol-
leybal centraal staat. De volleybalbond heeft hiervoor een kennismakingsmap 
ontwikkeld. Deze activiteiten kunnen ook wel met de leeftijdsgroep tien tot 
twaalfjarigen gedaan worden, maar veel kinderen in deze leeftijdsgroep willen 
niet meer “oefenen” maar liever “wedstrijdjes” spelen. Daarom is dit spel ont-
wikkeld, waarbij al “wedstrijd spelend” de kinderen toch balvaardiger worden 
en bekend raken met een aantal belangrijke volleybalelementen. Er is bewust 
gekozen geen cool moves volley aan te bieden, omdat het binnen vier bijeen-
komsten van een uur niet mogelijk is om ze het spel voor die leeftijdsgroep aan 
te leren (niveau 5 en 6). Mogelijk kan dit spel het volleybalspel worden voor de 
basisschool voor kinderen die zelf niet volleyballen. 

Het spel dat hier beschreven wordt kan voor kinderen vier bijeenkomsten 
lang interessant blijven als er voldoende gevarieerd wordt met verschillende 
wedstrijdverbanden en toernooivormen. Belangrijk is dat kinderen niet alleen 
de vaardigheden van het volleybalspel leren, maar ook gewend raken aan de 
“sportcultuur” van wedstrijdjes, scheidsrechteren, punten tellen en fair play. 

Volleybalelementen 
Het spel is ontworpen vanuit drie belangrijke volleybalvaardigheden: de aanval 
(smash), de verdediging (vangen), en de set-up. Bij cool moves volley komt de 
smash pas later in beeld. In dit spel is de tweehandige “smash” het startpunt, 
omdat kinderen dit vaak het mooiste van het volleybal vinden. Om een goede 
smash te kunnen geven, hebben we gekozen voor een “gegooide set-up”. In de 
praktijk blijkt dat het voor veel kinderen moeilijk is om een goede “set-up” te 
gooien. Daarom hebben we de set-upper en de aanvaller beiden op een eigen 
turnmat gezet, heel dicht bij elkaar. Door deze concretisering is het veel gemak-
kelijker een set-up te geven en de bal over het net of de lijn te slaan. Het gevaar 
bestaat dat de kinderen op de rand van de mat landen, maar de spronghoogte 
en vaart is nog zo laag dat de kans op kneuzing klein is. Veiliger is een aanvals-
vak met krijt te maken. In het begin laten we de kinderen met twee handen spe-
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1 Inleiding

Het beweegpakket BSO in beweging bestaat uit een activiteitenmap, ingedeeld 
in thema’s. Bij het samenstellen van de activiteiten met betrekking tot BSO in 
beweging is zo goed mogelijk getracht deze passend te maken voor de ver-
schillende soorten BSO-locaties. Begeleiders van de buitenschoolse opvang en 
sportbegeleiders, kunnen het pakket goed gebruiken bij het organiseren en 
begeleiden van beweegactiviteiten tijdens de naschoolse opvang. Ook kunnen 
(oudere) kinderen snel en zelfstandig aan de slag met de verschillende activi-
teiten in de activiteitenmap door de korte en bondige omschrijvingen van de 
opdracht en de foto’s die bij elke activiteit staan. 

Activiteitenmap 

De activiteitenmap bestaat uit twintig beweegactiviteiten die uitgewerkt zijn op 
beweegkaarten en ingedeeld zijn in vijf thema’s met elk vier beweegactivitei-
ten. De beweegactiviteiten uit de eerste thema’s zijn gericht op spelen en bele-
ven, terwijl de latere thema’s meer gericht zijn op spel en sport. De activiteiten 
worden in de eerdere thema’s impliciet aangeboden vanuit de kringopstelling, 
verhalen en expressie, terwijl in de latere thema’s de activiteiten expliciet wor-
den aangeboden vanuit spel en sport.

Aan de hand van de beweegkaarten in de map kunnen de activiteiten snel en 
eenvoudig worden opgestart en gespeeld. De beweegkaarten bevatten, naast 
een omschrijving van de opdracht en regels per activiteit, ook tips die bege-
leiders kunnen helpen de kinderen tot bewegen te stimuleren en het op gang 
houden (reguleren) van de activiteiten. Elke kaart bevat een omschrijving van 
de startsituatie voor de jongere kinderen (4-8 jaar) en een korte omschrijving 
van de vervolgactiviteit voor oudere kinderen (9-12 jaar). Het sterrensysteem 
geeft de moeilijkheidsgraad per activiteit weer met betrekking tot organisatie 
en opdracht. De activiteitenmap kan in de toekomst worden aangevuld met 
nieuwe activiteiten per thema. 
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len (smashen), omdat dit veel gemakkelijker is dan met één hand. De verdediger 
moet de bal vangen en daarna de bal naar de set-upper gooien. De bedoeling 
is natuurlijk dat de aanvaller de bal op de grond bij de tegenstander probeert 
te krijgen. Het spel wordt met twee teams van drie spelers gespeeld, zodat elke 
speler continu betrokken is. De drie spelers per team draaien bij elke aanval 
door naar een andere plek (een andere functie). Aanvaller wordt set-upper, set-
upper wordt verdediger en de verdediger wordt aanvaller. Dit lijkt op het door-
draaisysteem van cool moves volley. 

Er zijn nog twee spelers die aan de kant zitten om de puntentelling bij te hou-
den. Deze wisselen met een speler als een wedstrijdje is afgelopen. In een 
gewone gymzaal kunnen in de breedte van de zaal drie veldjes uitgezet worden, 
zodat vier teams tegelijk kunnen spelen. 

Het spel wordt beschreven op de leskaart volleysmashspel. In deel twee worden 
mogelijke aanpassingen beschreven. Elke begeleider zal na de eerste bijeen-
komst zelf het niveau moeten inschatten en het spel op maat moeten maken 
voor de betreffende doelgroep. De bedoeling is dat in de tweede bijeenkomst 
het spel op maat is gemaakt van de doelgroep. In de derde en vierde bijeen-
komst kunnen dan toernooitjes gespeeld worden. 

Er is nog een leskaart waarin we een oefenvorm beschrijven die handig is om de 
kinderen iets preciezer te leren smashen en set-uppen. 

In deel drie beschrijven we een manier om het spel aan te bieden en in deel vier 
doen we een voorstel over een mogelijke opzet van de vier bijeenkomsten.
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2. AANPASSINGEN 

Op de leskaart is het spel op een “algemene” wijze beschreven, zoals het waar-
schijnlijk de eerste keer het beste aangeboden kan worden. Maar in de praktijk 
zal het toch anders gaan dan verwacht en moet het spel aangepast worden. Dat 
kan op talloze manieren. Voor het overzicht maken we gebruik van het onder-
scheid: Loopt de organisatie?, Lukt de activiteit?, Leeft de waardering? Wetende 
dat elke verandering weer gevolgen heeft voor de andere vragen. 

Loopt ’t? 

Zonder tellers spelen; de spelers zetten zelf het telblokje rechtop. •	
Twee tegen twee spelen, waarbij de verdediger met de bal naar de set-upplek •	
loopt. 
Op drie veldjes in de gymzaal spelen. •	
Zonder blokjes tellen, maar uit het “hoofd” of met scorebord. •	

Duidelijker arrangement 
Lintjes aan elastisch koord hangen, waardoor de lijn duidelijker wordt.•	
De lijnen op de grond met een golvende stoepkrijtlijn accentueren.•	
Op de matten de volgorde van wisselen schrijven (1-2-3).•	

Veiligheid 
Zonder matten spelen, maar de vakken afplakken met schilderstape (veiliger, •	
maar minder duidelijk). 
Regel dat je niet mag springen of van de mat af mag stappen. •	

Telsysteem 
Het blijkt voor kinderen soms lastig de telling bij te houden, bijvoorbeeld 
voor wie is het nu een punt als de bal via een verdediger buiten het veld stuit? 
Daarom starten we met de meest eenvoudige telling: de partij die de bal bij de 
tegenspeler op de grond krijgt heeft een punt verdiend. Ook dit is soms al lastig, 
want de bal valt op de grond bij team A en team B krijgt een punt. Het behalen 
van punten kan verder uitgebreid worden met de volgende regels: 

Wordt de bal rechtstreeks uit het veld geslagen door de aanvaller van team A •	
dan krijgt team B een punt. 
Wordt de bal tegen het net geslagen (of eronder) door team A, betekent dat •	
een punt voor team B. 
De bal die via een verdediger van team B uit het veld gaat, betekent dat een •	
punt voor team A. 
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Door het invoeren van extra regels om sneller een punt te krijgen, kan het ge-
beuren dat de punten weer te snel gescoord worden. Dan kan het raadzaam zijn 
om niet tot de drie punten, maar bijvoorbeeld tot de vijf punten te spelen. 

Het ingewikkelde van de puntentelling is dat een fout van de ene partij leidt tot 
een punt voor de andere partij. 

Het is ook mogelijk anders te tellen: elke partij heeft vijf blokjes rechtop staan 
en vijf blokjes liggen plat. Als je iets goed doet, de bal in het veld plaatst van de 
tegenstander, dan heb je een punt en mag je een liggend blokje rechtop zetten. 
Als alle tien blokjes rechtop staan, dan heb je gewonnen. Maar als je een fout 
maakt, dan gaat er een blokje plat. Als alle tien blokjes platliggen, dan heb je 
verloren (en heeft de tegenstander gewonnen). Het lijkt een ingewikkeld sys-
teem, maar na een tijdje is het een goed werkend systeem, waarbij je de spelers 
dwingt secuurder te spelen. Een fout levert je namelijk direct een strafpunt op. 

Lukt ’t? 
We spreken van een goed spel, wanneer er uit vijf keer aanvallen minstens één 
punt gescoord wordt. Dus als na vijftien keer aanvallen door één team er nog 
steeds geen winnaar is, dan is het spel voor de aanvallers eigenlijk te moeilijk. 
De ervaring leert dat het vrij lastig is te scoren, doordat de set-up meestal nog 
niet goed is en de aanvaller al blij is dat de bal over het net gaat. Alleen de 
goede aanvallers kunnen de bal harder of zachter of naar links of rechts spelen. 
Zolang het vangen ook nog niet zo goed gaat, is het in het begin meestal wel 
een goed, spannend spel, maar na de eerste bijeenkomst is het vaak nodig het 
spel aan te passen. Dat kan door de regels aan te scherpen (zoals bij “Loopt ’t?” 
genoemd), waardoor fouten ook punten voor de tegenstander opleveren. Bij 
aanpassingen met betrekking tot “Lukt ’t?” komen andere aanpassingen in beeld 
om de kans op score te vergroten: 

Het speelveld vergroten (bijvoorbeeld tot de muur of matten tegen de muur •	
waar je ook tegenaan mag scoren). 
Het speelveld verbreden. •	
De aanvalsmat dichter in het midden leggen. •	
Lichtere bal die sneller verdergaat. •	
Net verlagen. •	

Het spel kan ook moeilijker gemaakt worden, bijvoorbeeld voor spelers die al 
redelijk kunnen volleyballen: 

Set-upper: niet onderhands opgooien, maar bovenhands. •	
Set-upper: niet laten gooien, maar tippend een set-up laten geven. •	
Aanvaller: niet tweehandig spelen, maar eenhandig laten spelen. •	
Aanvaller: geen mat meer, maar een langere aanloop geven.  •	
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Verdediger: niet vangen, maar onderarms stoppen en dan vangen. •	
Verdediger: niet vangen, maar onderarms direct doorspelen naar de set-upper. •	

Leeft ’t? 
Voor deze leeftijdsgroep is het van belang ze goed te doordringen van het wed-
strijdbelang. Dit doen we al door een wedstrijdje te spelen. De waardering voor 
een gewonnen wedstrijd wordt groter als de wedstrijd verbonden is met een 
toernooivorm. Er zijn verschillende toernooivormen: 

Welke speler haalt de meeste winstpunten bij de verschillende wedstrijdjes, •	
waarbij er steeds in een ander team wordt gespeeld? 
Welk team haalt de meeste overwinningen (toernooi tussen vier teams of twee •	
wedstrijden en dan de winnaars en verliezers tegen elkaar)? 

Een andere manier om de beleving te vergroten is om het verschil in prestaties 
te vertalen in complexe regels/arrangementen. In de sport gaat het winnende 
team vaak naar een hogere competitie, waardoor het weer moeilijker wordt te 
winnen. Of bij paardenraces moet het snelle paard aan het begin van de race 
de langzame paarden 50 meter voorsprong geven, zodat er een eerlijkere strijd 
ontstaat. 

Zo kan het ook een uitdaging zijn om van een ander team te winnen, waarbij 
het goede team andere regels accepteert, of waarbij het veld van de goede par-
tij groter is dan van de tegenstanders. 

De beleving wordt natuurlijk ook groter als de kinderen mooie shirts krijgen, 
een prijs kunnen winnen, een oorkonde krijgen, enzovoorts. 
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3. AANBIEDEN VAN HET SPEL 

Het volleysmashspel is geen eenvoudig spel om uit te leggen. Het duurt zeker 
een bijeenkomst van een uur voordat de kinderen het spel helemaal snappen. 
De eerste introductie van het spel is van belang voor een gunstig en positief 
vervolg. Een goede introductie is van belang, maar niet makkelijk. Er zijn ver-
schillende manieren om het spel uit te leggen, de begeleider moet de wijze 
kiezen die het beste bij hem/haar en de kinderen past. Hieronder wat algemene 
opmerkingen. 

Plaatje-Praatje-Daadje 

Plaatje 
Het is van belang een goed plaatje te geven en daar ook de tijd voor te nemen. 
Hier een mogelijke opbouw: 

De kern van het spel: met een tweehandige smash de bal in het speelveld van      1. 
  de tegenspeler spelen. Plaatje: begeleider staat op de set-upmat en een kind  
  staat op de aanvalsmat. De set-upper gooit twee keer de bal op en kijkt of de    
  aanvaller wel of niet scoort. Eventueel de functies omdraaien en dan slaat de  
  begeleider de bal ook een keer uit het veld (geen punt). 

Er komt een verdediger aan de overkant bij die de bal moet proberen te van- 2. 
  gen; ook dat twee keer laten zien. 

Zet de drie kinderen in het veld op de drie posities. De begeleider staat alleen  3. 
  aan de andere kant en gooit de bal over het net. Nadat de bal gevangen is,  
  legt de begeleider uit hoe de kinderen aan de andere kant moeten doordraai- 
  en. Dit wordt drie keer herhaald zonder dat de kinderen zelf een aanval mo- 
  gen doen, zodat de kinderen goed zien hoe het doordraaisysteem werkt. 

De drie “voorbeeldkinderen” mogen nu na het vangen ook zelf een aanval  4. 
  doen en de begeleider blijft alleen spelen, vangt de bal en doet daarna een  
  aanval. 

Tot slot: twee teams die het hele spel spelen. 5. 
Uitleg van de puntentelling met de blokjes. 6. 

Praatje 
Tijdens het voorbeeld tekst en uitleg geven over wat er gebeurt. Niet te veel al-
leen maar praten, alles laten zien en daar dan woorden aan koppelen. Het helpt 
wel om aan slimme kinderen te vragen wat volgens hen de regels zijn. 

Daadje 
Het is ook goed mogelijk eerst het spel te spelen zonder puntentelling en dan 
na een tijdje pas de puntenteling te introduceren. 
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4. OPZET VAN DE VIER BIJEENKOMSTEN 

Zoals al is opgemerkt zal de begeleider zelf moeten inschatten op welke wijze 
het spel gespeeld moet worden en wat een goede opbouw is. Hier toch een 
voorbeeld om de eigen keuze aan te spiegelen: 

Bijeenkomst 1: 
Oefenvormpje om set-up en smash te oefenen (15 min.). •	
Het spel zorgvuldig uitleggen en voorspelen (nog zonder puntentelling maar •	
op tijd) (15 min.). 
Het spel laten spelen op twee veldjes en bijsturen (15 min.). •	
Het spel spelen als echt wedstrijdje (15 min.). •	

Bijeenkomst 2: 
Het spel spelen als echt wedstrijdje (15 min.). •	
Oefenvormpje (15 min.). •	
Introductie nieuwe regels (10 min.). •	
Wedstrijdje met nieuwe regels (20 min.). •	

Bijeenkomst 3: 
Het spelen van wedstrijdjes in verschillende teams met een “individuele” win-•	
naar (25 min.). 
Oefenvormpje. •	
Het spelen van een wedstrijd door teams met een finale. •	

Bijeenkomst 4: 
Teams maken van gelijke sterkte en toernooi spelen met prijsuitreiking. •	

Hét plein voor beweeg-, sport- en spelactiviteiten






