
Beleidsplan CMV              juni 2016 

Doel: opleiden en motiveren van jonge kinderen, zorgen voor veel plezier in het spel. 

Te bereiken door:  

1) Haalbare en duidelijke doelen te stellen aan de kinderen en trainers 

2)  Zorgen voor een doorstroming op maat, geen vaste teams/trainingsgroepjes 

3) Goede opleiding, technisch plan 

4) Technisch opgeleide en  gemotiveerde trainers 

5) Samenwerken, luisteren naar elkaar 

6) Werken met leerdoelenplan. (meetbaar hoe ver een speler is) 

7) Werken aan een snelle doorstroming naar niveau 5 

8) Trainingen zijn gebaseerd op niveau 4 

9) Tijdens de toernooien spelen bijna alle kinderen niveau 4, andere kinderen op 2 of 3 

10) Tijdens de trainingen wordt doorspelen gestimuleerd 

Waarom alleen niveau 4 trainen” 

Niveau 4 verschilt qua spel weinig met niveau 5. (Echt volleybal). Doorspelen is vaak voor kinderen die net beginnen 

heel moeilijk. Bij niveau 4 mag alleen de 2e bal gevangen worden en moet deze snel doorgespeeld worden. Hier ligt 

een taak voor de trainer, kinderen stimuleren die tweede bal altijd te gaan halen/vangen/spelen waar die ook komt. 

Verschil niveau 4 en 5. Bij niveau 4 moet de bal in drieën. Bij niveau 5 is het niet erg als de bal er in eens overheen 

gaat. In dit opzicht is  niveau 5 makkelijker dan niveau 4. Aan het einde van een training is er soms demogelijkheid 

om op lagere niveaus wedstrijdjes te oefenen. 

Opzetten CMV team:  

Functie Naam 

Coördinator, hoofdtrainer woensdag Barbara (opstart maandag) 

Hoofdtrainer maandag Mark Schregardus of  Barbara de Jong 

trainer maandag Anita Tigelaar 

trainer  maandag Bas den Boer 

trainer  maandag Meisjes A/jongens B   

trainer maandag Lisette tot januari  

trainer woensdag Danique  

trainer  woensdag Meisjes A/jongens B  

Vertrouwenspersoon  

Adviserend Raymond 

 

Taak Naam, verantwoordelijke naam naam Naam 

Organisatie scholentoernooi (vanaf 2017) Barbara    

Coördinatie toernooien extern (1x 2 maanden) Anita Barbara   

Bewaken beleid Barbara Allen   

Activiteit Sint Lisette Jacqueline   

Clinics scholen Barbara Jacqueline Anita (Mark) 

Summerschool Barbara    

Coördinatie toernooi intern (1x p seizoen) Jacqueline Anita   

Jaarplanning opstellen/behouden Barbara Allen   

Leerdoelen bijhouden Anita Allen   

Bijhouden CMV toernooi boekje Anita    

Vergaderen 2x per jaar met zijn  allen, deelgroepjes indien nodig 

 



Wat moet er in de jaarplanning komen: 

1) Activiteiten 

2) School clinics 2 (april) 

3) Vergaderingen (augustus, december, april) 

4) Toernooien intern/extern 

5) Opbouw jaar training maandag 

6) Opbouw jaar training woensdag 

7) Summerschool (vanaf mei) 

8) Flyeren  groep ¾ (eind juni) 

9) Schoolvolleybal (maart) 

Onderdelen die aangeleerd worden : 

onderdeel Maandag 5 t/m 9 jaar Woensdag 8 t/m 11 jaar 

Onderarmse techniek X X 

Bovenhandse techniek X X 

Uitgangshouding X X 

aanloop  X 

Motorische vaardigheden X X 

Verplaatsing algemeen X X 

Verplaatsen/uitstappen achter de bal X X 

indraaien X X 

doorbewegen X X 

Kijken naar de tegenpartij X X 

Aanleren beweging smash  X 

Hand/oog coördinatie X X 

Vloervrij maken X X 

Balhooghouden met 1 hand  X 

Doortikken/vissen  X 

Harde slag pareren  X 

Bovenhands serveren  X 

blokken  X 

Sociale vaardigheden X  X  

Balbaan herkenning X  X  

Serveren onderhands X  X  

Aanval  X  

 

Standaard opbouw training: 

Tijd/min Actie 

5 Iedereen welkom heten en vragen of iedereen fit is. 

5 Benoemen wat je vorige week hebt getraind en deze week gaat trainen. 

10 Warming-up + coördinatie 

5 2-tal ingooien of andere gooioefening 

10 Overspelen (al dan niet met leerelement erin) 

10 Aanleren iets nieuws, nieuw aandachtspunt erbij 

15 Oefenen van het nieuwe aandachtspunt 

10 Herhalen hoofdoefening van week ervoor 

Tijd die 
over is 

Partijtje of king of the court (2 tallen, waarbij de tweede bal gevangen mag worden) 

 

 



 

Opbouw maandag 5 t/m 9 jaar 

 

Iedere week: 

Uitgangshouding 

Motorische vaardigheden 

Verplaatsing algemeen 

Verplaatsen/uitstappen achter de bal/ splitstep 

Indraaien 

Doorbewegen 

Hand/oog coördinatie 

Balbaanherkenning 

(tennisoefening over het net, gooien, als ze kunnen onderarms spelen) 

Sociale vaardigheden, elkaar aanmoedigen, handje klap 

Los/uit roepen 

 

Training Hoofdonderdeel Datum  

1 Kennis maken met elkaar 22 augustus  

2 Onderarmse techniek   

3 Onderarmse techniek   

4 Bovenhandse techniek   

5 Bovenhandse techniek   

6 Serveren onderhands   

7 Rally pass   

8 Rally pass   

9 Service pass   

10 Service pass   

11 Opzetten   

12 Opzetten   

13 Bovenhands overheen spelen vanuit opzet   

14 Bovenhands overheen spelen vanuit opzet   

15 Kijken naar tegen partij, plaatsen   

16 Vloervrij maken   

17 Vloervrij maken   

18 Onderarmse techniek   

19 Bovenhandse techniek   

20 Serveren onderhands   

21 Rally pass   

22 Service pass   

23 Opzetten   

24 Bovenhands overheen spelen vanuit opzet   

25 Kijken naar tegen partij, plaatsen   

26 Vloervrij maken   

 

De CMV groep zal ongeveer 36 x trainen op maandag. De trainer zal de volgorde van de oefenstof 

aanhouden. En heeft 10 weken tussendoor om vrij in te delen. 

 

 

 

 

 



Opbouw woensdag  8- t/m 11 jaar 

 

Iedere week: 

Uitgangshouding 

Motorische vaardigheden 

Verplaatsing algemeen 

Verplaatsen/uitstappen achter de bal/ splitstep 

Indraaien 

Doorbewegen 

Hand/oog coördinatie 

Balbaanherkenning 

Aanloop 

(tennisoefening over het net, gooien, als ze kunnen onderhands) 

Sociale vaardigheden, elkaar aanmoedigen, handje klap 

Los/uit roepen 

Bovenhands serveren 

 

Training Hoofdonderdeel Erbij Datum  

1 Kennis maken met elkaar Onderarmse techniek 28 september  

2 Vloervrij maken Onderarmse techniek   

3 Vloervrij maken Bovenhandse techniek   

4 Aanleren beweging smash Bovenhandse techniek   

5 Aanleren beweging smash Rally pass   

6 Bovenhands serveren Rally pass   

7 Bal hoog houden met 1 hand Service pass   

8 Doortikken/vissen Service pass   

9 Doortikken/vissen Opzetten   

10 Blokken Opzetten   

11 Aanvallen Bovenhands overheen  vanuit opzet   

12 Aanvallen Bovenhands overheen  vanuit opzet   

13 Vloervrij Kijken naar tegen partij, plaatsen   

14 Doortikken/vissen Aanvallen   

15 Blokken Aanvallen   

16 Harde aanval pareren Onderarmse techniek   

17 Aanvallen Bovenhandse techniek   

18 Doortikken/vissen Rally pass   

19 Aanvallen Service pass   

20 vloervrij Opzetten   

 

 

De woensdag groep zal ongeveer 24 x trainen. De trainer zal de volgorde van de oefenstof aanhouden. En 

heeft 4 weken tussendoor om vrij in te delen. 

 

Juni 2016 

In opdracht van Alphons v.d. Pol, voorzitter DVO 

Uitgewerkt door Barbara de Jong, (CMV) trainer DVO 

 

 

 

 

 



Technische deel:   

 

Bovenhands spelen/ opzetten 

 Goede balbehandeling (duimen, polsen/ soft touch) 

 Rechtop onder de bal / goed indraaien / strekactie 

 Verplaatsen, indraaien + strekactie 

 Heupen/knieën recht 

 Spelen vanuit de polsen 

Onderarms spelen en service pass 

 Knieën naar voren / breed staan / romp voorover/ kattenrug 

 Eerst verplaatsen achter de bal “staan” dmv schuifpassen / splitstep 

 Altijd achter de bal komen, bal opzoeken, uitstappen links/rechts 

 Altijd een recht passvlak (gestrekte armen/ plankje maken) 

 Sturen van de bal met schouders/ romp 

Service 

 Beheersen van een  “safe” onderhandse service 

 Aanleren van de bovenhandse tennisservice (hand in de nek, elleboog wijst naar boven) 

Verdediging 

 Actieve uitgangspositie (iets voorover /armen losjes) 

 Actieve benen (knieën iets naar voren / op voorvoeten) 

 Bewegen naar de bal/ met lichaam achter de bal staan 

 Vloervrij (op knieën vallen direct afleren) 

Algemeen/ tactisch /sociaal/ mentaal 

 Blij zijn met goede acties 

 Benoemen wat goed gaat 

 Niet de bal beoordelen, maar de inzet / houding 

 Fanatiek zijn 

 Weten waar je moet staan 

 Ik/ los/ uit roepen 

 Handje klap 

 Initiatief tonen 

 Voor iedere bal willen gaan 

 Fouten maken mag 

 Veel complimentjes maken naar elkaar 

 Aanmoedigen bij andere teams te gaan kijken 

Aanval 

 Ritmische aanloop, grote en snelle 2e rempas / 3e pas dwars 

 Ritmische, actieve dubbelarmige opzwaai (swing) 

 Rechte slagarm, hoog pakken 

 Eerst hoog springen, daarna pas slag 

 (nog minder op de timing letten) 


