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VAN DE BESTUURSTAFEL
2017: EEN FANTASTISCH JAAR!

Een jaar geleden schreven wij: een jubileumjaar moet gevierd worden.

Met deze jubileumeditie van de Volley Techno sluiten we 35 jaar NVVO af.

Onze technische commissie trapte af - met volle inzet - om de jubileumclinic van maar liefst 
drie dagen in Apeldoorn inhoud te geven met zeer energieke bijdragen van de toptrainers John 
Kessel en Trevor Ragan. Het was een genot om deze heren uit de Verenigde Staten bij ons aan-
wezig te hebben van 26 tot en met 28 mei jongstleden.

Wij waren verheugd over de opkomst, onder andere op de vrijdagavond van afgerond 150 deel-
nemers.

Door het jaar heen heeft u in onze reguliere uitgaven van VT’s waardevolle bijdragen van diver-
se evenementen kunnen teruglezen. Het tweede jaar ‘Volley Techno’ in full color, prachtige en 
waardevolle edities.

Al vroeg in het jaar sprak de VT redactie de wens uit voor het presenteren van een mooi jubile-
umnummer, als extra bovenop de reguliere vier edities.

Wij gaan hier niets over de inhoud verklappen; lees rustig deze speciale editie onder de kerst-
boom.

Wij sluiten het jubileumjaar af met veel dank aan de VT redactie en de technische commissie; 
dit alles in samenwerking, goed en tijdig overleg met het bestuur. Dat bewijst des te meer dat 
die gezamenlijkheid iets moois kan opleveren. Daar werken wij graag aan verder.

Rest ons u nog Fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2018 toe te wensen.

Namens het bestuur van de NVVO,

Jaap Boom, voorzitter           Harry Proost, secretaris

35 PARELTJES
De NVVO bestaat 35 jaar en de redactie was van mening dat hieraan 
extra aandacht besteed dient te worden. Het idee ontstond om 35 
volleyballiefhebbers te vragen een column te schrijven. 

Wie die 35 moesten zijn, leverde binnen de redactie de nodige discussie 
op. Indoor, beach, zitvolleybal; Nederlandse, maar ook Vlaamse 
schrijvers; zij die in het verleden hun sporen verdiend hebben en zij 
die momenteel gezichtsbepalend zijn; trainers en spelers; mannen en 
vrouwen; jong en oud. De lijst met namen werd al snel een heel lange 
lijst. De selectie die daarna plaats vond is dus discutabel. Na de selectie 
legden we de geselecteerden allemaal hetzelfde verzoek voor: schrijf 
een column over de volleybalsport in de ruimste zin van het woord. 
De opbouw van de column is gebaseerd op drie hoofditems: verleden, 
heden en toekomst. 

We realiseerden ons dat de beantwoording van de gestelde vraag vanuit 
diverse invalshoeken bekeken kon worden. Dat was juist de bedoeling. 
Zo zou er door de verschillende columns een breed beeld ontstaan van 
feiten, meningen en ideeën betreffende de volleybalsport in verleden, 
heden en toekomst. 

Met grote belangstelling wachtten we de reacties af. De reacties waren 
bijzonder positief. Bijna iedereen wilde aan ons verzoek meewerken. 
De redactie is al onze gastschrijvers bijzonder dankbaar, want al die 
reacties hebben geleid tot een bijzonder jubileumnummer dat wat ons 
betreft 35 pareltjes bevat. De ene column brengt een glimlach op je 
gezicht, de andere schuurt; de ene roept herinneringen op, de andere 
schetst een toekomstbeeld waarin je je wel of niet kunt vinden. De 
overeenkomst is dat ze allemaal tot nadenken stemmen.
35 pareltjes die vragen om gelezen en herlezen te worden.  

Met vriendelijke groet,

Namens de redactie,

Han Bulten, hoofdredacteur

COLOFON

Volley Techno
Vaktijdschrift voor leden van de Nederlandse Vereniging 
van Volleybal Oefenmeesters, NVVO. 35e jaargang, speci-
aal jubileumnummer ter ere van het 35-jarig bestaan van 

de NVVO.
ISNN: 1384-8968. Volley Techno verschijnt vier maal per 

jaar en wordt gratis verzonden aan de leden van de NVVO.

Uitgever
NVVO

Musical 80, 6836 NB Arnhem
Telefoon (026) 32 33 115

E-mail: secr@nvvo.org

Hoofdredacteur
Han Bulten

Eindredacteur
André Triep 

Dit jubileumnummer kwam mede tot stand door bijdragen 
van:

Han Abbing, Joop Alberda, Dominique Baeyens, Jan 
Berendsen, Bas Bloem, Albert Cristina, Guido Davio, 

Jo Everaert, Manon Flier & Reinder Nummerdor, Toon 
Gerbrands, Claudio Gewehr, Guido Görtzen, Daan van 
Haarlem, Lesley de Jonge, Ine Klosters, Jan Koehorst, 

Wytze Kooistra, Ivo Martinovic, Hans Mater, Peter Murphy, 
Adrie Noij, Werner Paans, Ingrid Piersma, Gijs Ronnes, Pim 

Scherpenzeel, Bart Schmeits, Redbad Strikwerda, Peter 
Sprenger, Arjan Taaij, Peter van Tarel, Kris Vansnick, Peter 
van der Ven, Anton de Vries, Henriëtte Weersing en Margo 

Wiltens. 

Ontwerp en productie
Eline Gommans en Kim de Wild

Foto’s
De volgende fotografen hebben een visuele bijdrage 

aan het jubileumnummer geleverd: Jakob Breimer, Jos 
Gröniger, Ronald Hoogendoorn en Chris Overkleeft.

De redactie kan niet altijd de rechthebbenden van 
aangeleverd beeldmateriaal achterhalen. Wie denkt recht 

te kunnen ontlenen aan gepubliceerd materiaal wordt 
verzocht contact op te nemen met de redactie.

Eerder verschenen nummers
Voor zover voorradig kunt u eerdere uitgaven van Volley 

Techno opvragen door een e-mail te sturen naar de 
distributeur van de NVVO: 

secr@nvvo.org. U dient er rekening mee te houden dat aan 
een nabestelling kosten zijn verbonden. 

Lidmaatschap
Leden van de NVVO ontvangen elk kwartaal het vakblad 

Volley Techno, zijn WA verzekerd en hebben recht op 
juridisch advies en ontvangen bovendien korting op de 
deelnamekosten van bijscholingen, clinics en symposia 

waar de NVVO mee samenwerkt. Het contributiejaar loopt 
van januari tot januari en kost 42,50 per jaar. Aanmelden 

kan via www.nvvo.org. 

Opzegging
Opzegging dient uiterlijk op 30 november van het lopende 

verenigingsjaar te geschieden via de website item 
Lidmaatschap opzeggen of via secretaris (secr@nvvo.
org). Daarna zal beëindiging per 31 december van dat 

verenigingsjaar plaatsvinden.

Copyright
Overname van artikelen uit Volley Techno is alleen 
toegestaan, met bronvermelding, na schriftelijke 

toestemming van de uitgever. Citaten uit artikelen is, 
met bronvermelding, toegestaan. Eén exemplaar van 

de publicatie dient naar de redactie van Volley Techno 
gezonden te worden.

Redactie- en kopijadres 
Redactie Volley Techno

Velserstraat 80
2033 EE  Haarlem

E-mail: vt@nvvo.org
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INHOUD

OP DE COVER
Tien jaar lang brandde het Olympisch vuur in de 

harten van de Nederlandse 
volleyballers. Op 4 augustus 1996, 17.19 uur 

Atlanta-time, laaide het op tot in de nok van het 
Omni Coliseum. Eindelijk veroverde Nederland de 

medaille met de kleur van vuur: goud.
De winst van het Olympisch toernooi, met onder 

andere Bas van de Goor in de ploeg, werd in 1999 
gekozen tot Studio Sport moment van de eeuw.
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Naast alle columnisten die eenmalig de pen in zijn geklom-
men om hun licht op de volleybalwereld te laten schijnen, 
zou deze jubileumuitgave ook niet tot stand zijn gekomen 
zonder de bijdragen van een aantal fotografen.Wij dan-
ken in het bijzonder Jakob Breimer, Jos Gröniger, Ronald 
Hoogendoorn en Chris Overkleeft. Ook een woord van dank 
richting de Nevobo: de bond was zeer behulpzaam door de 
redactie toegang te verlenen tot hun ruime fotoarchief. 
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PETER SPRENGER
Wijze woorden

Een tijdje geleden sprak ik Laurent Tillie. Voor wie hem 
niet kent, Laurent is lang Frans international geweest, 
tegenwoordig bondscoach van Frankrijk en ook wel 
bekend als echtgenoot van de Nederlandse international 
Caroline Keulen. Veel mensen zullen hem nog kennen 
van het optreden bij de legendarische Dynamotoernooien 
in de jaren ’70, ’80 en ’90 tussen Kerst en Nieuwjaar. Hij 
vertelde mij iets over het volleybal waar we niet zoveel 
meer bij stil staan. Hij was dankbaar dat hij tot op heden 
altijd in het volleybal had mogen werken en vertelde hoe 
positief dat zijn leven had beïnvloed. Hij was er trots 
op. Niet specifiek op zijn volleybalprestaties, maar op 
de volleybalgemeenschap waar hij tot op heden deel 
van uit mocht maken. Er was geen sport op de wereld 
waar zoveel langdurige en trouwe vriendschappen uit 
ontstaan, vertelde hij. In andere sporten bleek dat veel 
minder het geval te zijn. Vriendschappen die duurzaam 
zijn en waarbij volleybal een altijd verbindende factor is. 
Dit maakte volleybal voor hem zo bijzonder in zijn leven. 

Ik zat met aandacht te luisteren, want zijn verhaal 
was zeer herkenbaar. Naast ons zat Julio Velasco. 
Niet onbekend in Nederland, en misschien wel het 
meest bekend als tegenstrever van onze eigen Joop 
Alberda tijdens de Olympische finale van 1996 tussen 
Nederland in Italië. De twee handen waarmee Joop naar 
zijn hoofd greep na de overwinning staan nog in mijn 
geheugen gegrift. Het was het gebaar van het ‘bijna-
ongeloof’ over de grootste prestatie in de Nederlandse 
volleybalgeschiedenis. Velasco bleek overigens een 
groots verliezer in de oprechtheid waarmee hij Joop met 
een omhelzing en een head-to-head knuffel na afloop 
feliciteerde. Met zijn vijftig jaar ervaring in het volleybal 
bevestigde hij de analyse van Tillie. Hij voelde het ook 
zo. Volleybal was veel meer dan alleen maar sport, het 
was een gemeenschap waar vriendschappen voor het 
leven werden gebouwd. Ik herkende in hun verhalen het 
volleybal in Nederland. Gisteren, vandaag of morgen 
… het maakt eigenlijk niet uit. Volleyballers delen een 
bepaald gevoel, bepaalde waarden. Het maakte niet uit of 
je topsporter, recreatiesporter of vrijwilliger bent. Iedere 
generatie maakt het opnieuw mee. 

Volleybal in Nederland heeft de afgelopen zeventig jaar 
een bijzonder verhaal met elkaar gebouwd. Een verhaal 
dat gaat over de talloze mensen voor wie volleybal een 
belangrijk onderdeel van hun leven is geworden. Er is 
door zovéél mensen zovéél bijgedragen op clubniveau, 

topsportniveau, trainersniveau, bestuurdersniveau en 
niet te vergeten door sponsors. 

De kracht van al deze mensen en daarmee van het 
volleybal in Nederland is het positieve denken en 
het altijd openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. De 
Bankrasgeneratie was er een voorbeeld van. Maar ook 
in de decennia daarvoor waren deze voorbeelden er. Het 
verhaal van het Nederlandse volleybal gaat over passie, 
betrokkenheid en vriendschap. Iedere keer weer zichtbaar 
in een andere vorm. 

Recent is het prachtig om te zien hoe de oud-internationals 
elkaar hebben gevonden in de club van de Volaren. Als je 
erbij bent voel je de gezamenlijke betrokkenheid. Maar 
het is even mooi om de vele Facebookposts te zien van 
iedere trainer, coach of speler die gepassioneerd met 
volleybal bezig is. Ons huidige vrouwenteam is ook een 
prachtig voorbeeld. Hun enorme populariteit is geen 
toeval. We herkennen ons in hun spontaniteit, in hun 
plezier én in de onderlinge vriendschap. Het zijn allemaal 
voorbeelden van een bijzondere volleybalcultuur die je 
niet altijd in woorden kunt vangen, maar het is een gevoel 
dat kenmerkend is voor het volleybal. 

Het plezier, de cultuur en de passie zijn de belangrijkste 
fundamenten voor onze gezamenlijke sport. Het heeft ons 
verleden bepaald en het zal onze toekomst bepalen. Het 
heeft vele mooie momenten en mensen voortgebracht. 
Van een volle Rijnhal of Sporthallen Zuid tot een 
uitverkocht Ahoy en een Beach WK op de Hofvijver. En 
we zijn trots op bijzondere persoonlijkheden in onze 
sport zoals Peter Murphy, Ron Zwerver, Bert Goedkooop, 
Toon Gerbrands, Peter Blangé, Alexander Brouwer, Robert 
Meeuwsen, Laura Dijkema en vele anderen. 

De woorden van Laurent Tillie waren wijs. Soms zijn 
dingen zo gewoon geworden dat we zelf soms niet meer 
beseffen hoe bijzonder ze zijn. Volleybal draagt heel 
veel bij aan het leven van mensen. Voor iedereen op een 
eigen manier. Zolang we oog houden voor de kracht van 
volleybal en de vriendschappen daarin, gaan we met het 
Nederlandse volleybal in alle opzichten een succesvolle 
toekomst tegemoet. Openheid naar anderen en durven 
leren van anderen is daarbij cruciaal. De Nederlandse 
volleybalcultuur is van ons allemaal en wordt bepaald 
door ons allemaal. En daarmee creëren we samen de 
toekomst. Ik heb daar alle vertrouwen in. 

CV: Peter Sprenger (1965) is sinds december 2015 voorzitter van de Nevobo. Hij speelde onder andere in het eerste team van SV Dynamo 
Apeldoorn. Sindsdien was hij actief als coach en bestuurslid. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig was hij bondscoach van de Jeugd 
Oranje mannen. Ook vervulde hij verschillende functies bij Dynamo en VoCASA. Hij is actief in het bedrijfsleven en vooral geïnteresseerd in 
strategie en de rol van media & marketing.
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CV: Joop Alberda (1951) was van 1992 tot 1996 bondscoach van de nationale herenvolleybalploeg waarmee hij in 1996 in Atlanta 
Olympisch goud won. Na deze prestatie werd Joop Alberda technisch directeur bij het NOC*NSF. Samen met Guus Hiddink heeft hij 
voor de Russische Federatie het Russische voetbal weer op de kaart gezet in de aanloop naar de EK 2008. Joop Alberda heeft een 
platform voor coaches opgericht: NLcoach. Tevens is hij co-hoofdredacteur van het blad NL Coach. Bij de Nederlandse Volleybal 
Bond, NeVoBo, was hij enkele jaren technisch directeur. Na een uitstap naar het bedrijfsleven als consultant bij & Samhoud keerde 
Alberda terug naar de sport. Achtereenvolgens waren wielrennen (Cervelo TestTeam) roeien, atletiek en zwemmen de domeinen 
waarin hij tot en met 2016 als technisch directeur werkzaam is geweest. 

JOOP ALBERDA
Van een strategiesport naar een momentensport

In de veertig jaar dat ik, als speler en trainer/coach, 
meedraai in het volleybal heeft de sport voor mij vier 
echt ingrijpende veranderingen ondergaan. Daar was 
in de eerste plaats de erfenis van de Amerikaanse 
bondscoach Doug Beal, die de allround volleyballer liet 
plaatsmaken voor echte specialisten. Bovendien bracht 
de introductie van het rally point-systeem meer vaart 
in het spel. Naast specialisatie en spelregelwijzigingen 
houd ik de ontwikkeling van een uniform spelsysteem 
en een wedstrijdkalender van 52 weken als belangrijkste 
verklaring voor de verandering van onze sport. 
Beachvolleybal laat ook indoor haar sporen na en visa 
versa. Daarnaast zijn zoals in elke sport de factoren 
power en geld (beroepsperspectief) enorm toegenomen.

Doug Beal had een simpele gedachte bij zijn ‘vondst’ 
om volleyballers in hun team op hun beste kwaliteiten 
aan te spreken. De beste passers moeten in elke 
situatie de passlijn verzorgen en aanvallers altijd 
beschikbaar zijn. Dat idee, tussen 1978 en 1984 door de 
Amerikanen ontwikkeld, is vervolgens in de race, tussen 
Nederland en Italië, om de wereldhegemonie in 1996 
geperfectioneerd.

Volleybal is uniformer geworden: video en internet 
hebben de wereld gedemystificeerd. Iedereen speelt 
nu naar de standaard van de wereldtop, iedereen 
gebruikt de pipe bij een bal in het centrum achter de 
drie meterlijn en coderingen zijn door vrijwel iedereen 
overgenomen. Statistieken worden door hetzelfde 
systeem aangeleverd, met als gevolg dat vrijwel 
iedereen hetzelfde type volleybal speelt. Kennis is geen 
discriminerende factor meer.

Geen ploeg trekt zich terug om wat anders te bedenken, 
te vernieuwen, want de beste spelers van de nationale 
ploegen komen op clubniveau uit in internationale 
competities. Ze draaien mee in een volgepompte 
wedstrijdkalender die de toplanden geen ruimte meer 
laat voor doorontwikkelen. Volleybal op het hoogste 
niveau is van een strategiesport een momentensport 
geworden. De tijd dat twee rotaties de wedstrijd 
beslisten is voorbij.

Als trainer/coach dacht je in de strategiesport dat je, om 
succes te hebben, jouw rotaties een match-up moesten 

hebben met de rotaties van je tegenstander. Twaalf 
wedstrijden binnen een wedstrijd en wat is dan in totaal 
de beste startopstelling? Vandaag zie ik de meeste 
teams met een vaste startopstelling de wedstrijd 
aanvangen. Ik vraag mij hierbij af welke nieuwe vragen 
beantwoord worden door de online statistiek in een 
bliksemsnelle momentensport met, relatief, weinig 
handelingen per set. Nieuwe inzichten voor training 
zeker! Maar in de wedstrijd? 

Wat die toekomst betreft:  ik vraag me af of we als 
Nederland niet nieuwe concepten moeten introduceren 
(gemengde teams/ afwijkende regels op verschillende 
niveaus en doelgroepen). We zijn creatief genoeg.

Bij de vrouwen heeft het Nederlandse volleybal aan-
sluiting met de wereldtop, bij de mannen verloopt dat 
moeizamer. Het beeld is bekend van andere Nederlandse 
sporten, waar vrouwen internationaal de Europese en 
wereldtop halen. Onze voetballers lijken de weg van 
de mannen volleyballers te volgen. Talent en spelen in 
de beste teams van de wereld kun je niet afdwingen. 
Supertalenten zijn schaars. Opleiden kan iedereen. 
Zowel de voetbal- als de volleyballichting geven aan hoe 
bijzonder een topteam kan zijn. 

Wij willen graag slim trainen, maar slim trainen kun je 
volgens mij pas nadat je hard hebt getraind. Trainen 
wij in de eredivisie al ongeveer 48 weken? Zo niet, dan 
zal de trainingsbelasting moeten worden opgevoerd. 
De discussie over een betere competitie is niet nieuw. 
Het voetbal laat zien dat het ook in een sport met veel 
deelnemers en geld niet gemakkelijk is. 

De Nederlandse markt blijft met zijn geringe afzetgebied 
klein, dat maakt sport en dus ook volleybal kwetsbaar. 
Zeker in een tijd waarin er geen tijd is om stil te staan 
omdat er steeds wel weer een kwalificatiemoment 
wordt ingelast of toegevoegd. Een topspeler van 
de toekomst moet “klaar” zijn en beschikbaar! Hoe 
vroeger de vlucht naar het buitenland plaats vindt hoe 
groter het nationaal team probleem zal zijn voor kleine 
landen als Nederland. Wie zich wil verbeteren, zal dat 
werkenderwijs moeten doen. Hard werken naar de top 
en dan slim aan de top blijven. Het gaat er dan niet om 
of we dat kunnen, maar of we dát willen!
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CV: Gijs Ronnes (1977) begon na een eigen volleybalcarrière, met als hoogtepunten 5x Nederlands kampioen en Europees 
beachvolleybalzilver, in 2009 als talentcoach beachvolleybal. Vanaf 2013 is hij bondscoach en behaalde daarin met verschillende 
teams grote successen. Zo werd onder zijn leiding Brouwer/Meeuwsen wereldkampioen en sportploeg van het jaar in 2013 en won 
dit team Olympisch brons in 2016 in Rio. Nummerdor/Varenhorst werden in 2015 vice-wereldkampioen en tevens sportploeg van het 
jaar. Zelf werd Gijs gekozen tot Emerging Coach Rio 2016 en geëerd met de gouden bondsspeld van de Nevobo.

GIJS RONNES
Beachvolleybal: steeds in ontwikkeling

Beachvolleybal was oorspronkelijk een sport waarin 
in twee of drie dagen een toernooi afgewerkt werd via 
het double elimination system. Daardoor konden teams 
wel vijf wedstrijden op een dag spelen. Die wedstrijden 
gingen over één set tot 15 punten, waarin je alleen 
punten kon scoren op de eigen service. Wedstrijden van 
een uur waren geen uitzondering.

Tegenwoordig spelen de topteams op grote toernooien 
zoals een WK en Olympische Spelen vaak slechts één 
wedstrijd per dag of zelfs één wedstrijd in twee dagen. 
Deze wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen 
sets tot 21 (3e set tot 15) met het rallypuntsysteem. 
Wedstrijden duren 30-45 minuten.

Dit verschil in aantal wedstrijden op een dag en de 
kortere wedstrijdduur heeft een ander type spel met zich 
meegebracht. Waar in het verleden de verhouding tussen 
hard geslagen en geplaatste ballen (shots) ongeveer 50-
50% was, wordt er nu beduidend meer hard geslagen. 
Ook de omvang van het veld is veranderd. Vroeger 9x9 
meter per speelhelft, nu 8x8 meter. Gevolg hiervan is ook 
dat er nu structureel minder wordt geshot dan vroeger. 
Het zogenaamde powerbeachvolleybal heeft zijn intrede 
gedaan. We mogen wel stellen dat Nederland hierin voor 
opliep.

Vroeger kon je geduldig wachten op je kansen, zolang je 
maar side-out speelde. De hele wedstrijd lang werd op 
dezelfde speler geserveerd, totdat hij brak. Tegenwoordig 
is het een race naar de 21, waarin de service met zeer 
veel risico en variatie wordt gebruikt.

Omdat wij willen presteren op Olympische Spelen en WK 
’s, bereiden we ons fysiek voor op één wedstrijd per dag. 
De nadruk ligt veel meer op het kunnen herhalen van 
een krachtsexplosie dan op het duurvermogen. Waar 
vroeger een blokkeerder zo’n 600 sprongen op één dag 
maakte, zijn dat er nu nog slechts 120. Het is meer een 
sprint dan een marathon geworden.

Wij trainen dan ook op deze manier. Uiteraard creëren 
we in bepaalde periodes een fysieke overload, maar 
langer dan twee uur inclusief warming up wordt er bij 
ons niet of nauwelijks getraind. We doen ook maar 
zelden twee baltrainingen per dag. Ook de warming up 
is erop gericht om fysiek voorbereid te zijn op maximaal 

sprinten, springen en smashen.

Het nadeel van deze manier van werken is dat het spelen 
van kleinere toernooien, zoals de Europese Satellites en 
de Nederlandse eredivisie, een potentieel gevaar vormt. 
Dan worden er namelijk 5-7 wedstrijden gespeeld in twee 
dagen en daar zijn we fysiek niet goed op voorbereid. 
Daar zijn we eigenlijk te explosief voor.

Qua coaching is beachvolleybal een zeer jonge sport 
die een grote ontwikkeling doormaakt. Zo’n 15 jaar 
geleden was het uitzonderlijk als teams met coach 
naar een toernooi reisden. Tegenwoordig heeft elk team 
een coach bij zich. Ook een fysiotherapeut, videoscout, 
psycholoog, assistent-coach en fysieke trainer horen 
vaak bij de aanwezige staf. Een ontwikkeling waar de 
sport zichtbaar beter van wordt. En ingezet vanuit het feit 
dat steeds meer landen hun beachvolleybalprogramma’s 
gecentraliseerd optuigen. Vroeger regelde en betaalde 
elk team zijn eigen coach. Ze maakten dan de afweging 
om deze coach wel/niet mee te nemen naar een toernooi, 
hetgeen vaak simpelweg te duur was. Nu zijn er steeds 
meer bonden die de regie pakken en een coachgestuurd 
programma opzetten, waarin de atleet centraal staat. 
Nederland was koploper in deze centralisering en vindt 
op veel plekken navolging.

Een andere ontwikkeling binnen het jonge beachvolleybal 
is de rol van wetenschap. Er is steeds meer mogelijk in 
het testen en meten van spelers en hun belasting en 
qua technologische ondersteuning om leerprocessen te 
versnellen. Tot nu toe is er erg weinig onderzoek gedaan 
met zand als ondergrond. Hierin valt nog veel winst 
te boeken. Voor Nederland is het zaak om ook hierin 
koploper te zijn. 

In de nabije toekomst blijft de discussie over wel of 
niet coachen tijdens wedstrijden oplaaien. Hierover 
wordt al langer gespeculeerd. Nu mag er niet gecoacht 
worden in De World Tour, maar wel in de Amerikaanse 
en Braziliaanse tour en bij Europese jeugdtoernooien. 
Ook wordt er internationaal reeds getest met coaching 
‘on the bench’. We wachten het af. Coaching heeft voor- 
en nadelen. Op de korte termijn gaat het spelniveau 
omhoog, op de langere termijn creëer je andere spelers 
en andere benodigdheden op het veld. Een discussie die 
interessant is en blijft…
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CV:  Arjan Taaij (1983) behaalde in 2006 zijn Bachelor Lichamelijke Opvoeding aan de Hanzehogeschool, Groningen, waarna hij tot 
heden werkzaam is als docent-onderzoeker aan het Instituut voor Sportstudies van diezelfde hogeschool. Ondertussen deed hij aan-
vullende studies. Hij is sinds 2013 hoofdcoach van het eredivisieteam van Abiant Lycurgus, waarmee hij tweemaal kampioen werd en 
voor de tweede maal Champions League speelt.

ARJAN TAAIJ
Het schilderij  ‘4 augustus 2036’

Justus van Egmont werd van timmermanszoon, 
schilder aan het hof. Een simpele ambachtszoon in 
de zeventiende eeuw die uiteindelijk kunstenaar werd. 
Zeker in die tijd geen algemene tendens. In de huidige 
tijdsgeest zouden we het ambitie hebben genoemd. In 
de kunstenaarswereld was het een voorbeeld van een 
individu dat naast afkomst, opleiding en netwerk zeker 
een vorm van begaafdheid had wat betreft het maken 
van carrière. Andere “droomjagers” als Walt Disney die 
het levensmotto had: “All our dreams can come true, if 
we have the courage to pursue them”, Martin Luther King 
of Nelson Mandela die beide stonden voor gelijkheid 
tussen blank en zwart vanuit een ideologisch motief 
en Susan Boyle die het lied “I dreamed a dream” zong. 
Niet te vergeten, Oprah Winfrey, die alles behalve een 
makkelijke jeugd heeft gehad en tegenwoordig één van 
de meest invloedrijke vrouwen van de wereld is. Allemaal 
voorbeelden waarin de droom niet alleen staat voor het 
betrokken zijn bij het nastreven ervan, maar vooral de 
inspiratie en daardoor het leidend motief van handelen is. 

4 augustus 1996 is een dag die voor mij, toen 12 jaar, nog 
steeds symbool staat voor het realiseren van een droom. 
Exact om 17.19 uur Atlanta-time, laaide het op tot in de 
nok van het Omni Coliseum. Goud! In het ontwerp van het 
volleybalshirt waren de Olympische vlammen zichtbaar. 
Ze stonden symbool voor de missie die jarenlang in het 
brein van de topsporters zat opgesloten. 

Hoe anders lijkt het anno 2017 te zijn. Het Nederlandse 
volleybal draait om vrouwen, om een nationale 
damesploeg die tot de verbeelding spreekt, die raakt 
en inspireert. Het mannenvolleybal in Nederland is op 
sterven na dood. Steeds minder jongens spelen volleybal, 
weinig sponsors zijn nog bereid om te investeren en laten 
we het vooral niet hebben over de kwaliteit van onze 
vaderlandse competitie. Wellicht allemaal waar, maar ik 
bezit ook niet alle feiten en/of de waarheid. Wel kijk ik 
graag optimistisch naar de toekomst.  Noem mij maar 
naïef, maar ik geloof in een nieuwe Olympische mannen 
medaille. Echter, denk ik, dat we moeten leren van het 
gemeengoed: “het realiseren van een ambitie”, deze in de 
huidige maatschappelijke context moeten positioneren 
en de kunst van het doorzetten moeten verstaan. 

Beginnend met de maatschappelijke context moeten we 
concluderen dat deze continu aan verandering onderhevig 

is. Kijkend naar de verandering van de sportwereld zien we 
al snel dat “sportbusiness” echt wezenlijk anders is dan 
andere maatschappelijke gebieden. “There’s no business 
like sportbusiness”, aldus Bottenburg (2005). Bekende 
maatschappelijke processen als welvaartstijging, 
informalisering, diversificatie en differentiatie hebben 
fundamenteel bijgedragen aan de karakterologische 
verandering van de maatschappij en de sport (Stokvis, 
2003). Werd de sport in het eerste deel van de twintigste 
eeuw primair gestructureerd op basis van de wensen en 
idealen van de sportbeoefenaars, in de laatste 30 jaar zijn 
de behoeften van de sportkijkers centraal komen te staan. 
Deze maatschappelijke verandering heeft ontzettend veel 
invloed gehad op de totstandkoming van de commerciële 
sport, maar ook op de georganiseerde sport en daarmee 
op de wijze waarop mensen wel of niet meer deelnemen 
aan sport en wat hun motieven daarvoor zijn.

Ten tweede de kunst van het doorzetten. Het is een 
vrije vertaling van het begrip, maar vooral gericht op 
presterende organisaties en het geheim van presteren. 
Wat blijkt, presteren kent een hele duidelijke focus. Een 
concrete strategie die tot in de haarvaten van de werkvloer 
doorgevoerd is. Succesvolle organisaties monitoren 
de voortgang van de strategie en nemen structureel en 
consequent maatregelen (Gilissen e.a., 2009). Het doet 
me denken aan ons masterplan van Abiant Lycurgus dat 
we als technische staf schreven in september 2013 met 
als titel: ‘Van landskampioen naar Champions League’. 
Naast een ‘grote’ ambitie (focus) is het tevens een hele 
duidelijke beschreven strategie die doorgevoerd is tot 
de betekenis voor ons technische werkklimaat. Het ligt 
voor mij aan de basis van ons huidige succes, maar ook 
hier geldt, we zullen altijd moeten blijven zoeken naar 
verandering.

Kennis over de verandering van sport, kennis over hoe 
een prestatiegerichte organisatie succesvol kan zijn en 
bovenal geloof in het realiseren van de ambitie zijn in 
mijn ogen de belangrijkste pijlers voor het toekomstige 
allesomvattende plan naar een nieuwe Olympische 
volleybalmedaille, genaamd: ‘4 augustus 2036’. Ambitie 
leidt tot de noodzaak van vernieuwen, innoveren en anders 
denken. Tevens op zoek gaan naar je onderscheidend 
vermogen en naar je eigen kwaliteit, maar vooral leidend 
door de gedachte (die Daniël Lohues al eerder zong): “Wat 
niet kan, is nog nooit gebeurd!”
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CV: Kris Vansnick (r) is Sociale Media Consultant en was assistent-coach van Asse-Lennik. Is sinds 2006 assistent-bondscoach van 
de Yellow Tigers (Belgische Vrouwen) met Jan de Brandt en Gert VandeBroek  als bondscoach. Is sinds 2011 assistent-coach bij 
Asterix Kieldrecht (nu Asterix Avo Beveren) en traint jeugd bij Govoc Gooik. Is sinds 2013 selectietrainer en eindverantwoordelijke 
voor detectie van talenten voor de Topsportschool Vilvoorde, onderdeel Vlaams Brabant.

KRIS VANSNICK
Een visie uit België

Effect van invoering rally point systeem  
Het invoeren van het rally point systeem heeft het volleybalspel fel gewijzigd. Dat heeft mijns inziens 
in positieve zin uitgepakt. De volleybalsport is geëvolueerd naar een zeer attractieve sport waarin elke 
actie rechtstreeks een punt oplevert. Minder positief denk ik over de wijziging waarbij de netrandservice 
is toegelaten. Dat heeft ervoor gezorgd dat de opslag een veel grotere impact heeft gekregen binnen het 
spel. De doelstelling van deze wijziging was meer rally’s op te leveren. De servicedruk is, zeker bij de 
mannen, verhoogd, want er kan risico worden genomen. Het betekent dat er harder kan worden geserveerd, 
waardoor dit vaak minder rally’s oplevert. De hoge foutenlast in opslag bij de heren (vaak toch tussen de 
zeven à acht fouten per set) kan soms wedstrijden geven waarin een volledige set aan opslagmissers te 
zien is en er zijn dan ook zeven a acht rally’s waar er voor de toeschouwers niets te beleven is. In het dames 
volleybal is de opslag ook van hoge impact, maar is de toegelaten foutenmarge veel kleiner. Vooral gezien 
het fysieke verschil tussen mannen en vrouwen resulteert een positieve receptie bij de vrouwen niet altijd 
in een rechtstreeks punt.

Effect van invoering libero  
Het invoeren van de libero heeft er zeker voor gezorgd dat de verdediging in het volleybal versterkt is. De 
van nature grotere middenspelers zijn in het achterveld meestal niet de meest handige spelers en kunnen 
nu vervangen worden door een gespecialiseerde verdediger. Al ben ik toch ook van mening dat het effectief 
spelen met een libero best niet te vroeg wordt toegepast in jeugd competities. In een opleidingstraject is 
het noodzakelijk dat spelers alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen op alle volleybaldomeinen.

Resultaten van Belgische volleybal  op nationaal niveau  
Je kan niet om de recente sterke resultaten van het Belgische nationale volleybal heen: in 2013 was er 
bij het EK de bronzenmedaille bij de vrouwen en recent op het EK 2017 een vierde plek voor de mannen. 
Daarnaast waren er deelnames aan WK, Grand Prix en World League. Dit alles is bewerkstelligd door 
onder andere een doorgedreven opleiding in de Topsportschool in Vilvoorde. Hier werd voor de spelers en 
speelsters een ideale omgeving gecreëerd om sport & studie met elkaar te combineren. Het verzamelen van 
alle talenten in één en dezelfde omgeving en een professionele omkadering heeft zijn resultaten bewezen.

Het Belgische clubniveau  
Ook op het Belgische clubniveau wordt er goed gewerkt, gesteund door de federatie en de nieuwe 
Start2Volley, Smashvolley, schoolprojecten werd de instroom in het Belgische volleybal versterkt.

De toekomst van het Belgische volleybal  
De toekomst van het Belgische volleybal ziet er qua breedte werking goed uit, op het topniveau blijft het 
belangrijk om realistische doelstellingen te blijven nastreven. De hoge verwachtingen jaar na jaar bevestigen 
blijft voor een ‘klein’ land als België geen evidentie. Niet elke lichting heeft dezelfde instroom van talenten. 
Al hebben beide nationale teams nog héél wat relatief jonge spelers met doorgroeimogelijkheden. De 
federatie creëert in samenwerking met al zijn partners en overheid alle kansen om verder te ontwikkelen! 
Zowel bij de heren als bij de dames moeten we in staat zijn om een top acht ranking in Europa te bevestigen.
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IVO MARTINOVIC
Werken met je passie is rijkdom 

Ooit begon ik op advies van mijn artsen in voormalig 
Joegoslavië  met volleybal om mijn benen te versterken 
nadat die op achtjarige leeftijd bevroren zijn geweest. 
Ik moest hard werken om aansluiting te vinden bij 
de atletische talenten in het toenmalige sportieve 
Joegoslavië. Ik werd gewaardeerd als een zeer gedreven 
volleyballer, maar er waren veel andere talenten van twee 
meter of langer met veel meer atletisch vermogen en die 
net zo hard werkten als ik. 

Ik leerde toen, dat ik het vooral anders moest doen om 
even goed of beter te worden dan de jongens om mij heen. 
Ik werd een specialist in het scoren van setpoints. Ik kon 
de meest onmogelijke ballen op de meest verrassende 
wijze scoren. Ik maakte bijna altijd de laatste punten. Ik 
presteerde optimaal wanneer de druk het hoogst was. 
Door mijn eigen weg te volgen lukte het om de top te 
bereiken en vervolgens ook met volleybal in het buitenland 
geld te verdienen. 

Voordat ik naar Spanje vertrok, behaalde ik mijn 
internationale trainerslicentie, bijna cum laude. Het 
examen bestond uit tien vakken, ik behaalde negen keer 
een 10 en één keer een 6: voor Sportpsychologie! De 
reden? Ik was het helemaal niet eens met mijn docenten. 
In de sportcultuur van het toenmalige Joegoslavië werd 
de kracht van een team gebaseerd op uniformiteit: gelijke 
monniken gelijke kappen. 

En ik was ervan overtuigd dat dit niet klopte. Ik was 
(en ben) van mening dat de individuele motivatie en 
diversiteit bepalend zijn voor de successen van een team. 
(Overigens is kort daarna die opvatting in Joegoslavië 
overgenomen.) Toen ik later Sportpsychologie studeerde 
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam zag ik ook daar 
mijn mening over de kracht van diversiteit en de rol van 
het individu in een team bevestigd.  Uit de USA kwam de 
stelling: “een team kan zo sterk zijn als de beste speler is.” 
Natuurlijk gaat het niet vanzelf om de rol van een individu 
in te passen in een team en ook de kracht van diversiteit te 
benutten. Het vergt de juiste kennis over groepsdynamica 
en gerichte inspanning van een coach; daarnaast is een 
referentiekader in de vorm van een idool onmisbaar voor 
een jong talent. 

De laatste jaren is de trend in Nederland ontstaan om 
de talenten zo snel mogelijk naar het buitenland te laten 

vertrekken om daar hun talent te “cashen”. Nederlandse 
coaches, al dan niet gelieerd aan de Volleybalbond, geven 
jonge talenten het advies om naar het buitenland te 
vertrekken om daar beter te worden. 

Ik kan me daar niets bij voorstellen. Ik snap het niet. Ik heb 
het nooit begrepen. Het klinkt mij in de oren als: “Ik kan je 
niet beter maken, ga dus maar elders leren volleyballen 
en als je eenmaal goed bent zal ik je goud bezorgen.” Dat 
is een illusie. Dat bestaat niet. Niet meer. Welke coach, 
welk team in het buitenland is erin geïnteresseerd om een 
buitenlandse speler beter te maken, echt het maximale 
uit een speler te halen? Een enkele speler redt het, maar 
ondertussen wordt de Nederlandse competitie zwakker 
en zwakker. Terwijl wij de suggestie wekken dat het 
volleybal steeds beter wordt, oefenen we veelal nog maar 
tegen landen buiten de wereldtop 15. 

Blijkbaar denken bond en bondscoaches: “Wat zal men 
denken als ik verlies? Dat zou erop kunnen duiden dat we 
niet goed bezig zijn.” Dus laten we maar blijven roepen 
dat we ooit goud gewonnen hebben; dat we ook nu soms 
winnen; al is het van de b-categorie teams. Dat verkoopt 
beter bij de media en de sponsoren! Dit is de vicieuze cirkel 
waarin het Nederlandse volleybal anno 2017 is beland. 
We snappen blijkbaar niet dat het beter is voor een team 
dat wil groeien, om soms wedstrijden op topniveau te 
verliezen, dan het winnen van wedstrijden op laag niveau. 

Natuurlijk kijken we met trots naar het Nederlandse 
Volleybal van de jaren 90. Arie Selinger dreigde toen 
spelers uit het nationaal team te verwijderen omdat ze 
voor veel geld naar het buitenland wilden. Hij had een 
bepaalde visie, een hoger doel op lange termijn. Hij was 
namelijk iets aan het opbouwen… Helaas behoort deze 
glorietijd (met alle respect!) tot het verleden. We moeten 
nu verder. Maar hoe? Het Nederlandse volleybal groeit al 
een tijd niet meer en als we dat niet erkennen, zullen we 
nooit stappen voorwaarts zetten. Het wordt ook niet beter 
als we “hetzelfde” blijven doen… Steeds maar weer het 
excuus aandragen dat de financiën ontbreken. 

Misschien helpt het wanneer we eens nadenken over het 
“Waarom, Hoe en Wat”. Misschien moeten we stoppen 
om “De Tempel belangrijker te maken dan de gelovigen”. 
Misschien moeten we ervoor kiezen en leren om de 
kracht van het Nederlandse volleybal te baseren op de 

kracht van Nederlandse waarden, de 
Nederlandse cultuur: vrijheid, diversiteit, 
open concurrentie en authenticiteit. De 
wereld veranderen en het lef hebben een 
duidelijke koers te varen. We hebben 
te lang gekeken naar “hoe we in het 
verleden tot een gouden medaille zijn 
gekomen” en hebben het verleden te lang 
laten bepalen hoe de toekomst eruit zou 
moeten zien. We hebben teveel naar het 
buitenland gekeken en geprobeerd te 
kopiëren wat daar succesvol was. En dat 
werkt niet. 

Ik moest mijn eigen koers volgen 
om te kunnen excelleren. Het 
Nederlands volleybal moet ook dat lef 
hebben. Diversiteit is onze kracht en 
samenwerking is het sleutelwoord. 
Gebruik elkaars kracht, kennis en 
feedback en sluit in dat proces de 
tegensprekers niet uit. 

 
CV: Ivo Martinovic is geboren in Odžak 
(voormalig Joegoslavië). Als speler en/
of als coach kampioen geworden in 
Joegoslavië, Spanje, België en Zwitserland. 
Hij was bondscoach van het nationale 
Bosnische heren volleybalteam en 
assistent-bondscoach van het Nederlandse 
heren volleybalteam. Hij is zevenentwintig 
jaar als trainer/coach actief geweest op 
eredivisieniveau. Sinds 2008 is hij trainer/
coach bij eredivisionist Vallei Volleybal 
Prins. Hij is daarnaast docent Sport aan 
de universiteit van Wageningen. Bovendien 
is hij docent bij NOC*NSF: ‘coachen op 
sociaal gedrag volgens het 4G-model.’ Ook 
is hij mede-eigenaar van de VOF Allinyou. 



Het is bijzonder om een week voor de deadline het 
verzoek te krijgen om in het kader van 35 jaar NVVO in 
een column over het verleden, heden en toekomst van het 
trainersvak mijn licht te laten schijnen. Dat deed ik ook 
met twee presentaties tijdens het 25-jarig bestaan van de 
NVVO. Samen met Wijbrand Rus was ik het stencilblad 
VolleyTechno begonnen in 1979. Daarna in 1982 tijdens 
het afnemen van het B-examen van voormalig blokkeer 
en nationaal teamspeler Jacques de Vink in Breda stelde 
ik aan mijn oud-trainer Jaap Akkerhuis voor dat hij de 
eerste voorzitter zou worden van een nieuw op te richten 
trainersvereniging. Dat was zo maar als grap uit de hoge 
hoed getoverd. Jaap aarzelde en enige tijd later zaten we 
met een groep mensen bij elkaar en gingen aan de slag. 

Dat waren mooie tijden. Onze internationale spelpositie 
was magertjes, hoewel er zo af en toe een uitschieter met 
een clubteam en nationaal team was. Via de jaarlijkse 
grote Nevobo trainersclinic kwamen de trainers in contact 
met de ontwikkelingen in het buitenland. Het is een simpel 
verhaal: er werd te weinig goed en slim getraind en er was 
wel voldoende talent. De Nevobo leidde in die tijd trainers 
stevig op. Een professionele opleidingsfunctionaris werd 
op voortreffelijke wijze ondersteund door een inhoudelijke 
commissie. 

Ik kan niet anders zeggen dan dat dit een topproduct was 
en uniek in de zeventiger jaren en later was. Hoe word jij 
als trainer beter? Een onderdeel daarin is onder andere 
het bezoeken van de grote buitenlandse toernooien en 
de benchmark kennen. De informatie die jij daar op doet, 
vertaald naar jouw context, is waar het omgaat. Jammer 
genoeg heb ik in al die 28 jaar als lid van de technische 
commissie FIVB en daarvoor tijdens EK’s, WK’s en 
Olympische Spelen te weinig Nederlandse coaches 
aanwezig gezien om kennis op te halen en uit te wisselen. 

Het volleybalspel begrijpen en trainbaar maken is niet 
voor iedere trainer zomaar weggelegd, maar dat maakt 
niet uit. De rol die de NVVO daarin speelt is een belangrijke 
en heeft voor mij een nieuwe dimensie nodig: namelijk die 
van oriëntatie op de ontwikkeling van volleybalspel buiten 
Nederland en een duidelijke visie van hoe die coach van 
de toekomst er dan uit ziet. Net zoals eind jaren ‘70 en 
’80 toen wij ons internationaal oriënteerden. Wat zijn de 
inzichten van de Russische school, de Aziatische school, 
de Noord- en Zuid-Amerikaanse school? We weten het 
alleen nog via de tv en You Tube. 

De grote internationale doorbraak kwam in 1985 met het 
nationaal vrouwenteam en daarna de mannen. Vergeet 
ook niet dat jaren daarvoor de heipalen door diverse club- 
en bondscoaches geslagen zijn. Kan iemand nog vertellen 
hoe de aanloop en de doorbraak tot stand kwam? Eerst 
als bondscoach en later als technisch directeur Nevobo 
heb ik daar zeer veel topsportlessen geleerd en ik zet ze 
nog dagelijks in. Ze zijn nog niet verouderd.  Het is toch 
treurig dat Bram Ronnes, technisch directeur Nevobo, 
moet constateren dat de Nederlandse trainer ongeschikt 
is als bondscoach? Dit gaat wel over jullie. 

Overigens, de Nevobo heeft het opleiden van trainers 
zo goed als vaarwel gezegd en aan de markt/andere 
partijen overgelaten. Hoe fout kan dat zijn! Waar is de 
harde sturing van een samenhangend technisch Nevobo 
beleid ten behoeve van trainers inzake de stap van 
jeugd- naar nationaalteamspeler? Wat is haar visie op 
motorisch volleybal leren? Dat is zeer essentieel. Moet 
iedereen nog diep zitten tijdens het opvangen van de 
service en nog meer van die achterhaalde opvattingen? 
Er is een grote noodzaak voor een strak geleide Nevobo 
trainersopleiding. Wat is de rol van NVVO? Alleen 
bijscholingen? Ik heb dit item onlangs besproken 
met Guido Davio, de algemeen directeur van de Nevo
bo.                                                                                                                                                

Wat is mijn hedentendaagse kijk op trainen, coachen, 
opleiden en vormen in volleybal? Het is goed te 
constateren dat het niet alleen gaat om cognitie en 
emotie. Presteergedrag behelst in sterke mate ook het 
bewegen, de motoriek. Een integrale kijk op motorisch 
leren is essentieel. Dat is de driekoppeling waar het 
omgaat. Finetuning gericht op de persoon is nodig, want 
daar begint het, bij de speler. In die zin is er nog een grote 
stap te maken in volleyballand.

Een integrale kijk is nodig! 

CV: Peter Murphyx (1947, Canada) heeft zijn hele sportieve leven doorgebracht in de volleybalsport en trainde een reeks clubteams, 
waarmee hij beker en/of het kampioenschap won. In 1978 en in 1982 leverde hem dat de onderscheiding ‘volleybalcoach van het jaar’ 
op. Hij was hij in totaal negen jaar (1982-1986 en 1990-1994) bondscoach van het vrouwenteam: tweede op EK 1991 en derde op EK 
1985. Werd in 1992 met de vrouwen zesde op Olympische Spelen 1992 in Barcelona. Was van 1986 tot 1990 werkzaam als technische 
directeur van de Nevobo. In die functie was hij betrokken bij het zogeheten Bankras-model. In 1994 was hij assistent bij het nationale 
herenteam (WK zilver). Tussen 1996 en 2010 werkte hij voor NOC*NSF als prestatiemanager teamsporten en talentontwikkeling. 
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PETER MURPHY
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CV: Ingrid Piersma (1962) heeft tot haar twaalfde geturnd. Daarna begonnen met volleybal en op haar 17 speelde ze eredivisie. 
Achtereenvolgens vijf jaar bij DVC in Dokkum, vijf jaar Sneek en vijf jaar Martinus. In die periode werd ze maar liefst tien keer lands-
kampioen en werd ze vier keer uitgeroepen tot speelster van het jaar. Ze heeft maar liefst twaalf jaar in het Nederlands team gespeeld 
en heeft 372 interlands achter haar naam staan. Heeft als trainster 12 jaar ervaring bij Delta en Inter Rijswijk. In het dagelijks leven 
docent lichamelijke opvoeding en haar volleyballeven beperkt zich momenteel tot de moederrol van twee talentvolle kinderen.

INGRID PIERSMA
Werken met je passie is rijkdom 

Mijn mooiste herinnering is het Europees 
Kampioenschap van 1985 in Nederland. We 
behaalden een prachtige derde plaats en het 

was super gaaf om daar als beste speelster van het 
toernooi aangewezen te worden. Een ander hoogtepunt 
was het EK in 1991, waar we tweede werden, achter de 
Russen, en we ons kwalificeerden voor de Olympische 
Spelen. 

Ik was middenaanvalster en in die tijd bestond er gelukkig 
nog geen libero, dus mocht ik ook in het achterveld spelen. 
Dat vond ik super gaaf. Het spel lezen en te kunnen 
ontdekken waar de aanvalster het liefste scoorde en dan 
op de goede plek te zitten… Wow Heerlijk! Ik weet zeker 
dat Cintha Boersma er net zo over denkt en dat we blij zijn 
dat we in die tijd op het midden speelden, omdat we voor 
mijn gevoel een meer completer spel mochten spelen.

Terug kijkend en met de kennis van nu, denk ik dat volleybal 
één van de waanzinnigste en leukste tijdsbestedingen 
was in mijn leven. Ik was een trainingsbeest en ik was 
meestal totaal gefocust op de wedstrijd. Het betekende in 
het nu kunnen zijn. Ik besef nu pas dat dat een eigenschap 
is die het spelen en het leven een stuk makkelijker maakt. 
Omdat ik het zo leuk vond, kon ik ook het maximale geven 
en vijftien jaar in de eredivisie spelen. Plus het feit dat 
ik trainers heb gehad die mij het gevoel gaven dat ik er 
toe deed en ik het geluk had dat ik bijna alles heb kunnen 
spelen.

Ik was 17 jaar toen ik door Hans van Wijnen gevraagd 
werd om bij DVC (Dokkum) te komen spelen. We trainden 
toen twee keer in de week twee uur. We hadden een 
waanzinnig getalenteerd team met onder andere Martje 
de Vries, Carolien Keulen en Joke de Boer. We hadden 
veel lol en plezier. Daar ben ik vijf jaar landskampioen 
geworden en we werden tweede in de Europa cup 1. 

Dat was een super mooie tijd. Daarna kwam in 1985 het 
EK in Nederland. Peter Murphy was onze inspirator. De 
trainingsarbeid/uren ging behoorlijk omhoog en Peter 
bracht vier kernwaarden in het team: motivatie, respect, 
plezier en discipline. Dit was onze sleutel tot succes. 
Volleybal was nummer 1 in je leven. Technisch was 
het spel redelijk simpel, iedereen deed alles: passen, 
verdedigen en aanvallen. Je was verantwoordelijk voor 
je eigen keuzes en Peter was een kei om ons bewust te 

maken van ons proces. Dit is volgens mij ook de weg naar 
groei. Zelf verantwoordelijk blijven en bewust worden van 
je eigen groeiproces in afstemming met je medespeelsters 
en trainers. Langzaam kwam ook het Selinger-systeem 
erin. Iedereen moest dezelfde beweging maken, zeker in 
de pass en de verdedigingshouding. Allemaal rechtervoet 
voor en shufflen maar…! Er kwam meer kracht en lengte 
in het spel. Specialisatie kwam erin. De libero werd 
onderdeel van het achterveld. Middenaanvalster werd 
middenblokkeerster.

Deze ontwikkeling is prima als je alleen naar de gemaakte 
punten kijkt. Bij de allerbeste teams is dat van groot 
belang. Toch vind ik het een waardeloze ontwikkeling 
voor de jeugd. Er ontstaat bij de meeste jeugdtrainers, 
bewust of onbewust, een beperkende gedachte, dat 
middens niet kunnen passen en verdedigen. Of het hoort 
nu eenmaal zo. Als je van nature alles wil doen, kan je als 
midden behoorlijk beperkt worden in je ontwikkeling. Ik 
vind dat je zo lang mogelijk de jeugd zo breed mogelijk 
moet ontwikkelen. Dat is op langere termijn beter. 
Zeker bij de clubs moet je op langere termijn durven te 
denken in plaats van week naar week en elke wedstrijd 
willen winnen. Ik weet zelf hoe paradoxaal dit kan zijn 
als trainer/coach. Je wil winnen, maar ook het proces 
bewaken. Daarom zijn de RTC opleidingen fantastische 
plekken om je thematisch te ontwikkelen. 

Dus durf te investeren in jeugd, ook omdat de groeicurve 
tot 16 jaar heel erg verschillend is voor dit vertrouwen te 
geven aan je jeugdspeler, op langere termijn, zal er ruimte 
ontstaan voor creativiteit en zullen ze leren punt voor 
punt met lef te kunnen spelen. 

Mij lijkt het een goed idee om in alle jeugdteams tot 
15/16 jaar verplicht zonder libero te spelen (en bij de 
spelverdeling met 2-4). Breed, breed, en nog eens breed 
ontwikkelen en het vertrouwen kunnen geven dat alles te 
leren is. Echt. Zo hebben we ook allemaal leren lopen. 

Have fun! De rest neem je mee: je attitude, je 
zelfverantwoordelijkheid, het omgaan met tegenslagen 
en het beter worden natuurlijk! Het is toch een van je 
leukste tijdsbestedingen! 

En zoals een bekende Ethiopiëse hardloper Tsegay eens 
zei: “It aren’t my legs but my heart and mind.”
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jaar wordt gehouden hopen we ook dat binnen de jeugd het 
zitvolleybal bekender gaat worden. Eén keer per maand is 
er ook een jeugdselectie die in Houten traint. In het zuiden 
en noorden zijn we dat ook van plan. Belangrijk is wel om 
met verschillende verenigingen die bij elkaar in de buurt 
zijn samen te gaan werken om op één plek zitvolleybal aan 
te bieden. In Den Haag, Amsterdam en Groningen zijn we 
hier mee bezig. Ons voorbeeld is Italië, waar de staand se-
rie A clubs verplicht zijn om zitvolleybal aan te bieden. In 
Nederland wordt er inmiddels bij zeven eredivisie verenig-
ingen zitvolleybal aangeboden. Het zou geweldig zijn als 
meer eredivisie verenigingen het zitvolleybal gaan opstart-
en. Voor alle trainers zie ik de uitdaging om mensen door te 
verwijzen naar zitvolleybal. Volleybal kan je je leven lang!

CV: Hans Mater is sinds 1 juli 2015 bondscoach van de 
Nederlandse zitvolleybalmannen en beleidscoordinator 
zitvolleybal bij de Nevobo, maar van 2013 al actief als 
assistent-bondscoach. Hij begon in 1989 zelf te volleyballen, 
waarvan zeven jaar in de eerste divisie (Cito en VVUtrecht)  
en was drie keer Nederlands studentenkampioen. Hij is sinds 
2001 werkzaam als bewegingsagoog bij Revalidatiecentrum 
Hoogstraat in Utrecht. Als bondscoach behaalde Hans Mater 
met zijn mannen op het EK in 2013 en 2015 een vijfde plaats 
en werd in 2014 negende op het WK. Hij is een gedreven 
promotor van het paravolleybal.

HANS MATER
Levenslang volleyballen door zitvolleybal 

Zitvolleybal        Geschiedenis  
In de vijftiger jaren is onder auspiciën van de Bond van 
Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers (BNMO) 
een nieuw spel, een combinatie van het vuistbal en het 
populaire volleybal in het leven geroepen. Het kreeg de 
naam zitvolleybal. Nadat nogal wat sleutelwerk aan 
veldmaten en nethoogte was verricht kon in 1957 de eerste 
competitiewedstrijd worden gespeeld. Omdat zitvolleybal 
een in Nederland bedacht spel is, zijn de inspanningen van 
de Nederlanders in internationale sportorganisaties voor 
gehandicapten van groot belang geweest. In 1980 werd 
zitvolleybal een Paralympische sport. Het Nederlandse 
team won goud tijdens deze Spelen, die werden gehouden 
in Arnhem. Na de Europese Kampioenschappen in Bonn 
in 1981 (ook goud voor Nederland) werden de eerste 
Wereldkampioenschappen gespeeld in 1983 in Delden 
(NED).

Ontwikkeling 
Het huidige zitvolleybal mag zich verheugen in een toen-
emende belangstelling. Vanuit de techniek bekeken is 
dit ook niet zo verwonderlijk. Inmiddels wordt in heel veel 
landen hard gewerkt om zitvolleybal als spel zo aantrek-
kelijk mogelijk te maken. Op nationaal niveau wordt steeds 
meer en terecht gewerkt met uit de valide wereld afkomstige 
volleybaltrainers, terwijl eenzelfde tendens overal in de 
wereld zijn vruchten begint af te werpen. Deze wijze van 
topsportgericht denken is onder andere ingezet tijdens de 
Paralympics in New York in 1984. Vanaf de Spelen van 1988 
in Seoul vonden de Paralympics op dezelfde locatie als de 
Olympische Spelen plaats. 

In die periode ook toenemende professionalisering van 
het technische kader. De voortgang in de ontwikkel-
ing bij de mannen heeft zeker ook meegeholpen aan de 
ontwikkeling van het zitvolleybal voor vrouwen, die sinds 
1993 ook internationale wedstrijden spelen en in 2004 in 
Athene ook op de Paralympische kalender kwamen. De 
Nederlandse dames behoren al jaren bij de wereldtop. 
Tijdens de Paralympische Spelen in Athene haalden ze 
een zilveren medaille. Ook op de EK’s en WK’s haalden ze 
vele medailles. Vooral teams uit Europa en Azië zullen via 
plaatsing op continentale toernooien en Wereldkampioen-
schappen hoge ogen gooien bij de eerste keer, dat zitvol-
leybal voor vrouwen bij de Paralympics een plaats heeft. 
Een toenemende belangstelling van de media wereldwijd 
onderstreept de waarde van het huidige zitvolleybal. 

Zitvolleybal mannen  
In Europa maar ook in de rest van de wereld gingen 
steeds meer landen zitvolleyballen. Iran kwam in de jaren 
90 opzetten en na de oorlog in Joegoslavië ontwikkelde 
Bosnië zich ook erg sterk. In 2010 werden de Nederlandse 
mannen tijdens de Wereld kampioenschappen twaalfde. 
In 2013 en 2015 werden de mannen vijfde op het 
Europees kampioenschap en in 2014 werden we negende 
op het WK. Inmiddels staan we weer in de top 10 op de 
wereldranglijst. Helaas wisten zich niet te kwalificeren 
voor de Paralympische Spelen in Rio. Op dit moment is 
het team in voorbereiding op het EK 2017 in Porec en WK 
2018 in Nederland. Wat een gaaf evenement gaat worden, 
want er gaat gespeeld worden in theaters in Venlo en 
Eindhoven. De finales zullen in Den Haag zijn.

Toekomst zitvolleybal Internationaal  
Ondertussen zijn Italië, Frankrijk, Georgië en Turkije in 
de afgelopen jaren ook gestart met zitvolleybal en drie 
van de vier landen doen nu ook mee op het EK 2017. 
Iran zal de komende jaren bij de mannen het zitvolleybal 
blijven beheersen. Zeker nu ze een man van 2.47 meter 
in het team hebben. Als je na gaat dat het net op 1.15 
meter hangt dan steekt hij er met zijn bovenlichaam al 
aardig bovenuit. Hoe we deze reus gaan afstoppen is 
een interessante vraag. Ook is het classificatiesysteem 
aangescherpt vanaf 1 januari 2018 en zullen veel landen 
afscheid moeten nemen van de huidige “grijze spelers”. 
Persoonlijk vind ik dit jammer daar deze spelers vaak uit 
het staand volleybal komen en het niveau van onze sport 
omhoog brengen. Het mannenteam heeft in de afgelopen 
twee jaar van een aantal spelers afscheid genomen, maar 
ze hebben ook weer nieuwe aanwas gekregen. Bij de B-
selectie zitten ook potentiele A-spelers. Dat is goed voor 
de toekomst. 

Toekomst zitvolleybal Nationaal  
In Nederland hebben we op dit moment de eredivisie en de 
eerste t/m derde divisie. Steeds meer spelers die gebles-
seerd raken vinden hun weg naar het zitvolleybal. Zitvolley-
bal is fysiek ook wel zwaar, maar vergt veel minder van de 
knieën (springen en landen). Volleybalvereniging Zaanstad 
is daar een mooi voorbeeld van met inmiddels twee teams 
met veel spelers die niet meer kunnen staand volleyballen.  
 
Zitvolleybal moet je echt ervaren, dan pas merk je hoe 
leuk het is. Door het NK jeugdzitvolleybal dat één keer per 
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CV: Jan Berendsen (1951)  is sinds 1991 werkzaam in de eredivisie en nu dus aan zijn 26ste seizoen bezig. Daarmee is hij de trainer 
met de langste staat van dienst in de eredivisie. In al die jaren was hij ook bijzonder succesvol. Hij behaalde met zijn teams zes 
landskampioenschappen en vier nationale bekers. Ook lukte het hem eenmaal om met zijn team door te dringen tot de  Final four 
CEV Top Teams Cup.

JAN BERENDSEN
Laten we inzichten delen

Een verzoek van Han Bulten weigeren is bijna onmogelijk. 
Een stuk schrijven voor het jubileumnummer van de 
NNVO is natuurlijk een grote eer maar erg lastig.

Een portie terug kijken hoort altijd bij een jubileum, hoewel 
ik daar persoonlijk niet van houd. Vanaf het begin was ik 
lid – maar had opgezegd, omdat ik boos was toen Avital 
Selinger met het Nederlands team de competitie in ging 
en ik vond dat we daar als trainers stelling tegen moesten 
nemen. Eén van de vele fouten die er toen in Woerden en 
nu in Nieuwegein gemaakt werden en worden. Er wordt 
weinig over gezegd, want veel trainers willen toch in 
een goed blaadje blijven bij de bond want daar worden 
belangrijke baantjes verdeeld. Iets waar ik nooit zo’n 
interesse in heb gehad – maar ik denk toch vaak terug 
aan tijden waarbij veel praktische zaken door de heren 
Boonstoppel en Korteling werden geregeld. Die wisten 
tenminste hoe het werkte en kwamen veel op de diverse 
werkvloeren. Maar na een aantal jaren ben ik toch maar 
weer lid geworden – we moeten het toch samen doen als 
trainers.

Kijk je terug naar de manier waarop we training gaven 
dan kun je rustig stellen dat het gewoon een wonder is 
dat we met zijn allen nog wat bereikt hebben en kennelijk 
in het land der blinden één oog koning was. In de tijd 
van Murphy stonden we gewoon vier uur te trainen en 
draaiden we onze hand niet om voor anderhalf uur service 
– passtraining. Slijpen – slijpen en nog een slijpen van 
allerlei technische bewegingen.

Je ziet het nu ook nog wel dat trainers soms harder 
werken dan de speelsters en zich de armen uit de kom 
slaan om maar ballen aan te slaan en die speelsters uit te 
dagen en bezig te houden. Ik kan rustig zeggen dat het in 
mijn trainingen tot enkele jaren geleden ook gemeengoed 
was en ik het fijn vond als de training soepel was verlopen 
en iedereen met een goed gevoel naar huis ging. Hop geef 
de trainer een kast en een ballenwagen en het wordt feest 
in de hal.

Mede door Peter Beek die in 2011 – 2012 begonnen is 
zijn verworven inzichten met de trainerswereld te delen 
en mannen als McGown uit Amerika ben ik helemaal 
overgestapt. Alles wat we tijdens de training doen moet 
de toets van het motorisch leren kunnen doorstaan.

Vroeger, maar ook in de huidige sportpraktijk wordt bij 

het aanleren van (nieuwe) motorische vaardigheden 
vaak gebruik gemaakt van het herhalen van een ideale 
beweging. De gedachte is, hoe vaker de ideale beweging 
herhaald wordt, hoe beter men in die beweging wordt. Uit 
onderzoek blijkt dat twee bewegingen met hetzelfde doel 
niet exact hetzelfde worden uitgevoerd. Daarnaast zijn 
ook individuele verschillen in uitvoeren van bewegingen 
bekend. Als het niet mogelijk is om exact dezelfde 
beweging te reproduceren, waarom zou je dan de ideale 
beweging trainen?

De wetenschappelijk bewezen regels uit het motorisch 
leren zijn daarom nu onze leidraad. Deze vernieuwende 
gedachte benadrukt het belang van zelfsturing en externe 
focus van aandacht (zoals: bij serveren niet denken aan 
de techniek, maar aan waar je de bal wil hebben). 

Wil je iets veranderen, zoals het meer naar binnen steken 
van de handen bij een blok? Laat het je spelers leren 
tijdens game-like oefeningen. Trainers zijn vaak geneigd 
om de beweging op te knippen.  Eerst beginnen met droog 
blokkeren, vervolgens iemand op een kast ballen aan te 
laten slaan, enzovoorts. Motorisch leren pleit juist voor 
het leren van de complete beweging, gedurende een 
game-like oefening. 

En zoals gezegd, de ideale techniek die veel trainers 
onder ons iedere dag hun spelers willen aanleren bestaat 
volgens de principes van motorisch leren niet: die is voor 
elke speler anders. Toch zie ik in de Volley Techno in veel 
artikelen de roep om techniek terugkomen en wordt de 
kwaliteit van de trainer bepaald door de aanwijzingen die 
hij geeft op de techniek.

Het zou fijn zijn als het motorisch leren breder gedragen 
wordt, zodat we inzichten met elkaar kunnen delen. 
Sterker nog, mijns inziens zou de Volley Techno er vol mee 
moeten staan. Hoe mooi zou het zijn als er een rubriek 
komt waarin trainers situaties leren waarin speelsters 
foutloos kunnen leren. Zijn er trainers die ervaringen 
willen delen hoe de training in chaos ontaardt maar er wel 
geleerd wordt? Hoe zorg je ervoor dat vaardigheden langer 
dan één dag worden vastgehouden? Welke materialen 
gebruiken we om spelers uit te dagen: volleyballen met 
een rugbybal, wie is er gek genoeg voor?

Laten we inzichten met elkaar delen. Want zoals ik al 
schreef: we moeten het toch samen doen als trainers. 
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leiderschap. In Amerika zit het ten koste van alles willen 
winnen meer ingeburgerd in de samenleving en wordt 
kinderen al op jonge leeftijd geleerd om te presteren 
onder druk. Bij de selectie van jeugdteams zou daar meer 
op gelet moeten worden. Ik kan genieten van types als ex-
tophockeyster Maartje Paumen, die met vuur in de ogen 
haar beste spel toont als het er echt om gaat. Tenslotte 
denk ik dat Nederland allicht nog wat kan leren van het 
Duitse voetbal. Op het dieptepunt van hun ranking zijn 
de Duitsers gaan innoveren (waaronder een zorgvuldige 
nationale scouting onder jeugdspelers), met de huidige 
dominantie als resultaat. Ook hierin kan en moet het 

Nederlandse volleybal voorop gaan lopen. Volgens mij 
kan de volgende gouden Olympische medaille dan weer 
een realiteit gaa:n worden!

 
CV: Bas Bloem is als zestienjarige rond 1983 begonnen bij 
Nederlands kampioen Starlift/Voorburg, dat toen gecoached 
werd door Pierre Mathieu. Speelde in 1985 op het Jeugd EK 
in Bulgarije in een talentvolle lichting, met Joop Alberda als 
coach. Dat waren voor hem karaktervormende momenten. 
Hij is nu hoogleraar neurologie bij het Radboudumc en speelt 
sporadisch nog bij heren 5 van Pegasus uit Nijmegen. 

BAS BLOEM
Een goed team kent geen zwakke plek

Dat volleybal de allermooiste sport is behoeft hier geen 
betoog. Voor mij is volleybal echter veel meer dan dat. 
Het is ook (en misschien wel vooral) een afspiegeling van 
het dagelijks leven, maar dan in het klein (letterlijk op een 
speelveld van 9x9 meter). Ten eerste zie ik volleybal als 
ultieme sportmetafoor voor samenwerken, waarbij een 
groep unieke individuen samen meerwaarde creëert die 
veel meer is dan de optelsom van de losse spelers. 

Ik heb dat meegemaakt in mijn bescheiden volley-
balcarrière, die rond 1983 begon als zestienarig man-
netje bij het legendarische Starlift/Voorburg, met charis-
matische volleyballers als Jan Clardeij, Peter Blangé en 
Loek Willemstein. En natuurlijk Frank Constandse, die als 
jonge speler nog de Olympische Spelen van Tokio 1964 
had meegemaakt. In mijn herinnering vroeg Frank zo’n 
beetje bij elke wedstrijd in de kleedkamer: “Zeg jongens, 
had ik jullie al eens verteld over Tokio ‘64?” Waarop wij 
steevast antwoordden: “Nee, nog nooit Frank, toe, vertel 
eens!” 

Wat ik meenam uit die periode was dat een volleybalploeg 
zo sterk is als de zwakste schakel. Bij voetbal (meer 
spelers, groter veld) kun je misschien een zwakke speler 
proberen ergens in te passen, maar bij volleybal wordt elke 
zwakke plek genadeloos afgestraft. Starlift was destijds 
succesvol omdat het hele team van hoog niveau was.

Dat gold nog meer voor mijn andere team, het Jeugd 
Oranje dat in 1985 de EJK speelde in Bulgarije. Ook dat 
team bestond uit talentvolle spelers als Ron Zwerver, 
Henk-Jan Held en Olof van der Meulen, en had Joop 
Alberda als coach. Er zat geen enkele zwakke plek in 
de groep, inclusief de bank. Ik ben nog steeds ontroerd 
als ik terugdenk aan de EJK, waar de zes reservespelers 
consequent feest maakten langs de kant. De successen 
van dat team waren het product van alle twaalf spelers!

Van dat team leerde ik ook dat een goede volleybalploeg 
bestaat uit individuen die allemaal één of twee onderdelen 
van het spelletjes uitstekend beheersen, maar andere 
specifieke taken deels of geheel overlaten aan mede-
spelers. Dankzij de libero hoeft een middenblokkeerder 
zich bijvoorbeeld geen zorgen te maken om de pass. Ik 
werk inmiddels als hoogleraar neurologie (Radboudumc) 
aan zorginnovaties die multidisciplinaire samenwerking 
voor mensen met Parkinson bevorderen. In lezingen over 

de toekomst van de gezondheidszorg gebruik ik volleybal 
vaak als voorbeeld. Ook goede gezondheidszorg vergt 
immers een goed ingespeeld en multidisciplinair team, 
waarvan de leden allemaal een deel van de zorg voor 
hun rekening nemen (een neuroloog is heel anders dan 
een huisarts, maar beiden zijn essentieel voor goede 
Parkinsonzorg).

Interessant is dat het karakter van spelers vaak 
goed past bij de rol die ze innemen binnen zowel het 
team als de maatschappij. Om die reden vraag ik bij 
sollicitatiegesprekken altijd naar sporten als hobby. Aan 
teamsporters (en zeker volleyballers!) geef ik daarbij de 
voorkeur boven individuele sporters. Bij teamsporters 
vraag ik vervolgens naar de positie die zij innemen in het 
veld, want dat is vaak ook de rol die zij innemen op het 
werk: spelverdelers zijn leiders die graag het voortouw 
nemen; libero’s zijn sociale types die graag anderen laten 
schitteren; en middenblokkeerders zijn doorgaans wat 
rustiger types die voor stabiliteit op het werk zorgen. Ga 
maar eens na in je eigen werkomgeving!

Een andere brug naar mijn huidige werk is het belang 
van coaching. Zowel een volleybalcoach als een 
zorgverlener probeert iemand beter te maken, waarbij 
voor beiden steeds meer nadruk op zelfmanagement ligt 
– hoe leer ik deze persoon om zichzelf beter te maken, 
en om zelfstandig het goede te doen, juist als de coach 
even niet in kan grijpen? Een lichtend voorbeeld was 
Joop Alberda, die al vroeg het belang van analyses en 
wedstrijdvoorbereiding begreep. Van Joop leerde ik dat 
iedere volleyballer op spannende momenten terugvalt op 
dat wat ‘ie het liefste doet, bijvoorbeeld diagonaal slaan. 
Zo kun je jezelf prima voorbereiden op de tegenstander. In 
mijn werk is het niet anders, en dankzij Joop doe ik er nog 
regelmatig mijn voordeel mee.

Hoe zie ik de toekomst van het Nederlandse volleybal? 
Aan de ene kant heel positief; we zijn immers een land 
van lange mensen, en historisch zit het samenwerken 
ons als klein landje (ingeklemd tussen machtige buren) 
in het bloed. Tegelijk maak ik me wzorgen over de 
mentaliteit van onze teamsporters. Nederland heeft 
toch een soort patent op tweede plaatsen, en ondanks 
mooie uitzonderingen (Olympische mannenfinale in 
1996 voorop) gaat het op cruciale momenten iets te 
vaak mis. Binnen teamsporten ontbreekt het aan echte 
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CV: Adrie Noij (1951) heeft bijna vijftig jaar in een cirkel om Gennep bij verschillende clubs op alle niveaus getraind en gecoacht. Was 
vele malen met jeugdteams kampioen van Nederland. Uitvinder en grondlegger van Cool Moves Volleybal (CMV), dat hij ook buiten 
Nederland (tot in Afrika) heeft verspreid via clinics en implementatie van de regels. Momenteel trainer/coach bij Flamingo’s 56, 
Activia en Volt. Erelid Nevobo en in april 2017 koninklijk onderscheiden voor al zijn volleybalverdiensten.

ADRIE NOIJ
Het CMV is het fundament! 

Terug in de tijd. Ik ben nog van de tijd dat je pas 
op dertienjarige leeftijd lid kon worden van een 
volleybalvereniging. Lid van district  21. Volle 
regiobesturen die het jaren met elkaar vol hielden, 
waardoor er weinig sprake was van verlies van expertise. 
Wedstrijdwezen, Technische zaken en Jeugdzaken 
werden bemensd door allemaal vrijwilligers met veel 
passie. Er waren volop Regiotrainingen voor ABC-
jeugd zowel voor jongens als meisjes. Na spannende 
selectietrainingen werden velen teleurgesteld. 

Nu krijgen vier regio’s de groepen niet, amper of met 
heel veel pijn en moeite vol. In die tijd was er feitelijk 
één volleybalboek, van Boukes. Peter Murphy bracht 
volleybalkennis in onze regio. Veel spelers trainden 
onder hem en werden later trainer. Peter gaf een 
geweldige impuls aan het volleybal. Uitwedstrijden 
met korte reisafstanden; nog geen half uur met de 
auto. Kleine gymzaaltjes, veel passie en plezier. Ieder 
dorpje had zijn volleybalclub met als jaarlijks zomers 
hoogtepunt het buitentoernooi. Je ging ze allemaal af, 
elk weekend weer!

Ontwikkelingen naar het heden. De Nevobo nam in de loop 
der tijd steeds meer taken over. Het sociale aspect ging 
verloren, contacten werden minder, schaalvergrotingen, 
lange reisafstanden. Volleybalscholen kwamen 
opzetten, je kon meer trainen onder goede trainers. 
Ouders werden vaak tweeverdieners en hielden minder 
tijd over. Nederland heeft de beste infrastructuur ter 
wereld. Elk dorpje heeft zijn eigen sporthal. Her en der 
zijn fantastische accommodaties gebouwd. Ook het 
aanbod van vrijetijdsbesteding nam toe. Concurrentie 
met dames- en kleutervoetbal werd moordend. 

Vanaf 1990 kwam het CMV op; een nieuwe doelgroep 
werd aangesproken. 20.000 volleybalkinderen erbij in 
hoogtijdagen. Nederland heeft een top down cultuur. 
Helaas geen bottum up cultuur. Zes spelvormen werden 
het land in gestuurd. Er was nog geen structuur en 
geen adequate begeleiding voor de CMV-trainers. Waar 
wel voorbeeldfuncties waren in de regio stapelden 
de positieve resultaten zich op. In mijn eigen kleine 

regio, nog geen twintig vierkante kilometer, acteerden 
uiteindelijk tien teams op nationaal niveau én een 
Eredivisieploeg. Kwantiteit maakt kwaliteit! 

Demografische ontwikkelingen maken dat het 
volleybalaanbod vooral in de dorpen steeds kleiner 
wordt. Urbanisatie brengt de meeste kinderen naar de 
steden, alwaar te weinig een echte verenigingsgeest 
heerst. Er gaan bijna geen trainers meer naar cursussen. 
De brandtijd van trainers en kaderleden loopt dramatisch 
terug. In het zuiden houden de 65+ trainers de boel nog 
overeind.

Voor de toekomst blijven we vanzelfsprekend positief 
gestemd. Daar liggen namelijk de kansen om het tij 
te keren. Inzetten op volleybal is immers een sport 
om levenslang te doen! Vanuit de vraagzijde voor alle 
leeftijden het beste product ontwikkelen en aanbieden: 
vanaf drie jaar (ouders met jeugd bewegen), CMV, 
jeugd, senioren, 60 + volley (als tegenhanger van 
“lopend voetbal”), beachvolleybal, schoolvolleybal. 
Ontwikkel en kies de beste spelvorm per doelgroep! Zet 
vol in op opleiding van polyvalente en professionele 
volleybaltrainers. Dat zijn trainers die kinderen van drie 
tot twaalf jaar kunnen trainen én jeugd én senioren. 
Dan kun je als professional uren maken op clubniveau. 
Volcontinue roosters geven grote kansen; een soort 
buitenschoolse opvang voor volleyballers! Ik werk hier al 
mee en ik vind het fantastisch.

Er moet veel meer marktwerking komen! CMV-
schooltjes, Beach-schooltjes, Prevolleybal-schooltjes, 
Talenten Academies in de regio's, Seniorenvolleybal-
schooltjes moeten starten. We moeten daarvoor 
beroepsperspectief scheppen, etcetera. Er zijn legio 
kansen.

De Nevobo moet teruggaan naar de clubs en de regio’s. 
Veel verenigingen vragen: “Hoe moet ik het doen of wat 
kunnen we beter doen?” Er moet een technisch directeur 
komen die de lijn van onder tot boven bewaakt en waar 
nodig effectief bijstuurt. Het CMV hangt er al jaren een 
beetje bij. Dat kan echt niet. Het CMV is het fundament!
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ALBERT CRISTINA

Lijden we aan een overdosis nostalgie of zien we 
het heden met lede ogen aan en de toekomst niet zo 
rooskleurig in? 

Waar komen we vandaan? Waar staan we nu? En waar 
gaan en willen we naartoe? 

Na de Tweede Wereldoorlog werd er in Nederland door 
Amerikaanse, Canadese en Poolse militairen volleybal 
gespeeld met verschillende spelregels. Er ontstond be-
hoefte aan een instantie die coördinerend zou optreden. 
En ook uniformiteit en herkenbaarheid zou nastreven. 
Met deze doelen is destijds de Nevobo opgericht. Be-
langrijk bijkomend doel van de Nevobo is promotie van 
het volleybal. Bovengenoemde doelen zie ik ook als de 
belangrijkste speerpunten voor de verenigingen.

Hoe staan we er nu voor met het volleybal? Wat zijn de 
prestaties en cijfers uit het verleden en nu? Zijn we goed 
bezig of juist niet? Er zijn mensen die met ideeën rond-
lopen voor de oprichting van een nieuwe volleybal bond! 
Als daar genoeg mensen zich achter scharen, zou het 
werkelijkheid kunnen worden. Kennelijk is er onvrede.

Coördinatie 
Over het algemeen vind ik dat de coördinatie van de 
verschillende competities in orde is. De coördinatie 
van de verschillende opleidingen en trainingen is de 
afgelopen jaren flink veranderd en daar kun je vraag-
tekens bijzetten. Van het verdwijnen tot het ontstaan 
van: Sportleraren op Scholen, Steunpunttrainingen, 
Regiotrainingen, CMV, Talenten Team, Regionaal Tal-
ent Centra en Particuliere Volleybalscholen. Overal 
kun je vraagtekens bijzetten en je afvragen of het ef-
fect ervan goed of slecht is geweest of zal zijn voor de 
Nederlandse volleybal. Als je nu de balans opmaakt, 
kun je zeggen dat het bij de dames en het beachvol-
leybal goed gaat. Bij de heren gaat het niet goed.

Uniformiteit                      
Mede door veranderde regelgeving bij de FIVB is er 
de afgelopen jaren veel veranderd. Dat je moet blijven 
ontwikkelen, daar ben ik absoluut voor. Maar niet ten 
koste van uniformiteit en herkenbaarheid van het spel 
voor intimi en het grote publiek. Af en toe krijg ik nog 

vragen over wat dat mannetje met het andere shirtje 
wel of niet mag doen. Als speler of trainer moet je goed 
op de hoogte blijven van de verschillende spelregels in 
de verschillende competities in Nederland. Dat is dus 
niet goed voor de uniformiteit en herkenbaarheid. Dat 
je de normering voor de uitvoering van technische ac-
ties aanpast voor bepaalde niveaus, lijkt me logischer. 
De veranderingen van de competitie opzet voor de 
eredivisie (play-off, best of 7, 5, 3, 2?) en de verschil-
lende benamingen van de verschillende (top) niveaus 
(A-league, B-league en nu weer Eredivisie) afgelopen 
jaren, hebben ook niet bijgedragen aan herkenbaarheid.

Promotie 
1990 was het topjaar qua ledenaantal (175.746 leden) 
voor de Nevobo. Misschien dat het brons op het EK 
Dames in 1985 en het brons op het EK Heren in 1989 
daar een spin-off van zijn geweest. Latere successen 
bij de dames (EK 1991 zilver, EK 1995 goud, EK 2009 
zilver en EK 2015 zilver) en de successen bij de heren 
(EK 1991 brons, Olympische Spelen 1992 zilver, EK 1993 
zilver, WK 1994 zilver, EK 1995 zilver, Olympische Spel-
en 1996 goud en EK 1997 goud) hebben in ieder geval 
niet geleid tot het overtreffen van het aantal leden van 
1990. Of is er toen verkeerd geteld? Dat kan natuurlijk 
ook! Kennelijk hoeven we ons, als het gaat om leden-
groei, dus geen zorgen te maken over de mindere pr-
estaties bij de heren de afgelopen jaren. Of toch wel…

Tot nu toe hebben we in de jaren negentig de grootste 
vijver aan talenten gehad om uit te vissen. Heeft dit 
dan bijgedragen tot de latere successen van het Ned-
erlandse volleybal? Er was perspectief op een carrière 
in binnen- en buitenland, daarvoor moest je als talent 
knokken voor je plek en in eigen land ontwikkelen en pre-
steren. Clubs speelden Europees, de competitieopzet 
was duidelijk en het spel was herkenbaar. Tegenwoor-
dig is er weinig tot geen perspectief om professioneel 
bezig te zijn bij clubs in Nederland. Talenten gaan dus 
op jonge leeftijd naar het buitenland, zonder te hebben 
gepresteerd bij een club in Nederland. De afgelopen jar-
en hebben een beperkt aantal clubs Europees gespeeld 
en de competitieopzet was steeds gevarieerd en niet 
herkenbaar. Ik heb persoonlijk het verhaal meegemaakt 
dat de technisch directeur van de Nevobo, na de laatste 

Vroeger was alles beter: we trainden beter, werkten harder, sprongen 
hoger en sloegen de planken uit de vloer.

wedstrijd om het kampioenschap, de club belde 
om kaarten te reserveren.

Toekomst 
Bekend is dat vrouwen bereid zijn om harder te 
werken en meer gefocust zijn op hun doel dan 
mannen. De successen in de Nederlandse sport 
in verschillende disciplines de afgelopen jaren 
zijn daar het bewijs van. Mede dankzij deze suc-
cessen staat Nederland in de top van Europa 
als het om teamsporten gaat. Dus, zo slecht 
als men denkt, doen we het niet als klein landje.

Een andere verklaring voor het verschil in succes 
tussen de mannen en de vrouwen kan ook zijn dat 
er bij de vrouwen  minder financiële middelen be-
schikbaar zijn dan bij de mannen, waardoor het 
verschil tussen de amateur en de professional 
daar minder groot is. Bij de mannen wordt dat 
verschil, ten opzichte van het buitenland, alleen 
maar groter en groter. Zeker in volleybal.

In de (top)sport geldt nog altijd en zal altijd 
gelden: het is een jungle, er moet gestreden wor-
den op leven en dood, verlies en winst, de fitste en 
de sterkste overleven het. En soms ook de rijkste.

CV: Albert Cristina (1970) is geboren op Curaçao. Hij 
behaalde met verschillende eredivisieteams landsti-
tels en speelde 170 interlands. Ook maakte hij deel 
uit van de Olympische ploegen van 2000 en 2004 en 
was hij Europees Kampioen in 1997. Hij trainde daar-
na eredivisieteams in Nederland (landskampioen in 
2011) en België en was hij betrokken bij de nationale 
teams. Nu traint hij verschillende teams bij Alterno 
Apeldoorn.
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CV:  Lesley de Jonge (1990) speelde bij Sudosa-Desto, Donitas en Emmen’95 in het eerste team. Hij was ook trainer (inmiddels VT4) 
bij Sudosa-Desto, Emmen’95, de Talentschool van het Carmel College Emmen en nu bij Set-up’65. Liep stages in Amerika, Italië en bij 
Guidetti’s Vakifbank Istanbul. 

LESLEY DE JONGE

We hebben nog steeds openstaande vacatures binnen 
de vereniging. Secretaris, lid van de sponsorcommissie 
en we moeten ook nog een nieuwe batterij TC-leden 
hebben om al het werk te kunnen volbrengen. De 
huidige vrijwilligers doen al meerdere jaren ontzettend 
veel werk voor de vereniging en zijn aan het eind van hun 
Latijn. Het lukt ons maar niet om nieuwe enthousiaste 
mensen te vinden. Wil je ons alsjeblieft helpen?

De maatschappij verandert razendsnel en vrije tijd 
wordt steeds schaarser. We hebben zoveel dingen 
aan ons hoofd. Wanneer we gevraagd worden 
voor een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging 
kunnen we tal van andere dingen opnoemen die we 
liever doen of gewoon nog moeten doen. We leven 
in een prestatiecultuur waarin alles altijd beter 
moet en technologie maakt het mogelijk overal bij 
betrokken te zijn. Wie kent tegenwoordig het vroeger 
zoveel uitgesproken zinnetje ‘Ik verveel me!’ nog?

Als sportvereniging doen we allemaal ons 
uiterste best. Toch hebben we moeite om de 
lopende verenigingstaken uit te voeren, laat 
staan tijd besteden aan nieuwe ontwikkelingen 
en organisatieverandering. Om succesvol naar de 
toekomst te kunnen als vereniging die floreert op de 
inzet van vrijwilligers zullen we toch echt aan de slag 
moeten, maar hoe dan? Welkom bij de #NextGenClub:

Wow.. Hier wil ik bij horen!  
Wanneer je langdurig mensen bij je betrokken wilt 
houden moeten deze mensen bij je willen blijven. Je 
moet iets kunnen uitstralen waardoor ze niet meer 
weg gaan. Als ze wel weg gaan moet je hier trots 
op kunnen zijn om ze in de toekomst weer te zien 
terugkomen bij je. Dit begint met je externe uitstraling. 
Is je logo nog van deze tijd? Hoe ziet je sporthal 
eruit (binnen en buiten)? Je kledinglijn? Website? 
En als je middelbare scholieren vraagt, vinden 
zij het dan ook nog bij de tijd? Wat is jullie merk?

Minister van Eenheid  
Wanneer je merk een grote upgrade heeft gehad 
kun je verder met de interne uitstraling. Waar staan 
jullie voor? Welke cultuur en waarden passen bij jullie 
merk en hoe ziet dit er dan uit? Hierbij geldt dat de 
#NextGenClub vooral doet in plaats van afwacht, 

fouten accepteert als bijdrage aan ontwikkeling. De 
#NextGenClub geeft leden verantwoordelijkheid, 
bewaakt de cultuur in plaats van de acties en 
creëert een omgeving waarin waardering en focus 
op toekomstig positief gedrag de basis vormen 
om met z’n allen beter te worden als organisatie.

Minister van Openheid  
Met de huidige technologie is alles en iedereen 
bereikbaar. De #NextGenClub stelt zich open voor de 
buitenwereld en doet de deur vooral wagenwijd open. 
De gemeente en sociale instanties zijn partners voor 
sociale trajecten waarmee de vrijwilligerspool groeit 
en de jeugd wordt uitgebreid ingezet bij de interactie 
via sociale media. We stellen hier ook een plan voor op. 
De Algemene Leden Vergadering is veranderd in een 
interactieve De Wereld Draait Door uitzending en alle 
ministers werken samen vanuit de gedeelde cultuur. 

Minister van Dienstbaarheid  
Verenigingen focussen zich op het ontwikkelen van 
betere sporters. Dit is echter niet voldoende. De 
ontwikkeling van de mens zelf gaat veel dieper dan goed 
kunnen sporten. De #NextGenClub is de ideale plek om 
opgeleid te worden tot sterke mensen, zowel fysiek 
als mentaal. Jaarlijks worden workshops voor betere 
sociale en mentale vaardigheden georganiseerd in de 
jeugdopleiding en er zit een sportschool abonnement 
bij de contributie in. Sommige #NextGenClubs 
exploiteren zelfs hun eigen crossfit gym! 

Club Ambassadeurs   
Er zijn altijd klagers op de lijn (de bekende 
80/20 regeling) maar de #NextGenClub focust 
zich vooral op de positieve mensen. De club 
ambassadeurs worden gewaardeerd en trekken 
met hun positieve flow zelfs de grootste sceptici 
richting het schitterende en zonnige perspectief. 

Deze column is natuurlijk lekker kort door de bocht 
geschreven, maar wel vanuit ervaringen in de 
dagelijkse werkelijkheid. Wat wilde ik er graag bij horen 
en daar kon geen (onkosten)vergoeding tegenop! 

Beste Minister-President #NextGenClub
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CLAUDIO GEWEHR
In de loop van de jaren heb ik veel veranderingen zien gebeuren in het volleybal. Ik vind dat volleybal 
er veel beter door is geworden. De invoering van het rallypoint-systeem en de komst van de libero 
hebben een enorme boost gegeven aan het spel. Volleybal was plots veel makkelijker te begrijpen en 
kon ook door meer mensen gespeeld worden. Van een uithoudingssport is het opeens een explosieve 
en veel aantrekkelijker sport geworden. 

Wat mij in de laatste decennia opviel, is het vertrek van de  FIVB voorzitter Ruben Acosta (Mexico) die 
24 jaar aan de macht was en de komst van Ary Graca (Brazilie), die volleybal wil promoten door vooral 
financiële maatregelen toe te passen. Veel van zijn beslissingen zijn puur op cijfers gebaseerd en ik 
vraag mij af waar dit ons naartoe gaat leiden. Een andere opvallende ontwikkeling is de groeiende 
populariteit van beachvolleybal. Dit is zeker positief en ik vind het echt een meerwaarde voor de sport.

De economische crisis van de laatste jaren heeft het volleybal in Nederland en in België heel hard 
geraakt. De topclubs in België hebben de crisis op een betere manier kunnen overleven. Er is duidelijk 
meer professionalisme in de Belgische Liga , maar ze slagen er niet in om de top breder te maken. De 
Belgische Liga is hard aan het werken om de competitie op een hoger niveau te brengen. In Nederland 
heerst nog een semiprofessioneel systeem bij de clubs en dit moet zeker beter. Beide nationale teams 
blijven presteren op het hoogste niveau. 

De Nederlandse vrouwen spelen voor de tweede keer op rij een EK finale. De Belgische vrouwen 
hebben de laatste jaren bewezen dat ze tot de top van Europa behoren. Bij de mannen is België 
wereldtop geworden. De Nederlandse mannen zijn aan een comeback bezig. Opvallend voor mij is 
hoe de jeugdwerking weinig gericht is op de top. De topclubs hebben nog heel weinig interesse in 
topopleiding. Er zijn maar een paar clubs die daar aandacht aan besteden. Jammer, want ik merk dat 
er genoeg jeugd is die wil volleyballen op hoog niveau, maar er wordt gewoon te weinig geïnvesteerd.

De toekomst voorspellen is niet echt mijn sterke punt, maar de ervaring heeft mij geleerd dat actie 
ondernemen altijd beter is dan passiviteit. Soms zijn processen zo vanzelfsprekend, dat niemand 
meer ziet dat het beter kan. Ik geloof dat er landen zijn waar topspelers opleiden nog interessant is, 
maar dit is duidelijk niet het geval in Nederland en in België. Op clubniveau staat België veel verder 
dan Nederland, maar waarom? Ik zie de nationale teams verder groeien, op voorwaarde  dat de FIVB 
het toelaat. Zie de nieuwe regels voor World League, waaruit blijkt dat de kleine landen niet welkom 
zijn. De uitdaging is, en dit is niet alleen voor Nederland en België maar ook voor de rest van de 
wereld van belang, om een jaarkalender voor te stellen waar clubs, nationale ploegen en spelers een 
gezonde, aantrekkelijke en lucratieve sport maken.

CV: De in Brazilië geboren Claudio Gewehr (1967) was in België eredivisiespeler bij Ternat, Zellik, Maaseik, 
Haasrode en speelde in het nationale team van België. Daarna was hij technisch directeur van Topvolley 
Vlaanderen en was van 2006 tot 2012 bondscoach van de Red Dragons (de Belgische nationale mannen). 
Daarna was hij trainer bij Asse-Lennik en Duvel Puurs (Belgische eredivisieclubs), bij Narbonne Frankrijk 
en sinds 2015 bij Jong Oranje en het TalentTeam, en nu ook assistent-bondscoach bij de Nederlandse 
mannen.

In de loop der jaren…
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CV: Margo Wiltens (1987) is geboren in Groningen, volgde haar jeugdopleiding in het indoorvolleybal bij Sudosa en DOK Dwingelo. Ze 
speelde later bij Martinus en Abcoude nog indoorvolleybal, terwijl ze ook tot de nationale beachselectie jeugd en senioren behoorde, 
onder andere samen met Madeleine Meppelink. Ze werd later trainer/coach indoor bij Vollingo heren 1 en Aspasia heren 1. In 2013 
werd ze Talentcoach bij Beach Team Nederland.

MARGO WILTENS
Indoor- en beachvolleybal versterken elkaar 

Schrijven over het toen, nu en straks. Verweven ben ik 
met de volleybalsport van kleins af aan, in verschillende 
hoedanigheden. Inmiddels al bijna vijftien jaar is het 
beachvolleybal wat mij dagelijks bezig houdt in het 
perspectief ‘nu en straks’. Toch is de binding met 
indoorvolleybal er altijd geweest en zoals het nu lijkt 
zal deze er blijven. 

Om dan maar direct door te pakken: beachvolleybal 
in Nederland kan niet zonder het indoor en het 
Nederlandse volleybal wordt versterkt door het meer 
individualistische beachvolleybal. Een aardige quote, 
al zeg ik het zelf, die op zichzelf al ruimte maakt voor 
een goed gesprek. Dat geeft een voorschot op het 
idee, of hoop op straks: een geïntegreerd nationaal 
volleyballandschap waarbij de twee specialisaties tal 
van mogelijkheden bieden voor het volleybaltalent, 
waarbij nationale opleidingen adviseren waar talent 
het beste tot bloei kan komen om tot maximale 
prestaties te komen. 

In de dagelijkse praktijk zijn er al voorbeelden te zien 
van hybride programma’s tot doorlopend overleg 
aangaande volleybaltalent en waar dat tot maximale 
groei te brengen. Met het zand tussen de tenen, of 
toch met de knielap om. Een verandering ten opzichte 
van toen? Zeker. Het groeiende en professioneler 
wordende beachvolleybal kan niet meer overgeslagen 
worden. 

Internationale toernooien brengen soms even de 
nodige realisatie, wat soms vergeten wordt hier thuis. 
De realisatie van hoe goed we op weg zijn bezien van 
buitenaf. Van een individualist, en wellicht idealist, 
een tiental jaren geleden waar een enkeling het tot de 
internationale top schopte op zand, naar volwaardig 
en succesvol jaarrond nationaal programma met 
een varia aan teams, talent en coaches. Van het 
grote perspectief naar een iets kleinere; hoe blijft de 
toekomst groeiend als we toch afhankelijk zijn van nu.

Het talent van nu is onze volleybaltoekomst. Als 
talentcoach is het dagelijkse kost om mij bezig te 
houden met nu goed zijn, het straks beter zijn en 
de weg daar tussenin. Daar waar ik startte als het 
jonkie dat water haalde, laag in de teamhiërarchie, 
opspringend als je jouw naam hoorde om te serveren 

bij het eerste damesteam Sudosa, zijn het de jongeren 
die nu gewoonweg anders gewend zijn. Sneller al mee 
kunnen draaien in het hogere niveau en wat nou water 
halen voor de ander? Ik kan me herinneren dat je vooral 
deed wat je opgedragen werd, een gesprek met jouw 
coach had je pas wanneer dat echt noodzakelijk was. 
Het spelletje was dat wat telde, hoe je meedoen voor 
elkaar kreeg was jouw zaak. Alleen al kijkend naar mijn 
eigen coachstijl en -overtuiging is dat nu essentieel 
anders dan toe. 

Anders gezegd, een interessante discussie tussen de 
jongere en oudere generatie coaches. “Eerst verdienen, 
dan pas krijgen” met de onderbouwing “wij deden dat 
ook zo”. Is die leerweg nog van deze tijd? Ik hoor mezelf 
zeggen tegen nieuw talent; “Jij bent een interessante 
atleet, samenwerken? Jij jouw rol, ik de mijne.” Ik 
zal zorgen dat mijn atleten weten wat verdienen is, 
maar niet per se door een shirtje minder te geven of 
twaalf uur te rijden naar een toernooi als het én voor 
minder geld én in minder tijd kan. Hen uitdagen door te 
leren trainen, leren spelen en leren winnen. Resultaat 
verdienen als gevolg van jouw proces. Stap voor stap, 
soms op je neus gaan en leren opstaan. 

De kunst is daarin om het leerkader breed weg te 
zetten en ze te laten vallen, maar zo afgebakend dat je 
hen laat ervaren hoe het ook kan. Open voor ervaring, 
geïnteresseerd in mogelijkheden en uiteindelijk 
eigenaar worden van vaardigheden en spel. Daarin is 
ruimte voor confrontatie, niet voor afstraffing. 

Dat is gewoonweg niet meer geloofwaardig bij de 
huidige generatie spelers opgegroeid in de ‘oneindige 
mogelijkheid-samenleving’ van nu. Ik geloof dat het 
toen en nu verschilt in de coach-speler relatie. Er is 
geen hiërarchie nodig in beginsel, maar duidelijke 
rolverdeling in de prestatiecultuur die je creëert. Als 
talentcoach werk je samen met de atleet maar wellicht 
meer ‘voorop’, sturend, meer dan de bondscoach die 
faciliteert en partnert met de topsporter. De sporter is 
degene die het succes zal claimen, de coach was expert 
in zijn rol om jou daarnaar toe te helpen. Uiteraard 
ben ik ook (deels) product van mijn opvoeding, en is 
het makkelijk gezegd voor zo’n beachvolleybalcoach 
waarbij het slechts om twee spelers gaat.
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TOON GERBRANDS
Waakt u voor mensen die roepen, dat het in hun tijd 
allemaal beter was! Dat is namelijk honderd procent 
perceptie. Het is hun waarheid die meestal niet strookt 
met de feiten. Hoeveel mensen kom ik nog tegen, die 
beginnen over de geweldige tijd van het volleybal in de 
periode van Joop Alberda en de tijd van Arie Selinger en 
het zogenaamde Bankrasmodel. Dat was nog eens een 
tijd. Volle sporthallen, topvolleybal, mooie tegenstanders 
en volleybal van een niveau, waaraan de huidige generatie 
spelers niet meer in de buurt komt. 

Als je beelden van de succesvolle Olympische finale in 
Atlanta plaats naast de beelden uit de Olympische finale 
van Rio dan zal je schrikken van het verschil in tempo, 
kracht en het zoveel hogere niveau op dit moment. Je 
kunt bijna spreken van een andere sport. Elke vier jaar is 
de sport verder ontwikkeld. In voetbal zijn ze er helemaal 
sterk in om de romantiek van vroeger te vergelijken met 
het huidige niveau in de eredivisie en het Nederlands 
elftal. Ook hier geldt echter exact hetzelfde als bij 
volleybal. Alles is tegenwoordig van een veel hoger niveau 
dan tientallen jaren geleden. Iedereen is een topper in zijn 
tijd. Dat is wel de overeenkomst.

Toch is de geschiedenis van een sport wel belangrijk. 
Een sport als volleybal kan daarin nog veel leren van het 
voetbal. Die sport doet er alles aan om de geschiedenis 
een plaats te geven. De resultaten uit het verleden vormen 
een onderdeel van het fundament en de trots van de 
sport. In alle stadions zie je dat terug door slogans, foto’s, 
naamgeving van coaches en spelers en alle gewonnen 
prijzen hebben een prominente plaats. Trots en de 
geschiedenis een goede plaats geven zijn begrippen, die 
een ondergeschoven kindje in de volleybalsport zijn. De 
popgroep Het Klein Orkest heeft een zin in één van haar 
liedjes “wie niet dood kan gaan, heeft nooit bestaan.” Vrij 
vertaald naar de volleybalsport: “zonder geschiedenis 
geen huidig succes.” 

Wat vroeger wel beter was, is het ontwikkelen van 
een visie, een plan en dan de keuzes volgen. Na het 
jaar 2000 is er geen persconferentie meer geweest, 
waar verantwoordelijken de koers hebben uitgelegd 
en verdedigd. Vanuit het bestaande succes zijn de 
bestuurders en directieleden de zaak gaan beheren. Met 
als gevolg: geen nieuwe koers, steeds minder energie en 
elk jaar stapje voor stapje mindere resultaten. Het geluk 
was dat met name de dames volleyballers een mooie 

lichting hebben. Het gevaar hiervan is, dat iedereen 
weer indut. Het aanstellen van de huidige coach is hier 
een mooi voorbeeld van. Ik ken hem niet als coach en 
als mens, dat voorbehoud maak ik vooraf, maar een 
assistent coach aanstellen, bij een team, dat naar de 
wereldtop de volgende stap wil maken, is op zijn zachtst 
gezegd onlogisch. Bestuurders en de directie hebben dus 
toegestemd in het feit, dat zijn eerste baan als hoofdcoach 
een topteam in de wereld is. Of is dat beperkend denken 
van mijn kant en is het niet meer nodig om ervaring te 
hebben? Misschien geldt hier ook wel de uitspraak, dat 
het vroeger niet beter is.

De toekomst wordt getypeerd door een wereld waar de 
ontwikkelingen steeds sneller gaan, waar de complexiteit 
toeneemt en de turbulentie heftiger is. Plaats daarnaast 
ook nog de specifieke eigenschappen van de huidige 
generatie spelers en het is duidelijk dat een vorm van 
visionair denken wordt gevraagd om bij te blijven. Ik blijf 
de media volgen om te kijken wanneer de Nevobo een 
persconferentie gaat houden over haar toekomstplannen. 
In dat opzicht is nog iets te leren uit de geschiedenis, want 
daarin was het vroeger beter. Maar dat is waarschijnlijk 
het enige punt wat ik kon bedenken.

Vroeger was alles beter

CV: Toon Gerbrands (1957) is een man die veel successen 
achter zijn naam heeft staan in meerdere omgevingen, 
zowel in de topsport als in diverse managementfuncties. Als 
bondscoach van het Nederlands heren volleybalteam werd 
hij Europees kampioen (de enige keer in de geschiedenis) en 
bereikte hij de Olympische Spelen van Sydney. Als clubcoach  
leverde hij een unieke prestatie door de Europacup te 
winnen. Iets wat in de volleybalsport slechts één club lukte, 
gedurende het bestaan van de volleybalsport. In Nederland 
veroverde hij met zijn unieke aanpak en visie vier landstitels, 
twee bekers en drie supercups.
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MANON FLIER & 
REINDER NUMMERDOR 

Een blik op het verleden, heden en toekomst

Verleden  
Reinder: Speltechnisch gezien was in mijn startende 
volleyballoopbaan de invoering van het rallypoint systeem 
een gigantisch omslagpunt. Ik begon met de oude 
regels en heb echt ondervonden wat de impact van deze 
wijziging was. In mijn ogen is dit de beste regelwijziging 
ooit geweest. De wedstrijden duren daardoor veel korter 
(elke rally telt) en zijn daardoor aantrekkelijker geworden 
om naar te kijken. 

Een andere ontwikkeling was het toestaan dat de serve het 
net mag raken. Daarmee werd de service veel dominanter 
en het nemen van risico werd ineens cruciaal. Het spel 
is mede daardoor veel meer powervolleybal geworden 
en dat vind ik persoonlijk wel jammer. Je ziet dit goed 
terug in het feit dat er minder technisch hoogbegaafde 
spelers zijn omdat de power veel essentiëler geworden 
is én er wordt veel minder combinatievolleybal gespeeld 
dan in de jaren 80. Door het servicegeweld ligt de pass 
vaker uit het net, met als gevolg dat er veel hoog over 
de buitenkant wordt gespeeld door grote sterke jongens. 
Je moet nu altijd een driemansblok verslaan. Op het 
strand zie je ook wel een vergelijkbare lijn, daar is het veld 
natuurlijk kleiner geworden waardoor er ook veel meer op 
power gespeeld wordt. In de jaren 90 waren er relatief 
meer kleinere beachers en dat is nu ook verschoven naar 
langere gasten met kracht en hoogte. Toen wij begonnen 
met beachen was Richard (Schuil) echt een reus met 
2.02m. Nu de lengte is toegenomen is het blok een veel 
dominantere rol gaan spelen en ik denk dat de side-out 
percentages nu een flink stuk lager zijn.

Manon: Bij de vrouwen heeft zich een vergelijkbare 
trend ontwikkeld qua type spel, zij het iets minder 
extreem dan in het mannenvolleybal. Ik zat in de Jong 
Oranje selecties eind jaren 90 en toen werd er al meer 
op lengte geselecteerd, de motorische kwaliteiten waren 
in eerste instantie minder belangrijk. Daar is de weg van 
de lengte in het volleybal wel ingeslagen en het lastige 
is dat wij als Nederland mee moeten omdat je anders 
niet op kunt tegen grote spelers van andere landen. Dit is 
onvermijdelijk, maar het is wel heel belangrijk om de ogen 
niet te sluiten voor uitzonderlijke gevallen en mensen niet 
op voorhand uit te sluiten op basis van lengte.

Reinder: In de tijd van het steunpunt was ik als jonge 

speler ook een twijfelgeval, ik bleef lang klein en moest 
bijna de selectie verlaten, maar mocht nog net doorgaan. 
Gelukkig werd daar in mijn geval doorheen gekeken. 
Een mooi voorbeeld is nu bijvoorbeeld Earvin Ngapeth 
(Franse international), een ongelofelijk begaafde speler 
die het verschil maakt, maar geen gigant is qua lengte. 
Op het strand is Bruno Schmidt (Olympisch kampioen 
Rio 2016) daar het toonbeeld van, zo’n goede atleet met 
weinig lengte (1.87m), maar wel oneindige kwaliteiten.

Manon: Als ik terugdenk aan mijn echte beginjaren dan 
komt vooral ook de structuur in de jeugdopleiding naar 
boven, startend bij de district trainingen en steunpunten. 
Dat was een hele goede manier om regionaal te starten 
en geleidelijk door te stromen. Dit zijn mooie stappen 
geweest voor mij en veel anderen van mijn generatie.

Heden  
Manon: In het huidige volleybal gaat het met het 
Nederlands damesteam supergoed. Er is een hele 
duidelijke stijgende lijn te zien en ze zijn nu echt aan het 
pieken in de wereldtop met natuurlijk een halve finale 
plaats in Rio. Hopelijk kunnen ze deze lijn vasthouden en 
uitbouwen, de concurrentie is namelijk moordend. Er lijkt 
gelukkig wel een goede doorstroom te zijn in de selectie. 
Onlangs zijn er wat routiniers gestopt en er staan wel 
weer nieuwe talenten op de deur te kloppen. Dat is 
essentieel om een stabiel niveau te kunnen waarborgen. 
Op het strand is er een steady damesselectie, maar als 
zaalspeler de overstap naar het beachvolleybal maken 
is best een overgang. In de zaal weet je wat je kunt en 
is er financiële zekerheid. Op het strand wacht een stuk 
meer onzekerheid en dat is de reden dat er toch niet veel 
spelers overstappen. Tenzij er echt een bepaalde ambitie 
is die de randzaken vervaagt. Sportief gezien is het een 
ongelofelijk mooie uitdaging en ik raad spelers echt aan 
het avontuur aan te gaan. 

Reinder: Als we naar beachvolleybal kijken dan staat 
er bij Beach Volleybalteam Nederland een heel goed 
programma van hoog en toonaangevend niveau. Ze 
zijn vernieuwend bezig, er wordt een stukje onderzoek 
en wetenschap geïntegreerd en er is nu een prachtig 
nieuwe locatie gebouwd op het Zuiderpark in Den Haag. 
De randzaken zijn geregeld, maar het is alleen nu wel 
interessant hoe de doorstroom gaat zijn bij de mannen. 

Heeft de nieuwe generatie ook wat er nodig is, zijn ze 
kritisch genoeg op zichzelf en gaan ze aanhaken? In de 
tijd dat jongens als Christiaan Varenhorst, Alexander 
Brouwer en Robert Meeuwsen in de talentengroep 
zaten waren zij ook nog geen zekerheidje, maar zij zijn 
opgestaan en behoren nu tot de wereldtop. De sport is 
groeiende en het professionalisme ook, dat zijn de feiten. 
In tegenstelling tot de lange mannen in de zaal op dit 
moment, daar is het keihard ploeteren. Gelukkig hebben 
ze het WK eindelijk gehaald, maar op het EK onlangs 
wisten ze helaas geen vuist te maken. Het volleybal moet 
ook weer aansprekender worden voor jonge jongens. Bij 
de meiden is er veel meer talent en bij de jongens is het 
zaak ze weer aan het volleyballen te krijgen. Ik ben mede 
daarom nu ook aangesloten bij een project genaamd 
‘what’s your talent’, want het is echt zaak om met elkaar 

te zorgen dat er meer jongens gaan volleyballen. Daar 
komen gelukkig wel talenten uit voort. Volleybal moet 
weer stoer worden en aantrekkelijker om een nieuwe 
generatie talenten op te kunnen leiden.

Toekomst  
Manon: De rol van volleybal in mijn leven zal vanaf nu een 
stuk minder centraal zijn. Ik blijf wel op de hoogte via 
vriendinnen en vind het interessant ze te volgen, want ik 
heb ten slotte zo lang met ze samen gespeeld. Daarnaast 
vind ik het erg leuk om over het volleybal te praten in 
de media en dat biedt ook een mooie motivatie om 
betrokken te blijven. Je hebt zoveel geleerd als sporter, 
dat ik het jammer zou vinden als dat niet werd gegeven 
aan een volgende generatie. Daarom sta ik altijd open om 
die ervaring te delen.  
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Reinder: Ik merk dat, nu ik zelf niet meer speel, je er 
automatisch minder inzit en het minder op de voet 
volgt. Natuurlijk volg ik m’n oude maatjes wel en kijk 
ik nieuwsgierig naar de nieuwe generatie, maar echt 
een actieve rol als trainer bijvoorbeeld zie ik mezelf 
niet vervullen. Ik vind het wel interessant om in de 
sport te blijven, maar dan wellicht meer in de rol van 
talentenbegeleider of mentor voor een topsportlevensstijl. 

Ik hoop voor de toekomst van onze sport ook dat trainers 
meegaan in de ontwikkeling van het individu. Waar 
vroeger hiërarchie veel sterker was leven we nu in een tijd 
waarin er naar spelers geluisterd moet worden. Spelers 
hebben vaak een juist gevoel over zichzelf en weten wat 
ze kunnen. Het is ook meer van deze tijd om te kijken naar 
het individu, meer behandeling op basis van maatwerk. 
Kaders zijn een heel belangrijke basis, maar individuele 
aandacht en vrijheid is minstens zo belangrijk. Spelers 
zou ik adviseren echt hun hart te volgen, dat heb ik zelf 
ook gedaan op cruciale momenten en die pakten goed 
uit. Na het EK in 1997 dat we wonnen, werd er aan me 
getrokken om naar het buitenland te gaan. Dat heb ik 

toen niet gedaan. Ik ben nog een jaar in Nederland blijven 
spelen en dat bleek een hele goede keuze. Ook de switch 
van de zaal naar het strand was er een op basis van gevoel 
en passie. Dat zou ik iedere jonge speler meegeven; weet 
wat je zelf wil, staar je niet blind op wat anderen zeggen 
en laat je niet leiden door geld, want je weet uiteindelijk 
zelf wat het beste voor je is. 

Manon: Spelers weten zelf grotendeels wat ze nodig 
hebben, maar dat besef komt vaak pas met de jaren. Op 
jongere leeftijd is er logischerwijs meer sturing nodig, 
maar als trainer is het denk ik belangrijk dat je niet alles 
oplegt. Spelers moeten zelf nadenken en gaan niet hun 
verantwoordelijkheid in het veld nemen als ze alles wordt 
voorgekauwd. Plus dat door een stukje vrijheid het plezier 
vaak ook bevorderd wordt. Ik ben ook ooit gaan spelen 
omdat ik er plezier in had, zonder een bepaald doel te 
hebben. Vervolgens gaat het hard, loop je selecties door 
en ga je scherpe doelen stellen, maar de kern blijft om 
het plezier te behouden en de kansen te volgen die er op 
je pad komen. Daar ligt zowel voor de spelers als voor de 
trainers een belangrijke rol.

CV Manon Flier:  op achtjarige leeftijd beoefende Manon 
Flier (1984) drie sporten tegelijk op woensdagmiddag in 
Nieuwleusen: paardrijden, tennis en volleybal bij haar club 
Flash/Nieuwleusen. Het volleybal werd een blijvertje. Na 
jeugdselecties in de regio stroomde zij op vijftienjarige 
leeftijd door naar Jeugd Oranje en speelde zij daarna 
eredivisie in Ommen, Oldenzaal, Weert en Amstelveen.Vanaf 
2004 speelde zij bij topclubs in Italië, Japan, Azerbeidjan 
en China. In de periode van 2001-2015 speelde Manon 430 
interlands, met als grootste prijzen: de Grand Prix titel in 
2007 en zilver op het EK in 2009 en 2015. In 2016 maakte 
Manon de overstap naar het beachvolleybal en stopte na het 
WK in Wenen (augustus 2017) met haar actieve sportcarrière. 

CV Reinder Nummerdor: op zevenjarige leeftijd begon 
Reinder Nummerdor (1976) met volleyballen bij E.V.V. 
(Elburg). In 1993 stapte hij over naar Kuipers/Zwolle en ging 
daarna naar Dynamo. In 1998 vertrok hij naar Italië, waar 
hij acht seizoenen voor vier verschillende clubs (Ravenna, 
Montichiari, Milaan en Ferrara) speelde. Hij speelde 349 
interlands indoor met als hoogtepunten de Europese titel in 
1997 en twee deelnames aan de Olympische Spelen (2000 
en 2004). Van 2006 tot 2014 speelde hij met Richard Schuil 
in het zand en eind 2014 ging hij verder met Christiaan 
Varenhorst. Na de Spelen van Rio 2016 nam hij afscheid. Als 
beachvolleyballer won Nummerdor in totaal 21 internationale 
toernooien, 5 NK titels en nam hij nog drie maal deel aan de 
Olympische Spelen met als beste resultaat een vierde plaats 
in Londen (2012). 
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CV: Guido Davio (1979) is geboren in Koog aan de Zaan. Tijdens zijn VWO-opleiding in Zwolle begonnen met volleyballen. Studeerde 
bedrijfskunde aan de Universiteit van Groningen. Werkte van 2003 tot 2012 bij Cap Gemini in verschillende rollen. Was daarna van 
maart 2012 tot oktober 2016 manager Competitie & Verenigingszaken bij de Hockeybond. Sinds oktober 2016 Algemeen Directeur bij 
de Nevobo en speelt af en toe zelf weer een volleybalwedstrijd.

GUIDO DAVIO
Samen spelen

Volleybal is volop in beweging! Wij zijn bezig traditionele structuren te combineren met moderne bindingsvormen. 
Hoe bereiken we en binden we de (ongebonden) volleyballers met een aanbod dat past? Hoe vertellen we ons 
verhaal aan de buitenwereld en laten we nog beter zien wat we in huis hebben? Zowel met onze nationale teams, 
onze evenementen als met de verhalen van onze verenigingen. Wat is er nodig om internationaal competitief 
te worden of te blijven?  Hoe borgen we de kwaliteit van kader en zorgen voor een duurzame ontwikkeling van 
talenten? 

We hebben ons in de afgelopen jaren op veel van deze punten hervonden en zetten hierin de volgende 
stappen. Onder andere met het aantrekken en het organiseren van het Beach Life Circuit, het organiseren 
van top evenementen op top locaties die de verbinding met de breedtesport leggen, het lokaal versterken van 
verenigingen en door te investeren in het nog beter bereiken van volleyballiefhebbers waardoor we hen nog beter 
kunnen informeren over de ontwikkelingen en het aanbod van onze sport. Kortom, er is veel in beweging! 

Maar gelukkig verandert niet alles. Sterker nog, gelukkig blijven veel zaken van generatie op generatie misschien 
wel hetzelfde. Mijn vroegste herinneringen aan volleybal komen van mijn vader. Deels opgegroeid in Amsterdam-
Noord, besloot hij in 1972 met een groep vrienden lid te worden van V.C. Waterland, waar hij tot 1987 speelde. 
Het waren niet de grootste talenten ter wereld, maar ze waren wel fanatiek en konden voor en na de wedstrijd 
vooral ontzettend met elkaar lachen. Aanvankelijk hadden ze vriendinnen, al snel werd er getrouwd en vervolgens 
kwamen er gezinnen. De gezinnen groeiden met elkaar op. Uren speelden mijn zus en ik met vriendjes en 
vriendinnetjes in materialenhok van ICL. 

Net als de andere kinderen, was het een kwestie van tijd tot ikzelf, op bescheiden niveau, vanaf de B1 bij Kuipers 
Zwolle ging spelen. Het was de eerste keer dat ik aan een teamsport meedeed. Ik vond het te gek! Henk Hansma 
had een plan toen we in de A1 aankwamen. We leerden volleyballen en langzaam maar zeker groeiden we als 
team. We kregen veel vertrouwen en gingen zelfs best redelijk spelen. Mijn vader, toen bijna tien jaar gestopt, 
ging vaak mee als rij-ouder en we bespraken regelmatig nog de wedstrijden en mijn ongeduld. Op mijn achttiende 
ging ik studeren in Groningen, waar ik nog een jaartje speelde en niet veel later besloot te stoppen. 

Tot vorig jaar heb ik niet meer op een veld gestaan, maar het kon uiteraard niet uitblijven voordat ik weer een 
keer zou gaan meetrainen. Twintig jaar na dato sloot ik, toch enigszins gespannen, aan bij de training van CITO 
Heren 3 en later een keer bij VVU H7. Naast het plezier in het spelletje, merkte ik vooral de lol en de dynamiek van 
de teams waar ik even mocht aansluiten. Er werd gelachen, getierd, aangemoedigd, er liep iemand kwaad weg 
(die kwam later weer terug) en daarna werd er bier gedronken en slechte grappen gemaakt, de teamindeling van 
volgend jaar van commentaar voorzien en de wereld besproken.

Dat was al zo bij het team van mijn vader, dat was in de teams waar ik speelde (behalve het bier en de 
wereldproblematiek dan) en dat is zo in de teams waar ik nu mocht aansluiten. En dat is wat het verleden, het 
heden en de toekomst van onze sport aan elkaar verbindt. Hele families en generaties zijn opgegroeid, groeien 
op en zullen opgroeien met de kracht die diep in onze sport geworteld zit. Om ons spel te spelen, hebben we 
elkaar nodig. We moeten samen spelen en hieruit ontstaan de mooiste dingen. Soms zijn dat exceptionele 
teams die internationaal de hoogst haalbare prestaties leveren, maar vaker zijn dat lessen en vriendschappen 
die een leven lang duren. Ondanks alle dynamiek in de sport moeten we dat laatste vooral koesteren. Als Nevobo 
zullen we ons daar ook de aankomende zeventig jaar voor blijven inzetten. 
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het onze taak om ons te focussen op het versterken van de 
verenigingen door te investeren in die mensen: inspireren, 
kennisvergaring en -deling, het opleiden van kader, het 
faciliteren van besturen en het ondersteunen van de 
behoefte. Niet door “kant en klare producten in de markt te 
zetten”, maar door de vraag te stellen aan bestuurders: wat 
is je ambitie en wat heb je nodig om de volgende stap te 
zetten? Wat was het succes van de Groningse vereniging 
in de jaren negentig? Een man van eind vijftig die met een 
voor mij onverstaanbaar accent jonge trainers en spelers 
wist te motiveren.

CV:  Peter van Tarel (1976) is ruim achttien jaar werkzaam 
bij de Nevobo, tot februari 2017 als regiomanager regio Oost. 
Sinds maart 2017 is hij manager Sportontwikkeling bij de 
Nevobo. Daarnaast is hij lid van de ontwikkelingscommissie 
van de FIVB en is hij voorzitter van Omnigym Assen. Peter 
deed in de zomer van 2017 samen met Matt van Wezel een 
ontwikkelingsproject in Nepal.

PETER VAN TAREL
Het gaat om ambitie

Eind jaren negentig, een dorp in het oosten van Groningen 
aan het begin van de avond. Ik loop de sporthal binnen en 
zie drie volleybalvelden gevuld met kinderen die fanatiek 
hun oefeningen uitvoeren. Het duurt niet lang voordat ik 
zie wie de hoofdtrainer is: een man van eind vijftig die 
door de zaal loopt en met een voor mij onverstaanbaar 
accent aanwijzingen roept naar de veel jongere assistent-
trainers en spelers. Ik kom praten met het bestuur van 
de vereniging om te ontdekken hoe het komt dat hun 
ledenaantallen opvallend zijn gestegen. Immers, met 
vijf seniorenteams en maar liefst twaalf jeugdteams 
neemt deze vereniging een belangrijke positie in de 
gemeenschap in.

Dezelfde vereniging, bijna twintig jaar later. Van volle 
groepen is geen sprake meer. De vereniging bestaat 
inmiddels uit nog slechts één herenteam, twee 
damesteams en één mix jeugdteam. Wat heeft geleid 
tot deze enorme terugval? Anders gezegd: wat was het 
succes van deze vereniging in de jaren negentig?

De sportsector is flink veranderd de afgelopen jaren. 
Onderhevig aan maatschappelijke en economische 
veranderingen hebben sportverenigingen een andere rol 
toebedeeld gekregen. Van sport als doel naar sport als 
middel, aldus velen. In mijn ogen is sport (en volleybal) 
echter altijd een middel geweest. Het oorspronkelijke 
doel van veel volleybalverenigingen was namelijk het 
verenigen van gelijkgestemden met behulp van volleybal. 
Het vinden van gelijkgestemden was nog niet zo 
ingewikkeld, waardoor de focus vooral intern lag op het zo 
goed mogelijk aanbieden van volleybal. Zeer overzichtelijk 
voor een bestuur.

Vanuit het maatschappelijk speelveld werden echter 
steeds vaker andere eisen gesteld aan de sportvereniging. 
Subsidies waren altijd al een belangrijke inkomstenbron 
voor de sport. Door de structurele subsidies op zaalhuur, 
jeugd en zogenaamde “instandhoudingssubdisidies” meer 
in te zetten als projectsubsidies, zijn verenigingen min of 
meer genoodzaakt om andere activiteiten te ondernemen. 
Samenwerking met onderwijs, buurtverenigingen en 
welzijnsorganisaties leveren financiële middelen op. 
Er is volop geld beschikbaar voor het ontwikkelen van 
aanbod voor een diversiteit aan doelgroepen, bij voorkeur 
groepen met een afstand tot de maatschappij. En hoewel 
ook hier sport dus als middel wordt ingezet, komen 
verenigingsactiviteiten zo steeds verder af te staan van 

het oorspronkelijke doel: gelijkgestemden verenigingen 
met behulp van volleybal.

Behoefte aan verandering komt voort uit ambitie of 
noodzaak. Ambitie is een gevolg van inspiratie of 
persoonlijke drijfveren. In dit soort gevallen krijgt 
verandering een positieve lading. Bij noodzaak is er echter 
sprake van omstandigheden die het voortbestaan van 
de vereniging in gevaar brengen. Soms is dat plotseling, 
maar in veel gevallen blijkt achteraf dat het “er al wel 
aan zat te komen”. De wijze waarop verenigingen met 
veranderingen weten om te gaan, bepaalt of ze sterker of 
zwakker worden. 

In alle gevallen wordt het verschil gemaakt door mensen. 
Mensen die met passie, kennis en/of kundigheid keuzes 
maken en daarmee helpen om de vereniging opnieuw vorm 
te geven. Op bestuurlijk niveau of in de zaal. Deze mensen 
zijn net als vroeger altijd in de buurt en beschikbaar. Er 
is echter wel een belangrijk verschil ten opzichte van 
twintig jaar geleden. Iedereen kent wel een clubicoon: 
iemand die altijd aanwezig was en zich met volle passie 
inzette voor de vereniging. Niet te beroerd om van alles 
aan te pakken, maar vooral goed in één ding. De trainer 
die alle jeugdteams trainde en het ene kampioenschap na 
het andere behaalde. Of de bestuurder die alles regelde, 
van wedstrijdzaken tot de bloembollenactie en een grote 
schare aan sponsoren aan de club wist te binden. Deze 
iconen waren fulltime verenigingsprofessionals zonder 
daarvoor salaris te ontvangen. 

De prioriteiten zijn tegenwoordig echter veranderd. Dit 
soort vrijwillige professionals is schaars geworden. Er 
is sprake van meer wisselingen en een versnippering 
van taken en mensen. Dat vraagt een andere wijze van 
besturen. Stabiliteit kan nog steeds bereikt worden met 
alleen vrijwilligers, maar steeds vaker wordt geïnvesteerd 
in een betaalde kracht om rust en kwaliteit brengen. 
Iemand die uitvoering kan geven aan ambities en plannen 
binnen of buiten de club. Simpelweg omdat hij er de tijd 
en kennis voor heeft. Op technisch of bestuurlijk vlak. 

Volgens mij staat volleybal er goed voor in Nederland, 
zowel op breedte- als topniveau is er sprake van stabiliteit. 
Er ligt een geweldige basis om de volleybalsport verder te 
laten groeien. Een groeiend aantal verenigingen handelt 
vanuit ambitie. Het verschil wordt daarbij gemaakt door 
mensen die binnen verenigingen actief zijn. Als Nevobo is 
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CV: Guido Görtzen (1970) speelde tussen 1993 en 2007 voor Oranje en kwam daarin tot 455 interlands. Hij speelde op drie Olympische 
Spelen, drie WK’s en zes EK’s. In 1996 behaalde hij goud op de Olympische Spelen in Atlanta. Tevens won hij zilver op het WK en zilver 
en goud op twee EK’s. Hij was drie jaar actief in de Nederlandse eredivisie, zes jaar in de Italiaanse competitie A1, twee jaar in de 
Japanse V-League, twee jaar in Rusland en één seizoen in de Duitse Bundesliga. In 2015 werd hij als trainer/coach kampioen in de 
topdivisie met Peelpush, in 2016 werd hij als trainer/coach kampioen in de Zuid-Koreaanse V-League.

GUIDO GÖRTZEN
De potentie is er wel! 

Ik was een van de laatste spelers die mee ging doen aan 
het Bankras-model en ik heb ook samen met de latere 
generaties gespeeld. De laatste 25 jaar zie ik een aantal 
trends in het volleybal:

Clubs zijn drastisch kleiner geworden in ledenaantal, 
waarschijnlijk door concurrentie van andere sporten. 
Volleybal was een echte familiesport. Mijn oude club 
in Limburg telde wel meer dan 500 leden. De tribune 
zat afgeladen vol als heren 1 of dames 1 speelde. 
Kinderen gaan vandaag steeds vroeger volleyballen; 
tegenwoordig met 4-5 jaar. In mijn tijd was dat twaalf 
jaar en met mijn negen jaar was ik al een uitzondering. 
Op deze trend heeft het volleybal in Nederland goed 
ingespeeld met CMV. De spelvormen en competitie zijn 
goed geïmplementeerd. 

Helaas is er weinig ondersteuning geweest voor 
trainers, waardoor ontwikkeling en innovatie hier achter 
gebleven zijn. In mijn tijd stonden er altijd goede trainers 
op de jeugd, zelf volleyballer en spelend in heren 1 en 
ook nog vakdocent lichamelijke opvoeding op school. 
Op scholen werd meer aandacht besteed aan volleybal. 
Tegenwoordig zie ik bij veel sportverenigingen de 
omgekeerde wereld, waar teams met weinig ambities en 
niet op al te hoog niveau spelend, de trainers hebben 
met een licentie. Bij het CMV staat een moeder, vader 
of iemand met een lage licentie training te geven. Het 
is ook moeilijk tegenwoordig bestuurders te vinden, 
waar vroeger deze posities voor lange tijd door dezelfde 
mensen bekleed werden, is tegenwoordig de brandtijd 
maar kort. 

Beroepsperspectief is er voor spelers en trainers 
niet in Nederland. Trainer komen en gaan of zoeken 
het in het buitenland. Dat is eigenlijk nooit anders 
geweest, hoewel het vroeger wel iets beter was. De 
ons omringende landen lijken voor sport wel een beter 
beroepsperspectief te hebben.

Het is ook niet makkelijk, er wordt tegenwoordig veel 
verwacht van een vereniging. Ondernemerschap is 
vereist, nieuwe technologie is nodig en eigen initiatief 
om te kunnen groeien als vereniging en leidend te zijn 
als volleybalsport. Alleen zo ontstaat marktwerking, 
om je onderscheiden ten opzichte van nieuwe andere 

opkomende en concurrerende sporten. Creëren van een 
groeimarkt is het begin en dat betekent investeren in de 
jeugd. De realiteit bij de kinderen is echter de telefoon. 
Als ze even offline zijn of het netwerk weg is stort hun 
wereld in en zijn ze al hun vrienden kwijt. Veel kinderen 
stoppen rond de twaalf, dertien of veertien jaar met een 
sport omdat ze een baantje willen, andere interesses 
hebben, etcetera.

Hoe komt het dat steeds meer kinderen aan de alcohol 
en de pillen zijn, ze overspannen zijn en een burn-
out hebben op deze jonge leeftijd? En al mentale en 
psychische hulp nodig hebben? Het landschap en 
mensen verwilderen als ze geen visie hebben. Onze 
kinderen en de jeugd die geïnspireerd wil worden 
moeten inspiratie krijgen. Kinderen die gemotiveerd zijn, 
moeten nog meer gemotiveerd worden. Deze behoeftes 
werden in mijn tijd door volleybal en trainers ingevuld. 
Trainers die me motiveerden en helden binnen de club 
die me inspireerden.

Volleybal is gebaat bij breed opgeleide trainers die 
jeugd weet te motiveren en daarmee te behouden. 
Trainers die structureel werken en lang expertise 
vasthouden en overdragen. Wat uiteindelijk leidt naar 
een professionelere competitie, zoals ik die ken vanuit 
het buitenland. Waar de meeste landen het over het 
algemeen iets beter voor elkaar hebben. Afgelopen 
jaar was ik trainer/coach in Zuid- Korea in een grote 
profcompetitie. We hadden twaalf man staf, waarvan 
vijf trainers. Elke dag een volleybalwedstrijd van de 
vrouwen en de mannen op de televisie. Een groot verschil 
met Nederland en veel andere landen. De meeste 
mensen zullen overtuigd zijn dat het niet mogelijk is 
in Nederland. Deze mensen hebben gelijk vanuit hun 
kijk op het volleyballandschap dat ze kennen. Maar ik 
geloof dat het mogelijk is en er in de toekomst ook in 
Nederland een professionele competitie kan zijn met 
beroepsperspectief voor trainers en spelers.

Laten we eerlijk zijn! We onderschatten onze potentie, 
als we nu in de huidige omstandigheden al internatio-
naal meedoen voor de prijzen, zowel in de zaal als met 
beachvolleybal. Wat is mogelijk, als er wel een continue 
stroom is van nieuwe talenten en goede trainers? We 
kunnen nog beter, als we daartoe bereid zijn!
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CV: Ine Klosters (1969). Gestart met volleybal in 1979 in Hilvarenbeek; in 1987 als trainer gestart. Naast diverse managementfuncties 
in het bedrijfsleven is ze steeds bestuurder, trainer en volleyballer (spelverdeler) geweest tot 2014. Vanaf 2009 opleider voor de 
Nevobo, vanaf 2010 docent voor NOC*NSF voor het veilig sportklimaat. In 2011 jongensteam spike-it opgezet in samenwerking met 
VV Nederhorst en Oberon uit Weesp. In 2011 – 2013 Assistent trainer/coach 1e divisie dames in Dinxperlo. Vanaf 2014 ondernemer 
voor de Nevobo. Vanaf 2015 ook actief als opleider voor andere sportbonden zoals NOB, IJshockeybond, NTFU, etcetera.

INE KLOSTERS
Werken met je passie is rijkdom 

Sinds mijn tiende volleybal ik, sinds mijn achttiende ben 
ik trainer. Dat is inmiddels dertig jaar geleden. Als ik terug 
denk aan mijn volleybalcarrière, als je dat zo mag noemen, 
was ik lange tijd slechts op mijn eigen clubje gericht, ik 
had geen idee van de Nevobo of de oranje-teams. Ik begon 
bij VCH in Hilvarenbeek (Nu de Hilver) en ben daarna bij 
Sarto in Tilburg gaan trainen en training geven. Ik was op 
het verkeerde moment op de verkeerde plaats en de tc 
had me gevangen: “Zeg Ine, jij bent hier toch altijd…. Zou 
je dan niet een leuk miniteam willen trainen?” Een vlaag 
van verstandsverbijstering is dan voldoende om de week 
daarna circa twintig gillende kinderen van een jaar of acht 
hulpeloos aan te kijken en me af te vragen waar het mis 
is gegaan. Achteraf gezien was dit de aanzet tot mijn 
huidige baan. En dat is de mooiste baan die ik me kan 
voorstellen!

Zoals zoveel trainers deed ik maar wat, de leukste 
oefeningen van mijn eigen training zette ik neer bij de 
kleine kids. Didactisch of volleybal-technisch hebben 
ze waarschijnlijk helemaal niets van me geleerd. In 
tegenstelling tot veel andere mensen die uiteindelijk 
van volleybal hun baan hebben mogen maken, heb ik 
geen sportgerelateerde opleiding gevolgd. Ik heb HEAO 
Commerciële economie gedaan… De ondernemer zat er al 
heel vroeg in. Ik ben het bedrijfsleven ingestroomd zonder 
me te realiseren dat ik ook van mijn hobby mijn werk kon 
maken…

Jaren later had ik diverse rollen binnen verenigingsbesturen 
vervuld en was ik nog steeds trainer. Ik volgde de VT3 
en was niet heel erg onder de indruk, ik had er meer van 
verwacht. Wel was het geweldig samen te zijn met andere 
trainers die de VT3 volgden. Redelijk snel daarna werd ik 
zelf opleider voor de Nevobo en kwam steeds vaker met 
deze volleybalorganisatie in contact. Toen ik opleider 
werd, heb ik gevraagd of er een beroepsperspectief in zat. 
Dat kon ik vergeten. Dat was absoluut niet aan de orde. 
Jammer, maar helaas. Ik wilde nog steeds graag opleider 
en leercoach zijn, het paste ook precies bij hetgeen ik in 
het bedrijfsleven deed. 

Zoals zo vaak, als je je zinnen ergens op zet, verandert 
de wereld. Mogelijk had het ook wel wat te maken met de 
vernieuwende energie binnen de directie van de Nevobo, 
maar opeens was daar wel de kans om als ZZP’er aan de 
slag te gaan. Binnen regio West mocht ik verenigingen 

helpen bij de opleiding van kader en besturen. Ik kom 
nu regelmatig trainers tegen die op dezelfde manier als 
ik zijn gestart en ook geen idee hebben wat ze moeten 
doen. Een dankbare taak. In principe mag ik werken met 
mensen waarmee ik een passie deel. De constructie 
is simpel; ik ben franchisenemer van de Nevobo. Ik 
betaal een jaarlijkse fee en een fee per deelnemer om de 
opleidingen voor de Nevobo te mogen wegzetten. Dit is 
het belangrijkste contract dat ik binnen het volleybal heb. 
Met de verenigingen werk ik op de relatie. Ik heb geen 
wurgcontracten waarbij een vereniging verplicht is bij mij 
een opleiding af te nemen, zo werkt het volgens mij niet 
als je met vrijwilligers werkt waarmee je ook nog eens de 
passie deelt. Ik zou het ook niet kunnen.

Als ik een tijdje bij een vereniging meedraai vanwege de 
technische of opleidingen voor het veilig sportklimaat, 
voelt zo’n vereniging als eigen. Ik voel me dus Simokos, 
Madjoe, SAJV, UVV-Sphinx, VV Nederhorst, Accretos en 
nog veel meer. Dan is een harde zakelijke houding niet 
te doen. De andere bonden kijken vol bewondering naar 
deze constructie en liften hier en daar mee (ik verzorg 
bijvoorbeeld ook een IJHT3 voor de ijshockeybond).

Voor veel opleiders was dit niet zo’n mooi verhaal als dat 
het voor mij is. Ook zij deden de klus met passie en plezier. 
Maar ze waren opeens niet meer of minder nodig... Ik kan 
me voorstellen hoe vervelend dat gevoeld moet hebben.

Waar gaat dit naartoe? Er zijn erg veel volleybalopleiders 
in Nederland, dus kansen ten over. Ik merk wel dat alleen 
volleybalkennis je er niet brengt. Organisatiekunde en 
ondernemerschap is ook essentieel, misschien zelfs 
belangrijker. Daarnaast een groot volleybalhart en 
realisme; in Nederland ga je niet rijk worden van volleybal. 
Maar werken met je passie is ook rijkdom.    

De Nevobo ontwikkelt door, denkt na over dat wat het 
beste is voor volleyballend Nederland. Er ligt een nieuw 
strategisch plan voor de komende vier jaar. Het zou 
zomaar kunnen dat de huidige constructie over een 
paar jaar toch niet meer ideaal is, dat er kleine of grotere 
aanpassingen plaatsvinden. Ik vermoed dat het niet 
meer wordt zoals het eerder was, de opleidingen zullen 
niet meer teruggaan naar de Nevobo, er zal steeds meer 
worden ingezet op ondernemerschap. Maar in welke 
vorm? We zullen zien, time will tell.
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CV: Daan van Haarlem (1989) is begonnen met volleyballen op tienjarige leeftijd bij Orion uit Doetinchem. Via de Sourcy Volleybalschool, 
wederom Orion, Arvevo en Longa ’59 maakte hij de stap naar de eredivisie naar het talentteam HvA Volleybal in Amsterdam. Dit 
tegelijkertijd met het doorlopen van alle jeugd selecties (Nevobo Volleybal School) en later Jeugd en Jong Oranje.Op het hoogste 
niveau heeft Daan na HvA gespeeld bij Twente ‘05 en na het kampioenschap en de bekerwinst met Orion heeft hij in 2013 de stap 
naar het buitenland gemaakt. Via België (Menen) en Tsjechië (Kladno Volejbal) speelt hij nu bij de Duitse kampioen Berlin Recycling 
Volleys. Sinds de zomer van 2016 is Daan eerste spelverdeler van het Nederlands Team, wat hem tot nu toe op een totaal van 67 
interlands heeft gebracht.

DAAN VAN HAARLEM

Vroege specialisatie  
De specialisatie als spelverdeler begon voor mij al vroeg. 
Ik was één van de jongsten van het team en destijds 
ook één van de kleinsten. Hierdoor stond ik vanaf de 
C-jeugd al als spelverdeler in het veld. Toch bleef ik 
ook toen ik richting de twee meter groeide spelverdeler 
omdat ik dit veruit het leukst van het volleybal vond 
en dit ook het beste kon. In het begin van mijn carrière 
bepaalde dus eigenlijk mijn lengte mijn positie, 
maar van de keuze om op vroege leeftijd te starten 
met spelverdelen heb ik zeker geen spijt gekregen. 
 
Uren maken  
Ik ben begonnen bij Orion en daarna meer uren gaan 
maken bij Longa ’59 (Sourcy Volleybalschool) en bij de 
toenmalige NVS. In die trainingsuren werkte ik vooral 
aan mijn techniek, mijn ontwikkeling als spelverdeler en 
speelde ik veel wedstrijden. Tot mijn achttiende speelde 
ik op divisieniveau bij Orion, Arvevo en Longa ’59. Ik speel-
de met jongens die ervaring hadden op divisieniveau en 
oud eredivisiespelers. Ook dat is onmisbaar voor een 
jonge spelverdeler, hij moet de fijne kneepjes van het vak 
af kunnen kijken van een ervaren spelverdeler naast zich. 

Van jeugdspeler naar professioneel volleyballer  
Tot mijn achttiende groeide ik naar 1e divisie niveau, 
maar een belangrijke stap in mijn ontwikkeling was de 
overstap naar de eredivisie bij HvA. Daar werd ik twee 
jaar op een hoger niveau spelend een betere volleyballer 
onder leiding van huidig bondscoach Gido Vermeulen. Bij 
HvA trainden wij twintig uur per week onder begeleiding 
van toptrainers. Voor het eerst in mijn carrière werd er 
aandacht besteed aan serieuze krachttrainingen. 

Van techniek naar tactiek, fysiek en mentaal  
Tot de overstap naar HvA trainde ik en speelde ik 
wedstrijden in de zomer met Jeugd Oranje, waar de focus 
in de trainingen vooral op techniek lag. Vanaf mijn periode 
in Amsterdam met HvA en zomers in Jong Oranje kwam 
hier duidelijk verandering in. De focus werd van techniek 
verplaatst naar tactiek, fysiek en mentaal. Binnen een 
paar jaar klaar zijn voor de top, dat was het doel. Fysiek 
werden we onder begeleiding van een professionele 
krachttrainer opgeleid voor de top in Nederland. 

Prijzen pakken en het buitenland  
Belangrijk in mijn carrière was het kampioenschap en 
de bekerwinst met Orion, waardoor ik de overstap kon 

maken naar het buitenland. Het niveau in het buitenland 
ligt hoger, er is meer druk, prestatie staat voorop en tot 
slot is er meer geld. Hierdoor zijn de mogelijkheden 
veel groter in het buitenland en is de competitie sterker. 
Helaas zijn dit ervaringen die je op dit moment niet kunt 
opdoen in Nederland. 

Na twee jaar in Menen (België) heb ik de overstap 
gemaakt naar Kladno in Tsjechië. Waar we in het eerste 
jaar begonnen als middenmoter, wonnen we in ons 
tweede jaar de Tsjechische beker en werden we tweede 
in de competitie. Als je in het buitenland goed presteert, 
wordt dit gezien door veel topclubs. Hierdoor kon ik dit 
seizoen de overstap maken naar Berlijn, een topclub in 
Europa. Een club met meer geld, betere spelers, en ook 
meer prestatiedruk en bovenal, veel topwedstrijden. 
Precies wat nodig is om beter te worden als spelverdeler.

Oranje  
Sinds twee jaar ben ik ook eerste spelverdeler van het 
Nederlands Team.Het spelen van topwedstrijden onder 
grote druk en met veel publiek is iets dat je moet leren. 
Hoe vaker je deze wedstrijden speelt, hoe beter het zal 
gaan. Omdat je met de beste spelers uit Nederland 
traint en speelt, ontwikkel je je als speler heel snel bij 
het Nederlands Team. Alles draait in Oranje om de 
resultaten, iets dat je leert door in het buitenland te 
spelen bij clubs waar dezelfde prestatiedruk heerst. 

Veranderingen en toekomst  
Waar ik op mijn achttiende pas intern ging bij HvA, 
gebeurt dit nu al een paar jaar eerder. Een duidelijke 
verandering om spelers uit Nederland naar de top te 
brengen. Op topniveau gaat het spel harder, hoger 
en sneller. Alle facetten van het spel beheersen is 
belangrijk voor een spelverdeler. Fysieke training is 
hierin een onmisbare factor om naast het spel te 
verdelen ook op deze facetten top te zijn. Daarom 
is het goed om hier in de jeugd al focus op te leggen.

Hopelijk wordt de Nederlandse competitie sterker, 
waardoor talenten zich beter kunnen ontwikkelen in 
eigen land. Die kunnen ook zorgen voor een goede 
uitstraling van het volleybal. Hopelijk ontstaat hierdoor 
meer aandacht voor het mannenvolleybal en leidt dit tot 
meer jongens die staan te springen om op volleybal te 
gaan. Goede prestaties van het Nederlands Team kunnen 
daaraan bijdragen.

Sleutelmomenten in mijn carrière als spelverdeler
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In februari 1995 verscheen een interview van Ursul de Geer 
met Martin Simek, die bij zijn ploeggenoten geliefd was om 
zijn genadeloze molenwiekopslag. Simek scoorde er punt 
na punt mee. Tegenwoordig zie je zo’n service niet meer 
omdat technieken veranderen.  Zo ook  het Nederlandse 
volleybal dat na de gouden jaren in een dip belandde, maar 
nu weer in de lift zit. De kruisbestuiving van het zaal- en 
beachvolleybal is goed. Beachvolleybal wordt meer een 
volksfeest/-vermaak. De selectie gebeurt op strijdlust 
en bevlogenheid. Beachvolleybalscholen en -clubs 
garanderen continuïteit en groei, ook door laagdrempelig 
binnenkomen. Het Nederlandse beachvolleybal en 

het damesvolleybal behoren tot de wereldtop. De 
NOS heeft weer belangstelling voor volleybal. Voor 
het Nederlandse herenvolleybal is een soort Guidetti 
nodig, ook al levert Guido Vermeulen vakkundig werk. 

CV: Jo Everaert (1936) is geboren in Hontenisse (Terhole). 
Hij was onderwijzer, gymnastiekleraar, brugklascoördinator 
en docent Nederlands. Sinds 1995 is hij met de VUT. Hij 
was twintig jaar atletiektrainer bij RKHAV Hulst, 45 jaar 
volleybaltrainer bij Morres/Hulst. Hij behaalde met de Hulster 
jeugdteams diverse nationale titels. 

JO EVERAERT
Mijn sleuteljaren in het volleybal

Toen ik in 1955 van de kweekschool kwam, was Louis 
Provoost de veldwachter in mijn geboortedorp Terhole. 
Hij moest de jeugd van de straat houden. Volleybal was 
volgens hem hiervoor geschikt. Deze sport was nieuw 
voor hem, maar toch richtte hij sportclub Terhole op. Dit 
werd later Morres. Provoost regelde ook een bal voor ons. 
Trainingen en toernooien waren buiten en soms moesten 
we eerst de koeienplaggen opruimen.

We wisten alleen dat we de bal niet mocht worden 
vasthouden en dat bovenhands gespeeld werd. In 
buurdorp Lamswaarde werd WIK (Willen Is Kunnen) 
opgericht. De douane Zuiddorpe, de ambtenaren 
van Rijkswaterstaat in Goes (Barakken Zoutkeet), de 
universitair geschoolden (Rapid) en de elite van Sint 
Niklaas (België) hadden ook een volleybalteam. Vroeger 
was volleybal een universiteitssport, maar tegenwoordig 
is het meer een volkssport. 

Wij waren de jongste ploeg en wilden altijd winnen. We 
waren moeilijk te kloppen omdat we steeds optimaal (niet 
maximaal) breed en diep op onze voeten stonden. 

In 1956 was een toernooi van de jeugdafdeling van de 
Katholieke Arbeiders Beweging in Roosendaal een wake 
-upcall voor ons. De eerst wedstrijd wonnen we, maar in 
de tweede wedstrijd floot de scheidsrechter zowat alles 
af. n 1957 wonnen we zeven toernooien. We trainden in 
de gymzaal van de lagere school, die 15 meter lang, 7 
meter breed en 4,5m hoog was. Een net was er niet en 
we speelden meer zitvoetbal dan volleybal over een touw. 
Het gevolg: kapot vensterglas.

In Zeeuws-Vlaanderen werd geen competitie gespeeld, 
daarom weken we uit naar Zuid Beveland. In Goes 
werden steeds op zaterdagmiddag twee wedstrijden van 
twee sets gespeeld. Op de eerste wedstrijddag verloren 
we – stijf van de zenuwen – de eerste wedstrijd en de 
tweede speelden we gelijk. Vervolgens verspeelden 
we geen set meer en werden kampioen in de eerste 
klasse en promoveerden naar de overgangsklasse. We 
trainden zoveel mogelijk buiten, maar op competitieloze 
zaterdagen in een gymzaal in Hulst.

1962 is het sleuteljaar voor het wereldvolleybal, de 
Nevobo en mijn club. De Japanners kwamen toen met 
de onderhandse stop. In 1975 entte Morres Hulst zijn 
jeugdopleiding op deze techniek. De consequentie was: 
'breed en diep'. 

In 1970 kon ik op mijn school, LTS Sint Bernardus in 
Hulst, lesgeven in een normale gymzaal. Toen ik de 
leerlingen volleytechnieken bijbracht,  leerde ik meteen 
de belangrijkste les: oefenen met tweetallen was dodelijk 
saai. De inzet van leerlingen verminderde. Ik bestelde een 
net op maat en spande deze in de lengte van de zaal. Dit 
was het keerpunt. De mogelijkheden werden vergroot: 
oefenen met tweetallen, de hoogste serie bovenhands 
of onderhands en oefenen met andere partners. Daarna 
één tegen één, eerst onderhands en vervolgens 'breed en 
diep', splitstep en teenstart. 

Op een muur in de zaal werd met krijt geschreven: “We gaan 
naar Rome.”  Winnaars stegen richting Rome en verliezers 
daalden. Prachtige gevechten tot gevolg, waarbij 24 
spelers gelijktijdig aan het knokken waren. Geen twaalf 
belijnde veldjes, maar velden werden begrensd door de 
buurmannen. Gelijk met de buurman was uit. De hoogst 
behaalde score werd op de muur geschreven.

In 1978 gebeurde iets onmogelijks. Een team van louter 
LTS-leerlingen won op de NK Gesloten Club bij de jongens 
B de Nederlandse titel. Met één tegen één als basis 
heeft dit onze club in de periode van 1973 tot 1993 78 
finaleplaatsen bij de NK jeugd opgeleverd. We behaalden 
veertien nationale titels, waarvan vier bij de Open Club 
en één Superclub. Het perfect voetenwerk vanuit 'breed 
en diep' was ons extra. Als het op scholen ingevoerd zou 
worden, is het een prachtige kans om talenten binnen te 
halen.

1989 is meer mijn sleuteljaar. Toen kwamen op een 
zaterdag mijn vier kinderen naar huis om te barbecuen. 
Peter-Paul was laat. Verbazing alom, maar Peter-Paul 
zei: “Het was het allereerste Nederlands kampioenschap  
beachvolleybal. Samen met Rini Boutens tweede 
geworden.” Michel zei: “Als jij tweede bent, kan ik kampioen 
worden.” Hij stortte zich daarna met ziel en zaligheid 
op het beachvolleybal en werd vijf keer kampioen  van 
Nederland. Mijn zonen waren door hun opleiding  twee 
tegen twee op een klein veld klaar voor het beachvolleybal. 
Het gaf hen een voorsprong op tegenstanders.

Sporten is geen spelen; het gaat om winnen. Volleybal is 
een technische sport. Je moet het leren. Ik kon op school 
voetballers opvissen omdat ik hen liet spelen: trainen 
in wedstrijdvorm. Talenten kun je naar (beach)volleybal 
halen door king of the court te spelen. Het is trainen in 
wedstrijdvorm. 
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PETER VAN DER VEN
Kies voor nieuwe methodiek

Niet alleen de gemiddelde volleybaltrainer verandert, 
maar ook onze kinderen. Was het eerder geen enkel 
probleem om veel tijd te stoppen in oefenen en pas 
dan te gaan spelen... Dat is anno 2017 niet meer het 
geval. En zeker niet bij jongens! 

En aangezien we onze volleybalopleiding voor het 
grootste gedeelte hierop hebben gebaseerd, staan 
de ledenaantallen van onze jeugd (CMV 1 t/m 6) 
erg onder druk. In 2012 hadden we 17.718 meiden 
en 4.125 jongens. Per 31-12-2016 hadden we nog 
maar 15.595 meiden (afname 12%) en 3.592 jongens 
(afname 13%). Ook de hoeveelheid leden bij de 
verschillende CMV niveaus geeft weinig hoopvolle 
cijfers te zien. Ledenopbouw eind 2016: CMV 1=803, 
CMV 2=1952, CMV 3=2739, CMV 4=3584, CMV 
5=4357 en CMV 6=5076. Dus als er geen leden meer 
bijkomen in niveau 2 t/m 6 en de instroom in CMV 1 is 
opnieuw 803 zal het CMV ledenaantal met maar liefst 
4000 leden afnemen (totale afname ten opzichte van 
2012 is 30%). 

Waar we veel horen van de afname van de 
ledenaantallen bij de jongens blijkt dit eveneens van 
toepassing te zijn bij onze meiden. Een erg zorgelijke 
situatie voor onze sport. Immers, onvoldoende jeugd 
betekent een langzaam uitstervende sport.

CMV bestaat in Nederland vanaf begin 2000 en het 
smashbal vanaf het seizoen 2013/2014. Echter, bij 
de formatie van een volledige en ondersteunende 
smashbalorganisatie per eind 2015 werd 
probleemstelling CMV (de ledenaantallen) en het feit 
dat verenigingen het niet voor elkaar kregen om twee 
systemen (CMV en Smashbal) naast elkaar aan te 
bieden door de Nevobo onderkend en men besloot om 
de twee systemen te integreren.

Enkele successen van het smashbal in de afgelopen 
jaren:

- Uitbouw van jongensleden met maar liefst 500% 
bij enkele Nederlandse verenigingen  
- Veel Nederlandse verenigingen (bijvoorbeeld 
Sliedrecht Sport) gebruiken het Smashbal 
om de “CMV” jongens bij het volleybal te 
houden en zo nieuwe leden te werven  
- De Vlaamse Volleybalbond erkent dat Smashvolley 

(Smashbal) een geschikt hulpmiddel is voor de 
instroom in België. Totale instroom 2016 ca. 1300 
leden

-In Canada wordt al voor het vierde jaar gebruik 
gemaakt van Smashbal (regio Saskatchewan) en 
de Ontario Volleyball Association heeft eveneens 
volledig ingezet op smashbal om meer kinderen te 
kunnen binden

Voor een goede integratie moeten we niet alleen kijken 
naar de wedstrijdvormen, maar ook naar de trainingen 
en vormen die daarin gebruikt worden.

CMV: techniek, statischer (door de grootte van 
de teams), techniek is bepalend voor afmetingen, 
oefenvormen, eerst techniek dan wedstrijd, vangen/
gooien imago, gebouwd rondom verschillende 
technieken* en is ten slotte ontwikkeld voor kinderen.

Smashbal: beleving, beweging (door de grootte van 
de teams), succes ondersteunend (laag net, stuiteren 
is toegestaan), competitieve oefenvormen, Teaching 
Game, smash imago, gebouwd rondom smash/
verdediging en is ten slotte ontwikkeld voor jongens. 

*Kinderen zien de smash als een manier om te scoren, 
daardoor oefent deze stoere beweging ook een 
aantrekkingskracht uit. Let op: Een smash die je niet 
of nauwelijks kunt scoren (zoals bij CMV: nethoogte 
twee meter) is voor kinderen geen scoringskans maar 
een techniek.

Daarbij hebben we aan gezamenlijke uitgangspunten: 
-Streven naar plezier bij kinderen  
-Opleiding tot “echt” volleybal

We constateren dat het opleidingsmodel van 
beachvolleybal eveneens raakvlakken met onze 
probleemstelling bevat (en de hierbij gebruikte 
invalshoeken eveneens zullen leiden tot de gewenste 
oplossing): meer kinderen aan het volleyballen. 

De oplossing: maak een opleidingssystematiek voor 
onze kinderen op basis van plezier (1e vereiste). Plezier 
wordt bepaald door succes (succes ondersteunend: 
2e vereiste). Vanaf een jaar of negen wordt de smash 
als scoringskans gezien als de meest coole beweging 

(3e vereiste). Tot die leeftijd is dat minder 
(1e kans: kinderen vinden techniek leren 
op jongere leeftijd tot circa negen jaar 
leuk). Beweging is echt noodzakelijk (4e 
vereiste: grote velden, kleine teams). 
Train via spelvormen (5e vereiste: 
Teaching Games). Zorg voor coole 
uitstraling (6e vereiste). Bij  aanleren van 
de techniek om de coole beweging heen 
is dat geen probleem (2e kans). Zorg 
voor voldoende variatie in oefeningen: 
CMV, beachvolleybal en Smashbal (7e 
vereiste).

Met deze combinatie van uitgangspunten, 
kom je op een methodiek, waarbij tot 
negen jaar het net op 2 meter gaat, 
daarna naar circa 1 meter 50 omlaag 
gaat en daarna weer mee zal groeien met 
de verschillende lengtes per leeftijd. 

De Nevobo is op dit moment ook bezig 
met een nieuwe methodiek, maar in de 
wandelgangen hoor ik al dat CMV en 
Smashbal niet geïntegreerd kunnen 
worden en is gekozen voor het CMV als 
beginmethodiek. Het blijft natuurlijk altijd 
afwachten hoe dit eruit komt te zien, 
maar een soort veredeld CMV moeten we 
mijn inziens (gezien ook de leden afname 
van de laatste jaren) niet doen. 

CV: Peter van der Ven, opgeleid als VT4-  
trainer, is werkzaam (geweest) als volley-
baltrainer senioren/jeugd bij diverse ver-
enigingen in zuidoost Nederland, waaronder 
Flamingo’s ’95, TFC, Havoc Haps, Apollo Mill 
en Detac. Hij is werkzaam als clinicgever 
bij diverse volleybalverenigingen, KVLO, 
nascholingen in Nederland en België en 
bij de Nevobo. Hij is de ontwikkelaar van 
Kaboembal, later Smashbal genoemd. 
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WYTZE KOOISTRA
Blijf iets nieuws verzinnen!

Verleden 
Vroeger was alles beter en werd er veel harder gewerkt. 
Deze ‘hang’ naar het verleden wordt mooi verbeeld in de 
film Midnight in Paris (2011). Door steeds verder terug te 
gaan in de tijd neemt het besef toe dat alles tegenwoordig 
helemaal zo slecht nog niet is.

Natuurlijk willen we allemaal weer dat Olympische goud 
zoals in 1996. Maar het feit alleen al dat die prestatie 
tot sportmoment van de eeuw is uitgekozen geeft het 
uitzonderlijke karakter daarvan weer. Natuurlijk hebben 
die mannen hard gewerkt, maar ze hadden ook een 
uitzonderlijke portie talent bij elkaar. Sleutel voor hun 
succes was het competitieve voordeel dat ze wisten 
te behalen uit de extra trainingen ten opzichte van de 
concurrentie. Andere sleutelmomenten uit die tijd waren 
onder andere de invoering van de sprongserve en de pipe. 

Voor de trainers van nu is het zaak weer jeugd met zo’n 
drive voor het volleybal te kweken en een zekere mentale 
hardheid. In de generatie van ‘96 was dat een gegeven, 
tegenwoordig meer een uitzondering. Maar om aan de 
top te komen heb je dat zeker nodig in combinatie met 
een competitief voordeel. Hoe dit voordeel behaald zou 
moeten worden is natuurlijk punt van discussie. Feit is 
wel dat als je nu iets nieuws verzint wat succesvol is 
het veel sneller gekopieerd zal gaan worden dan in het 
verleden. 

Heden  
Naar mijn mening zit het Nederlandse volleybal alweer 
een tijdje in de lift. Het is niet allemaal rozengeur en 
maneschijn, maar toch doen we op steeds meer fronten 
mee. Niet alleen de Nederlandse vrouwen, maar ook de 
beachers zijn steeds nadrukkelijker in de top aanwezig. 
Ook is het Nederlands mannenteam voor het eerst 
in jaren weer te bewonderen op een WK. Wel werpt de 
matige prestatie op het EK een schaduw over deze 
mooie kwalificatie. Verschillende oorzaken kunnen daar 
aan ten grondslag liggen. Ik denk dat er op het laatste 
moment een kleine balansverschuiving is geweest die tot 
onzekerheid heeft geleid bij sommige spelers.

Een ander Nederlands succes is dat er zelfs op clubniveau 
weer met de Champions League wordt meegedaan en er 
voor belangrijke wedstrijden in volle zalen tot wel 4400 
toeschouwers wordt gespeeld. Ik heb dat zelf nu twee 

jaar ervaren bij Abiant Lycurgus en dit geeft wel aan dat 
volleybal in Nederland nog steeds een breed gedragen 
sport is. Wel zal over een breed front de belangstelling van 
met name jongens om te gaan volleyballen aangewakkerd 
moeten worden. Dit is een van de voornaamste taken van 
de jeugdtrainers van nu. Een vaak gehoord probleem is 
dat de meest talentvolle volleyballers waarschijnlijk niet 
volleyballen. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven, 
onder andere van het NOC*NSF die door middel van 
testjes kijken bij actieve sporters op scholen welke sport 
het beste bij hun eigenschappen past. 

Internationaal zie je ook dit soort ontwikkeling door 
middel van onderzoek. Teams komen met een steeds 
grotere en specialistischere staf naar toernooien. Zo 
hadden wij in Rome zelfs twee scouts en naast al onze 
wedstrijden analyseerden ze ook alle andere wedstrijden 
(ondanks dat dat vaak al gedaan was door andere 
teams). Dit om uniformiteit in onze scouting te krijgen. 
Men is beter in staat wedstrijdanalyses te maken door 
middel van de voorhanden zijnde technologie.

 Ontwikkelingen in de medische en fysieke ondersteuning 
zorgen voor minder blessures en korte periodes van 
een ‘totale stop’. Het terugkijken van eigen beelden en 
beweegpatroon wordt steeds makkelijker met behulp 
van de techniek. Zo keken wij in Modena (Italië) tijdens 
de training met drie seconden vertraging beelden op de 
beamer op het grote scherm in de hal. Daar werden ook 
alle trainingen opgenomen om terug te kunnen kijken. Dit 
om de visuele prikkel te gebruiken en om te zetten in een 
bewegingsprikkel.

Toekomst  
Een trainer moet er zijn voor zijn team. Daar waar nodig 
hulp inschakelen is helemaal geen schande al zijn voor 
de meesten de middelen beperkt. Uiteindelijk zal een 
goede band met je team en het aanvoelen van de spelers 
cruciaal zijn. Dit onderlinge vertrouwen zal de doorslag 
geven om op belangrijke momenten de juiste balans 
en personen te vinden die de ballen binnen slaan. Deze 
balans is vaak heel precair en soms is er weinig voor 
nodig om die te verstoren. 

Verder moet de trainer van de toekomst actiever worden 
in het benaderen van jeugd en meer samenwerking 
met scholen opzoeken. Het initiatief met Reinder 

Nummerdoor om beachvolleyballessen op de scholen 
te integreren (voor niet volleyballers) is daar een 
mooi voorbeeld van. De exacte opbrengst daarvan is 
moeilijk te bepalen, maar als je meer kinderen weet te 
benaderen die ook nog eens lol in het spelletje hebben 
is de winst alleen maar groter als er een uiteindelijk 
kampioen uit voortkomt! 

Om terug te komen op de film ‘Midnight in Paris’. Ik 
kijk niet met weemoed terug op het verleden, maar 
ga er vanuit dat het beste nog gaat komen door de 
voortdurende ontwikkeling en tomeloze inzet door alle 
betrokkenen voor de volleybalsport.

CV: Op 8 jarige leeftijd begon Wytze (1982) met volleyballen 
bij VV Sleen. Na verschillende clubs in het noorden van 
Nederland en talloze jeugdselecties (Drentse selectie, 
Steunpun, Jeugd en Jong oranje) belandde hij bij Piet 
Zoomers Apeldoorn. Daar werd hij onder andere voor het 
eerst Nederlands kampioen. Daarna heeft hij tien jaar 
in het buitenland gespeeld, waaronder in Italië (Trento, 
Modena, Rome, Molfetta), Polen (Belchatow en Radom) en 
in Griekenland (Olympiacos). In die tijd kwam hij ook tot 253 
interlands met het Nederlands mannenteam. Tegenwoordig 
volleybalt hij bij Abiant Lycurgus en combineert hij het 
volleybal met een eigen bedrijf in sportkleding en met zijn 
familie. 
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PIM SCHERPENZEEL
Zitvolleybal vanuit het perspectief van de bondscoach Paravolley Dames NL

Met dank aan de archieven en het geheugen van Elvira 
Stinnissen en Djoke van Marum! In 1980 werd zitvolleybal 
voor mannen een Paralympische sport. De Paralympische 
Spelen van 1980 werden gehouden in Arnhem, waar het 
Nederlandse herenteam goud won. Het vrouwenteam 
deed voor het eerst mee aan een WK in 1994, dat in 
Nederland werd georganiseerd. Zij werden daar eerste. 

In 1988 werden in Seoul voor het eerste de Paralympische 
Spelen op dezelfde locatie georganiseerd als de 
Olympische Spelen en het vrouwenzitvolleybal kwam 
voor het eerst op het Paralympisch programma in Athene 
2004. Hier wonnen de dames een zilveren medaille.In 
2008 werd in Bejing een bronzen medaille gewonnen, in 
2012 werd het team vierde en in Rio 2016 werd de zesde 
plaats bereikt.

Wereldwijd was Nederland bij aanvang hét topland in 
zitvolleybal. Nederland was vernieuwend en zette de 
koers in op meer professionalisering van de sport. Door 
toenmalige bondscoach Joze Banfi was in de periode 
voor Athene met name veel zitvolleybalkennis ontwikkeld 
en gebruikt, wat tot vele successen van het damesteam 
heeft geleid. Maar nadat in en na Athene China en Amerika 
zich snel ontwikkelden binnen de sport, was meer nodig 
dan alleen zitvolleybalkennis. 

Met de overgang van de Nebas NSG naar de 
Nevobo in 2006 kon geleerd worden van de andere 
volleybaldisciplines, zoals het gebruik van Datavolley. 
Nederland en Amerika waren hierin destijds de meest 
vooruitstrevende landen. Maar ook aan uitstraling werd 
gewerkt, zoals door de teams in dezelfde nationale 
teamkleding te steken als onze indoor collega's. In de 
aanloop naar de Paralympische Spelen van Beijing 
sijpelden deze veranderingen langzaam door naar andere 
zitvolleyballanden. 

Tussen de Spelen van 2008 Beijing en 2012 Londen 
kwamen met name Rusland en Oekraïne op. Na onder 
andere zeven keer goud te hebben gewonnen op de EK’s 
tussen 1993 en 2009, werd het team door deze twee 
landen voorbijgestreefd. De trainingsprogramma's van 
meerdere landen werden geïntensiveerd en de werving 
van speelsters was gericht op ex-volleybalsters (indoor) 
met knie- en/of enkelproblemen. De status van een 
Paralympische sport maakt iets extra's los in landen. 

Ze willen er meer middelen en tijd in steken. En doordat 
de Paralympische Spelen dezelfde eisen kent als de 
Olympische en er een wereldwijde dekking moet zijn, heeft 
dit ook geholpen Afrikaanse landen te laten deelnemen 
aan de sport.

Als sport zitten we in een constant spanningsveld met 
enerzijds de wens om veel en goede speelsters te willen 
hebben en anderzijds worden we beperkt door de strenger 
wordende classificatieregels van het International 
Paralympic Committee (IPC). Wie mag wel en niet meedoen 
aan de Paralympische sport zitvolleybal? En als er door 
de classificaties teveel beperkingen worden opgelegd, 
mensen worden uitgesloten in plaats van opgenomen, 
wil je dan nog wel een Paralympische sport zijn?  Voor 
de continuïteit van de sport is het immers belangrijk dat 
zitvolleybal ook door de grote volleybalgemeenschap 
wordt gewaardeerd en gezien als mogelijkheid om actief 
aan sportbeoefening te blijven doen, eventueel nadat je 
een knie-of enkelblessure hebt opgelopen.

Sterk in opkomst is bijvoorbeeld ook volleyballand Italië, 
waar alle Serie A teams de verplichting (!) hebben om 
een zitvolleybalafdeling te hebben. Begeleidingsteams 
worden groter en specifieker, steeds meer landen hebben 
videoscouts en een volledig fulltimeprogramma. De 
invloed is duidelijk waar te nemen bij de grote wedstrijden 
als de EK-, WK- en Paralympische (halve) finales; net als 
bij “grote broer” indoor-volleybal is het zitvolleybal in de 
afgelopen twintig jaar ontzettend geëvolueerd en lijkt het 
bijna een ander spelletje te zijn geworden. 

In de dameslijn zijn momenteel USA, China en Rusland 
de grote drie die met fulltime programma’s de dienst 
uitmaken in de wereldtop. Daaronder voert een aantal 
landen moedig strijd om aansluiting te vinden bij de top 
drie, waaronder Slovenië, Oekraïne, Canada, Brazilië, Iran 
en Nederland. 

Naar mijn mening is dit onder de huidige omstandigheden 
een zeer lastige strijd. Het is noodzaak geworden om in 
de steeds verder gaande professionalisering mee te gaan, 
door een nog beter programma te kunnen aanbieden. In 
Nederland zijn wij afhankelijk van de bereidwilligheid van 
een (klein) aantal speelsters die veel opzij moeten zetten 
om zoveel mogelijk trainingsuren te maken. Zolang 
andere landen fulltime programma’s blijven draaien kan 

je met deze middelen niet meer bij mee blijven doen in de 
medaillerace. 

Een tweede uitdaging voor de toekomst is de scouting: het 
blijkt überhaupt al lastig om jeugdige sporters te vinden 
met een fysieke beperking en daarbij “beconcurreren” de 
verschillende sporten elkaar natuurlijk ook nog. Jonge 
mensen vinden niet altijd even makkelijk aansluiting 
bij onze sport. Daarom wil ik tot slot iedereen in de 
volleybalwereld oproepen om zitvolleybal tenminste één 
keer serieus uit te proberen om te ervaren hoe leuk het is, 
om daarna als club te overwegen een zitvolleybalteam op 
te starten. Hierbij kan de Nevobo, in de persoon van Hans 
Mater, prima ondersteunen!

 
CV: Pim Scherpenzeel (1964) is in 1987 afgestudeerd 
op de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding.  
Hij werkte enkele jaren als gymdocent en atletiektrainer. 
Sinds 1994 is hij volleybaltrainer, enkele jaren later 
haalde hij zijn VT4 licentie, waarna hij tevens opleider 
werd bij de Nevobo Volleybal Academie. Pim is 
sinds maart 2013 bondscoach van de Paravolley 
Dames NL, het Nederlands zitvolleybalteam.  
Hij behaalde met hen de zesde plaats op de Paralympische 
Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Per 1 september 
2012 is hij door de Nevobo aangewezen als één van 
de volleybalondernemers die de trainersopleidingen 
verzorgen.
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CV: Bart Schmeits (1984) heeft de opleidingen do- 
cent bewegingsonderwijs en bewegingswetenschap-
pen (specialisatie sportpsychologie) afgerond en 
is werkzaam in het trainen van mini’s en jeugd, 
zowel in zaal- als beachvolleybal. Heeft clinic over 
CMV voor NVVO gegeven en denkt actief mee bij 
modernisering van het CMV. Hij is hoofddocent 
binnen het project ‘Samen naar een veilig sport-
klimaat’ van NOC*NSF en geïnteresseerd in sport-
psychologie, bewegingsverschillen tussen mensen, 
groepsdynamiek en drijfveren van mensen.

BART SCHMEITS

Een jaar of vier geleden deed ik de uitspraak: “Het 
trainen van 6- tot 12-jarigen is geen startkwalificatie, 
maar een specialisatie!” Een kind is geen kleine 
volwassene, ieder kind is anders en dus verdient 
elk kind een eigen, persoonlijke benadering. De 
vraag is echter hoe je dat in de praktijk brengt? Met 
kennis over technieken, tactieken en een goede 
methodische opbouw kom je al een heel eind, en 
mocht je dat allemaal niet paraat hebben dan zijn er 
boekjes en websites vol met informatie voor handen. 

Tot zover niks aan de hand, maar daarmee ben je er 
nog lang niet. Als je niet weet aan te sluiten bij de 
belevingswereld en de ontwikkelingstaken van je 
sporters dan leidt het nog steeds tot niks. Alleen als 
je als trainer in staat bent om op een verantwoorde 
wijze aan te sluiten bij de belevingswereld en de 
ontwikkelingstaken die je sporters doormaken, 
dan zul je het maximale uit je sporters halen. In het 
boekje ‘Pedagogische tact’ wordt dit kernachtig 
omschreven met de zin: “Op het goede moment 
het juiste doen, óók in de ogen van de leerling.”

Ik denk dat iedere volwassene die gesport heeft één 
of meerdere anekdotes kan vertellen over situaties 
waarin een trainer het voor elkaar kreeg (of juist niet) 
om ‘het juiste’ te doen. Zo had de eerste externe trainer 
die ik had (een trainer die van een andere vereniging 
overkwam) de gewoonte om mij en mijn teamgenoten 
te ‘belonen’ met 25 push-ups bij een foute pass. 
Gewoon midden in het veld, terwijl de anderen doorging 
met de oefening. Het moet voor een toevallige passant 
waarschijnlijk een raar gezicht zijn geweest, maar 
onze trainer deed of dat de normaalste zaak van de 
wereld was. Wij wisten niet beter, wij leerden in zeer 
korte tijd enorm goed te passen, leerden doorzetten 
op moeilijke momenten en leerden dat we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid hadden in het veld. 

In mijn eerste jaren als trainer heb ik veel van hem 
nagedaan, maar dit element heb ik nooit gebruikt. Om 
de simpele reden dat ik ook twee teamgenootjes had 
die daar heel slecht tegen konden, in hun ogen (en 
overigens ook in die van mij) deed hij niet ‘het juiste’.

De laatste jaren begint er in de volleybalwereld 
langzaam een kentering te komen. Ik herinner mij een 

trainer, met veel ervaring op nationaal niveau en een 
jarenlange rol in de talentenopleiding van de Nevobo, 
die letterlijk die tegen mij zei: “Ik ben de laatste jaren 
rustiger geworden en ik zie ook dat dat een positief effect 
heeft op het gedrag en de prestaties van mijn sporters.” 

En hij heeft gelijk! Als trainer moet je voorbeeldgedrag 
vertonen, goed voorbeeld doet goed volgen. Als ik 
als trainer in staat ben om de verantwoordelijkheid 
voor de prestaties te delen met mijn sporters 
(afspraken maken, gezamenlijk doelen stellen, 
inbreng serieus nemen, etcetera), dan zullen sporters 
het door mij gewenste gedrag vanzelf gaan vertonen. 

De term die in de volksmond hierbij is gaan horen 
is positief coachen of sportief coachen. De eerste 
associatie is dat je dan alleen maar complimenten 
mag geven en “goed zo!” mag roepen, maar het 
tegendeel is waar! Elkaar aanspreken op ongewenst 
gedrag is juist een essentieel onderdeel van 
waar deze term voor staat, de truc zit ‘m in het 
voorafgaande proces en de gekozen woorden en 
toon. De Nevobo zet zich - via de ondernemers – ook 
in voor de verspreiding van dit gedachtegoed, door 
het aanbieden van diverse workshops en cursussen 
vanuit dit pedagogische perspectief. Een ontwikkeling 
die ik wat dat betreft alleen maar kan toejuichen.

Wat de toekomst op dit gebied zal brengen weet ik 
natuurlijk niet. Wat ik wel weet is dat er ten minste twee 
ontwikkelingen gaande zijn die kansen gaan bieden 
aan volleybalclubs en trainers die zich gespecialiseerd 
hebben in de leeftijdsgroep 6- t/m 12-jarigen. Een 
eerste ontwikkeling is dat er steeds meer basisscholen 
overstappen op een rooster waarbij de kinderen 
dagelijks rond 14:00 vrij zijn van school (het zogeheten 
continurooster). Dat betekent dat de kinderen vanaf 
dat moment ‘beschikbaar’ zijn om georganiseerd te 
gaan sporten. Sporthallen en gymzalen staan op dat 
moment leeg en de meeste verenigingen hebben geen 
trainers die op dat moment beschikbaar zijn. Als er 
ook nog eens samenwerking kan worden gezocht met 
een BSO, dan liggen daar kansen voor het oprapen. 

Een tweede ontwikkeling is dat er steeds meer 
aandacht komt voor een brede motorische 
scholing van sporters. In ons geval betekent dat 

Rol van de (jeugd-) trainer

dus dat we niet alleen volleybalspecifieke 
bewegingsvaardigheden aanleren, maar dat we 
onder andere ook turn-, atletiek- en stoeivormen 
aanbieden. Hoe beter het motorische fundament 
van een sporter, hoe makkelijker het vervolgens 
is om nieuwe bewegingen te leren. De kans 
op het oplopen van blessures neemt af en 
het is ook nog eens goed voor de cognitieve 
ontwikkeling (nieuwe kennis opnemen, verwerken 
en toepassen). Als ik deze twee ontwikkelingen 
optel, dan ontstaan er in de komende jaren in 
ieder geval genoeg kansen voor goed opgeleide, 
pedagogisch geschoolde, professionele 
trainers en docenten bewegingsonderwijs, 
die in staat zijn om op het goede moment het 
juiste te doen, óók in de ogen van de leerling.



JUBILEUMNUMMER - 35 JAAR NVVO VOLLEY TECHNO 66 6 7

CV: Op zijn zestiende werd Redbad Strikwerda (1964) gegrepen door het volleybalvirus en dat liet hem niet meer los. Na drie jaar 
spelen bij sv Irene en drie jaar SOS/DPC kwam de eredivisie voorbij met uiteindelijk prijzen bij Piet Zoomers/D. Het trainersvak zat er 
al vroeg in, via SOS/DPC (drie jaar), vv Utrecht (negen jaar), Radius (zes jaar) en Nivoc '68 was daar de opstap tot assistent bij Piet 
Zoomers/D in 2004. Vanaf het moment dat hij daar als hoofdtrainer actief werd kwamen er successen met drie titels en vier bekers. 
Aansluitend bij Landstede Volleybal nog drie titels en twee bekerwinsten waarbij het eerste kampioenschap van deze club ooit er één 
was om nooit meer te vergeten. Zelf is hij het meest te spreken over de in totaal twintig internationals die via zijn teams geselecteerd 
werden voor Oranje. En blijft hij onverminderd ambitieus om over te kunnen stappen naar een interessante club in het buitenland of 
een rol te kunnen spelen bij de nationale teams.

REDBAD STRIKWERDA
Het allermooiste

Regelmatig hoor ik op Radio1 prominenten uit de wereld 
van cultuur vertellen over wat zij op dat moment het 
allermooiste vinden. Met geestdrift verhalen zij van 
hetgeen bijzonder is met een mooie beschrijving erbij. 
Omdat het zo mooi is.

Voor 35 jaar NVVO begeef ik me op datzelfde pad, kijk ik 
terug naar wat het allermooiste was in het verleden en 
vooruit naar diegenen waarvan ik verwacht dat die het 
mooiste gaan worden in de toekomst. Volleybal als kunst, 
een bijna perfecte uitvoering van het spel, is te vergelijken 
met de klank van de mooiste composities, de fraaiste 
zinnen in de literatuur of de betoverendste beelden in 
de cinema. Ik doe dat in de categorieën man, vrouw en 
coach.

Man  
Frank Constandse, voorman van het roemruchte Starlift/
Blokkeer. De enige Nederlandse club die ooit de finale van 
het Europacup 1 toernooi (huidige Champions League) 
haalde. Frank kon als aanvaller alles op een uitmuntend 
niveau. En daarbij in sporthal De Vliegermolen ballen te-
gen het dak slaan. Ik herinner me een wedstrijd waarbij 
hij samen met zijn kompaan Loek Willemstein besloten 
had om met het hele team tijdens het inslaan alle ballen 
diagonaal in het rijtje van de tegenstander te slaan. Deze 
provincialen, ook top van Nederland, werden uiteraard 
met een kansloze 3-0 van het veld gespeeld. Zijn super-
ieure techniek gecombineerd met winnaarsmentaliteit en 
charisma maakten hem de beste. Hem zien spelen doet 
je afvragen waarom voor ons stervelingen het spel soms 
zo moeilijk lijkt te zijn, hij liet het makkelijk lijken. Hij was 
twintig jaar te vroeg geboren, anders had hij Olympisch 
goud om zijn nek gekregen.

Toekomst man  
Nimir is mijn man voor de toekomst. Het spelende kind 
dat alles kan en excelleert als het om spelletjes en punten 
gaat. De perfecte symbiose van Europese en Afrikaanse 
genen, aansprekend om zijn looks en een voorbeeld voor 
alle culturele geledingen. Hij gaat ons over zes jaar naar 
de Spelen slaan.

Vrouw 
Martje de Vries (later Van Wijnen), Friezin die de wereld 
versteld deed staan. Begonnen op het midden, later op alle 
aanvalsposities en doorontwikkeld naar de spelverdelers 
positie. Met Prins/DVC, getraind door haar latere man 
Hans van Wijnen, blufte ze de Europese top regelmatig 
af en haalde de Europacupfinale. Technisch superieur, 
motorisch begaafd en een winnaar pur sang. Met haar 

inbreng werd het nieuwe volleybalbolwerk in Sneek 
(Olympus) opgebouwd en ontelbare malen Nederlands 
kampioen. Haar latere betrokkenheid bij opleiding van 
talent maakt haar tot het mooiste wat volleybal in 
Friesland en Nederland heeft voortgebracht.

Toekomst vrouw  
Nika Daalderop is de ultieme allrounder van de toekomst. 
Indoor of beach, passing of aanvallen, plezier én ambitie, 
bescheiden maar vastberaden, sportpak of galajurk: alles 
heeft ze in huis om de nieuwe mooiste te worden. Op 
het moment dat zij basisspeelster wordt in het nationaal 
team hebben we de perfecte combinatie van pass-aanval 
die al die jaren gezocht is. En dan gaan we op het EK de 
finale winnen.

Trainer 
Pierre Mathieu, reiziger van Bandung naar Vorden. De 
kampioenenmaker. Geen enkele Nederlandse trainer won 
het kampioenschap zo vaak als hij. Bij elk kampioenschap 
dat ik binnen haalde herinnerde hij mij er altijd fijntjes aan 
dat ik nog een lange weg te gaan had. En gelijk had hij. 
Hij was altijd hard en direct, dat moet je leren waarderen. 
Met zijn palmares in Nederland, Duitsland en België en 
een finaleplaats in de EC1 heeft hij op clubniveau meer 
gepresteerd dan wie dan ook. En ondanks zijn kleine 
postuur liet hij zich verbaal altijd gelden en zette hij het 
mentaal ijzersterk neer. 

Toekomst trainer  
Wie o wie? De huidige en komende lichting trainers op 
clubniveau en op Papendal zijn internationaal gezien 
van onbeduidend niveau. Er is geen bedreiging van 
nieuwelingen voor trainers als Jan Berendsen, Arjan Taaij, 
Petra Groenland en ondergetekende. Hier ligt een taak voor 
de Nevobo om het niveau te helpen opkrikken. Strakke, 
goed geleide opleidingen (dus niet extern via zzp’ers), 
een plan om in de toekomst trainers af te leveren die de 
stap naar internationaal niveau kunnen maken, dat kan 
verschil gaan maken. Een mastercoach opleiding moet je 
aanbieden aan iemand die bondscoach kan gaan worden, 
niet aan iemand die het al is want dan is het te laat. En de 
Nederlandse trainer met ambities moeten we koesteren. 
Dan krijgen we ook daarin weer een allermooiste.
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HENRIËTTE WEERSING
De veranderingen in het volleybal

Het was in 1985, net na het behalen van de historische 
derde plaats van het Nederlands damesteam op het EK 
in eigen land, dat ik voor het eerst in de eredivisie ging 
spelen bij landskampioen Avero Sneek. Ik mocht samen 
gaan spelen met drie speelsters uit dat bronzen team: 
Martje de Vries, Ingrid Piersma en Jeantine Berg. Ze 
hadden allemaal nagenoeg perfecte basistechnieken. 
Iets wat ik niet had, omdat ik pas op mijn zestiende was 
begonnen met volleybal en eigenlijk alles in versneld 
tempo had aangeleerd. Ik had al wel een hoop extra 
bijgeleerd tijdens districtstrainingen van onder andere 
Abe Meininger en van mijn eigen clubtrainer van BRS 
Winschoten, Henk Bijl.

Toen ik in Sneek kwam begon voor mij pas het echte 
drillen van fundamenten. Het rollen in de verdediging, 
maar vooral het op alle posities kunnen spelen. Ik 
kwam in Sneek als middenspeelster, maar ging er 
weg als diagonaalspeelster. Ik was toen iemand 
die op alle posities kon aanvallen en bijna alle type 
aanvallen beheerste. Dat is iets wat je tegenwoordig 
niet vaak meer ziet. Men begint nu (veel te) vroeg 
met het specialiseren. Hierdoor hebben we nu veel 
speelsters die beperkt zijn in een aantal onderdelen bij 
het volleybal. Misschien beheersen ze hun specialiteit 
beter, maar ik vind het jammer dat bijvoorbeeld veel 
middenspeelsters moeite hebben met het overnemen 
van een set up en ook dat ze nauwelijks kunnen 
passen. Alle onderdelen kunnen beheersen komt 
volgens mij ook ten goede aan je inzicht en tevens aan 
je reactiesnelheid in het volleybal.

Ik leerde ook passen, maar toen ik me ging 
specialiseren in de drie meteraanval werd ik al snel uit 
de pass gehaald. Tijdens het EK in België in 1987, was 
ik de eerste vrouw die in de drie achterveld posities 
uit de pass stond en vanachter de drie meterlijn kon 
aanvallen. Tegenwoordig kan bijna iedereen vanachter 
de drie meterlijn aanvallen. Misschien niet allemaal 
even goed en ook niet vanaf alle drie de posities, maar 
iedere dag komt het in oefeningen voor tijdens de 
trainingen. Het drie tegen drie spelen wordt vaak als 
warming up gebruikt. De mooie en complete king of 
the court oefening is helemaal ingeburgerd. Dat was 
vroeger wel anders. 

De vroegere mid/mid positie zie je nu eigenlijk niet 
meer. Ik stond midvoor aan het net samen met de 

spelverdeelster en ging gewoon voor een eerste tempo 
aanval. Ik kreeg de bal ook best vaak. Jeantine Berg, 
die toen naast me stond, was net begonnen met de 
omloopbal (ook die aanval was nieuw) of ze kwam voor 
een nekbal, dus speelden we vaak met twee eerste 
tempo aanvallers, waardoor we veel combinaties 
konden bedenken. Als ik Ingrid Piersma naast me had 
staan (zij op positie 3), deed ik weer iets anders. Soms 
deden we een combinatie, waarbij zij een hogere bal 
op positie 2 kreeg en ik als ik op positie 2 stond, voor 
een eerste tempo voor of achter de spelverdeelster 
kwam. Iedereen kon de bal krijgen. We hadden heel 
veel mogelijkheden en eigenlijk beheerste iedereen 
meerdere type aanvallen. 

Dat zie ik nu eigenlijk niet meer. De middenspeelsters 
zijn veel meer gespecialiseerd in een type aanval: de 
eerste tempo voor de spelverdeelster of de omloopbal. 
Nu zijn er weinig combinaties en wordt dus veel minder 
fantasie gebruikt. De diagonaalspeelsters krijgen 
veel “hoog voor de pot” en de buitenaanvalsters, die 
mogen af en toe wat anders doen. Dat is jammer, 
maar misschien ook logisch. De speelsters zijn nu 
krachtiger. Betere en meer krachttraining is daar een 
belangrijke oorzaak van. Wij begonnen in 1985 net 
een beetje met krachttraining en als je ziet wat er 
nu allemaal gedaan wordt en wat men nu weet over 
krachttraining, voeding, herstel, etcetera, dan hebben 
we een enorme stap voorwaarts gemaakt. Om nog 
maar niet te spreken over statistieken en wat we 
daarmee aan extra info hebben. 

Ik denk dat ik twee sleutelmomenten heb gehad in 
mijn speeltijd. De eerste was de introductie van de 
drie meteraanval en de tweede was de introductie 
van Datavolley, waar ik zelf een rol in heb gehad. In 
1995 kwam de toenmalig bondscoach Bert Goedkoop 
me opzoeken bij mijn club in Modena, waar wij al 
gebruik maakten van Datavolley. Onze scoutman heb 
ik die zomer meegenomen naar Nederland en vanaf 
toen zijn we begonnen met het introduceren van het 
Datavolleyproject in Nederland. Die ontwikkeling is zo 
belangrijk geweest voor het Nederlands team. Opeens 
ging de ontwikkeling heel erg snel en verliep het 
bestuderen van tegenstanders een stuk beter.

Ik denk dat het zich steeds verder blijft ontwikkelen, 
net als de technieken voor optimale (kracht en 

snelheids) training. Nederlanders 
hebben de beste lijven, fysiek 
gezien, waar je heel goed mee kunt 
werken. Nederland zou zowel bij de 
vrouwen als bij de mannen bij de 
top moeten en kunnen horen. Ook 
hebben we de know how, de kracht, 
de fysieke gesteldheid, de lengte, 
het doorzettingsvermogen en de 
Nederlanders kunnen zich als de 
beste aanpassen in alle situaties 
(overleven noem ik dat). Inmiddels 
is er eindelijk ook financieel een 
hoop verbeterd waardoor we 
eigenlijk alles in huis hebben om 
bij de wereldtop te kunnen horen. 
Dat we een klein landje zijn is dan 
misschien het grootste probleem, 
want onze spoeling is daardoor een 
beetje dunner dan bij een aantal 
andere landen.

CV : Henriëtte Weersing (1965) begon 
eerst te turnen op wedstrijdniveau 
voordat ze in 1980 ging volleyballen 
bij BRS in Winschoten. Zij ging in 
1985 naar het CIOS in Heerenveen 
en ging toen bij Avero Sneek 
spelen. Zij werd zes keer kampioen 
van Nederland met Avero Sneek 
en speelde daarna van 1991 t/m 
2004 bij verschillende topclubs in 
Italië en Spanje. Met deze clubs 
won ze als diagonaalaanvalster 
vele club- en individuele prijzen. 
Ze speelde 297 interlands voor 
Nederland in de periode 1985 tot 
2001. Ze woont sinds 2004 in Italië 
en volgt vandaaruit het (Italiaanse) 
topvolleybal nog steeds.
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JAN KOEHORST
Van mijn kant is er slechts af en toe een artikeltje in ons NVVO-blad verschenen. Dat neemt niet weg 
dat ik in die 35 jaar heel vaak met heel veel interesse de andere, zeer lezenswaardige artikelen heb 
gelezen.

Voor mij is het alweer vijftig jaar geleden dat ik startte als trainer. Ik zat op de Kweekschool (nu 
de PABO) en dus werd ik min of meer verplicht om trainingen te geven. Naast de boeken van Henk 
Blok (Handboek Volleybal) en Jaap Akkerhuis (Volleybal, accent-trainingen) probeerde ik me te 
verdiepen in de oefenstof en gelukkig kwam dan een keer in de maand het oranje gekleurde blad van 
de Nevobo uit Voorburg op de mat. Daarin ook het technisch gedeelte met allerlei oefeningen. Daarop 
improviserend kwam je dan tot “verantwoorde” trainingen. 

Na de trainers B opleiding (twee jaar op en neer naar Beekbergen) moest ik een keuze maken in 
het fluiten in de eredivisie en het training geven. Het werd het eerste, al had ik nog tijd over om 
aanstormende talenten te trainen. Bij de NVVO bijeenkomsten viel mij altijd de kameraadschappelijke 
sfeer op. Volledig anders dan ik bij de scheidsrechters gewend was. De bijscholingen wierpen niet 
alleen hun vruchten af bij het geven van trainingen, ook in de arbitrage kon ik mijn ei kwijt. Pas veel 
later kreeg ik het verzoek het een en ander uit te leggen over spelregels in ons blad. En dan merkte je 
dat het goed gelezen werd en mocht ik de vraagbaak spelen in de zalen waar ik als scheidsrechter en 
later als jurylid kwam. 

Het volleybal, de trainingen, de coaching en de spelregels blijven zich in een hoog tempo ontwikkelen. 
Ik hoop wel dat het een technische sport blijft. De tendens om alles wat de balbehandeling betreft 
maar goed te vinden, is mij een doorn in het oog. In het buitenland wordt de “oude” technische lijn 
nog stevig vastgehouden en ligt het speerpunt met name op de balvaardigheid van de jeugdteams 
(en terecht!).

Het is prachtig dat de NVVO nu al weer 35 jaar een stevige plaats in volleyballand heeft ingenomen. 
Dat moet zo blijven en wat mij betreft mag de Nevobo alle initiatieven van de NVVO omarmen en er 
vooral veel gebruik van maken. 

Felicitaties aan de noeste werkers bij de NVVO. Ga nog lang door en als er weer spelregels veranderen… 
dan doe ik m’n best om dat uit te leggen.

 
CV: Jan Koehorst (1947) is dit jaar vijftig jaar trainer bij VCSpaarnestad en de voorgangers. Hij was ook 
internationaal scheidsrechter en is nu nog technisch jurylid. Hij was naast zijn vele volleybalactiviteiten 
ook werkzaam als schoolhoofd in Haarlem. Na zijn pensionering als schoolhoofd was hij vele jaren actief 
als manager bij het Nederlandse mannenteam indoor. En is nu nog steeds met zijn VT5-licentie actief bij de 
Spaarnestad-mannen en vrouwenteams.

Trainer of scheidsrechter? Een moeilijke keuze!
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CV: Han Abbing  (1961) heeft sinds 1995 het VT5-diploma en heeft een indrukwekkende carriere als trainer in Nederland gehad (van 
1997-2004 bij de Nationale vrouwen teams, in 2014-2015 een jaar als Talentcoach bij de jongens), in Duitsland (als bondscoach bij 
de Duitse meisjes onder 20) en bij Bundesliga club VfB’91 Suhl van 2008-2013 en vanaf 2016 tot heden nog steeds als hoofdcoach.

HAN ABBING
Het gaat om onbegrendse ambitie van speelsters en spelers

Toen ik in 2004 Nederland verliet om in Duitsland 
als professioneel trainer te gaan werken in de Duitse 
Bundesliga had Nederland net een periode achter de rug 
waar het in het volleybal tot de beste landen van de wereld 
behoorde. In 1996 werd Nederland Olympisch kampioen bij 
de mannen en bereikten de vrouwen in Atlanta een vijfde 
plaats. Niet gek voor een klein land met destijds ongeveer 
150.000 geregistreerde volleyballers en volleybalsters.

Was dit succes te danken aan het gevoerde beleid van de 
Nevobo? Was het toeval (toeval is logisch)? Was het de 
samenkomst van talent en ambitie bij spelers en trainers? 
Waren het de clubs in de Nederlandse competitie? 
Alhoewel iedereen in de volleybalwereld een steentje 
bijgedragen zal hebben, was het toch vooral de ambitie 
van de spelers en speelsters die tot deze hausse hebben 
geleid.

Ik acht de kans erg groot dat ik geen professioneel trainer 
zou zijn geworden wanneer deze succesvolle periode in 
Nederland niet zou hebben plaatsgevonden. Het heeft 
mij als modale volleyballer, maar gek van het spelletje, 
een beroepsperspectief gegeven. Ik kende voordien geen 
trainers die volledig voor het vak van volleybaltrainer 
hadden gekozen. Door de hausse van het Nederlandse 
volleybal veranderde dat. 

In 2014 keerde ik terug in Nederland en werd ik talentcoach 
van de jongens op Papendal. Ondertussen was Nederland 
nog redelijk succesvol bij de vrouwen (zilver EK vrouwen 
2009) zonder zich te hebben kunnen kwalificeren voor 
de Olympische Spelen in 2012. Bij de mannen had het 
Nederlandse volleybal na de Olympische Spelen Athene 
in 2004 de aansluiting met de Europese- en wereldtop 
verloren. Wat ik na tien jaar aantrof was aan de ene kant 
het zeer professionele opleidingsinstituut Papendal met 
de Talent Teams voor zowel jongens als meiden en aan de 
andere kant een niet geprofessionaliseerde A-League. In 
deze A-League werd soms nog gespeeld in sporthallen uit 
de jaren `70 en ’80 en dat veelal onder leiding van trainers 
die dat niet als fulltime trainer deden. 

Uitzonderingen hebben de regel bevestigd, een enkele 
club heeft met professionele structuren gewerkt, maar 
verdween ook weer. Een enkele trainer werkte fulltime 
als trainer, maar was echt een uitzondering. Groot was 
mijn verbazing dat verschillende parttime trainers hun 
atleten niet stimuleerden en soms zelfs afraadden naar 
Papendal te gaan. Verder, hoe kunnen jonge volleybalsters 
en volleyballers en jonge trainsters en trainers zo 

het perspectief zien dat volleybal ook professioneel 
gespeeld kan worden en trainers fulltime voor hun vak 
volleybaltrainer kunnen kiezen? Ik kon in 2014 alleen maar 
concluderen dat in volleyballand Nederland de tijd stil had 
gestaan. Ik waande me in een memorylane toen ik met het 
Talent Team de Nederlandse speelzalen afreisde.

Tijdens mijn ronde langs de Nederlandse volleybalvelden 
viel me nog iets heel anders op. De Nevobo  en de clubs 
hebben gedurende de succesperiode nagelaten echt werk 
van te maken van het scouten van (volleybaltalenten. 

Er is weinig of niet gescout, er zijn waarschijnlijk te weinig 
en niet structureel scholen bezocht om op zoek te gaan 
naar talenten die anders nooit een keuze voor volleybal 
zouden hebben gemaakt.  De Nevobo en de clubs hebben 
geen weg gevonden potentiële talenten in aanraking te 
brengen met het volleybal. De net beschreven vaststelling 
wordt nog eens onderstreept wanneer ik zie dat volleybal in 
Nederland nog steeds vooral een witte sport is. Als ik van 
Almere naar Amsterdam in de trein zit maak ik onderdeel 
uit van een kleurrijk Nederland. Wanneer ik echter in het 
Topsportcentrum Almere een World League wedstrijd 
van de mannen bezoek, zie ik een Nederlands team (14 
spelers) dat op twee uitzonderingen na blank is en dat 
team wordt in het kleurrijke Almere vooral aangemoedigd 
door een blank publiek. Bij de vrouwen zie ik niet dat het 
anders is.

Hebben we ondanks bovenstaande een toekomst in het 
internationale volleybal? Bij de vrouwen zijn we weer 
Europees- en wereldtop.  De grotere aantallen meiden die 
gaan volleyballen koppelen we aan een goede opleiding bij 
een enkele club en vooral aan de opleiding op Papendal. 
Daaraan wordt verder vooral de onbegrensde ambitie van 
de huidige speelsters van het Nederlandse team gevoegd. 
Bij de mannen moeten we vaststellen dat ons dat niet lukt.

Dus gaat het echt alleen om de ambitie van de speelsters 
en de spelers. Net als in de jaren ̀ 80 en ̀ 90  zal dat bepalend 
zijn. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de al genoemde 
vrouwen. Na het WK van 2014 geven ze te kennen dat hun 
ambitie veel verder gaat dan die van de Nevobo en de clubs 
en hebben de bond onder druk gezet te handelen naar hun 
goed dunken. De resultaten zijn daarna niet uitgebleven. 
Bij de mannen zal het niet veel anders gaan. Alleen 
wanneer een groep getalenteerde spelers, passend in het 
moderne volleybal, een onbegrensde ambitie uitspreekt 
weer internationale top te willen spelen zullen we daar ook 
terug komen.
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DOMINIQUE BAEYENS

Als je zoals ik, eind jaren zestig gestart bent met 
volleyballen, dan ligt er al een volleyballeven achter 
je. Toen speelden we op straat, een afsluiting of een 
touw tussen twee bomen volstond. Urenlang speelden 
we wedstrijdjes, tot het donker werd en de buren 
reclameerden. De clubwedstrijden van Kruikenburg 
werden afgewerkt op de speelplaats van de school. 
Wat lichte sneeuwval was in die tijd geen reden om 
wedstrijden af te gelasten. Eerst sneeuwruimen, dan 
spelen. Onze eerste training in de sporthal van de school 
was een ware mijlpaal in onze volleybalgeschiedenis.

In de jaren zeventig raakten we in de ban van het Japanse 
volleybal. In tegenstelling tot de Oost-Europese topland-
en speelden ze aantrekkelijk volleybal, met veel variatie 
en snelheid, spectaculair verdedigingswerk en een aan-
stekelijk enthousiasme. Dit was ons grote voorbeeld. 
Jarenlang hebben we binnen de club geprobeerd dit te 
kopiëren, tot het rondjes lopen, na elk gescoord punt, toe.

Na de Olympische titel van Polen in 1978 begon iedereen 
“kruis” en “schijnkruis” combinaties te spelen. Het volleybal 
werd dynamischer. Deze snelle aanvalscombinaties 
maakten het spelletje spectaculairder. De opslag had 
in die periode weinig of geen impact waardoor er naar 
hartenlust kon gecombineerd worden. De alsmaar 
toenemende lengte van de spelers en de daarmee 
gepaard gaande blokkracht betekenden het einde van 
dit combinatiespel. Niet alleen de lengte nam toe, maar 
vooral de kracht. Hoger, harder, sneller! Powervolleybal! 
Geen verrassende aanvalspatronen meer, maar meer 
snelheid op de hoeken en een extra pipe aanval. 

Jammer genoeg zorgde dit voor teveel uniformiteit.  Je 
kan alleen maar vaststellen dat elk topteam in de wereld 
in eenzelfde opstelling speelt. Eén spelverdeler en vijf 
aanvallers (twee middens, twee receptiespelers en 
één hoofdaanvaller) en de libero die de middenspelers 
achteraan vervangt. Vroeger was er minder eenheidsworst. 
Sommige teams stonden met twee spelverdelers of met 
drie middenspelers op het terrein. Wie rukt er zich los 
uit deze tactische dwangbuis? Wie komt er met nieuwe 
ideeën? Wie durft er nieuwe technieken te introduceren?

Waarom geen flyaanval bij de heren? Niet, zoals bij de 
dames, alleen door de middenspelers, maar ook door de 
hoofdaanvaller positie 2 en positie 1?  In de wandelgangen 
wordt gefluisterd dat men de sprongopslag en de drie  

meter aanval aan banden wil leggen door een nieuwe regel 
in te voeren die een landing achter de basis-en driemeterlijn 
verbiedt. In dat geval lijkt de flyaanval een goed alternatief.  
De éénbenige afstoot laat toe om de vluchtfase 
zijwaarts te maken en niet voorwaarts. Het invoeren 
van deze regel zou ook de wedergeboorte van het twee 
– vier systeem kunnen inleiden. Alles komt terug, toch?

Als voetballers perfect tweevoetig kunnen zijn, is het 
dan utopisch om te veronderstellen dat een volleyballer 
zowel links als rechts moet kunnen aanvallen? 

Reglementsaanpassingen leiden meestal naar vernieuw-
ingen op technisch en tactisch vlak. Denk maar aan het 
introduceren van het RPS, de libero en het toleranter 
beoordelen van het eerste contact. Op dat vlak zijn we 
trendsetters in het volleybal. Er zijn de laatste twintig jaar 
toch heel wat reglementsaanpassingen gebeurd die het 
aanzicht van onze sport grondig veranderd hebben. Het 
invoeren van de technische time-outs, op toptornooien 
het invoeren van het challengesysteem, de “snelle” 
wissel, noem maar op… Je kan de beslissingsnemers 
in onze sport zeker geen traditioneel en conservatief 
denken verwijten. Elke verandering roept uiteraard 
verzet op, leidt tot oeverloze discussies tussen de 
pro’s en de contra’s. In tegenstelling tot veel van mijn 
generatiegenoten vind ik dat een sport zich mag, zich 
moet vernieuwen, maar je mag niet om de haverklap aan 
spelregels zitten sleutelen. Dat doet mensen afhaken.

Ik denk dat we nog verder kunnen gaan in het verhogen 
van de spankracht door sets van vijftien punten te spelen in 
plaats van naar vijventwintig. Nog kortere sets, nog 
spannender maar wel naar vier gewonnen sets in plaats 
van drie.

Wat me het meeste stoort zijn de vele onderbrekingen in 
een wedstrijd. Twee technische time-outs, vier mogelijke 
time-outs door de coaches en daarbovenop minimum vier 
mogelijkheden om een challenge aan te vragen. Dit zijn 
teveel onderbrekingen die het ritme totaal uit een wedstrijd 
halen. Vooral als ik een wedstrijd volg op TV krijg ik, een 
volleybalfanaat pur sang, al snel de neiging om weg te 
zappen bij de zoveelste time-out. Er moet gestreefd 
worden naar meer tempo en minder onderbrekingen. 
Naar een challengeysteem dat sneller werkt en slechts 
één time-out meer voor de coach. Misschien moet er ook 
eens overwogen worden om aan een verloren challenge 

The Times They Are a-Changin’ Bob Dylan - 1964

puntenverlies te koppelen. Zou dat 
het lukraak aanvragen niet stoppen? 

En dan heb ik het nog niet gehad 
over de vele opslagmissers die vooral 
in het mannenvolleybal voor teveel 
onderbrekingen zorgen, wat volgens mij, 
het entertainend aspect van een wedstrijd 
absoluut niet ten goede komt. Waarom 
het aantal opslagmissers per speler niet 
beperken tot maximaal drie per wedstrijd? 
Een speler die er meer maakt, moet er 
onverbiddelijk uit! Het is te vergelijken 
met de vijf persoonlijke foutenregel 
in het basketbal. Vervang je dan een 
speler met twee opslagmissers achter 
zijn naam of niet? Op het scorebord kan 
elke supporter het aantal opslagmissers 
meevolgen, wat gegarandeerd voor meer 
beleving op de tribunes gaat zorgen. 
Ik ben er zeker van dat een dusdanige 
reglementsaanpassing het aantal 
storende opslagmissers zal beperken 
en tegelijkertijd tot nieuwe, verrassende, 
tactische strategieën zal leiden.

Heeft de toekomst nog nieuwe zaken in 
petto? Een sport moet mee evolueren 
met een veranderende maatschappij, 
maar teveel innovatie op te korte tijd, 
werkt nadelig. We hoeven immers niet 
elke dag het warm water uit te vinden.

CV: Dominique Baeyens (1956) speelde 
van 1970 tot 1987 in Belgische eredivisie 
(Kruikenburg Ternat en Knack Roeselare) 
en speelde meer dan 100 interlands voor 
België. Was van 1987 tot 2011 hoofdcoach 
in de Belgische eredivisie (Cera-Ternat, 
Maes-Pils Zellik en Knack Roeselare). 
Won acht landstitels en werd acht keer 
uitgeroepen tot coach van het jaar. Van 2012 
tot 2016 bondscoach bij de Red Dragons 
(Belgische mannen). De Red Dragons 
stegen toen naar plaats 8 in de Europese 
ranking. Van 2016 tot heden werkzaam in 
coach de coachproject met de coaches 
in de topsportschool Volleybal Vilvoorde.
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2. Laat zien dat jij als trainer ook nog steeds leert. Je modelt 
daarmee dat je ook niet alles weet, maar wel strategieën hebt 
die zouden kunnen helpen; laat deze vooral zien en horen! 

Betekenis 
Welke aspecten herinner ik me vooral vanuit mijn (top)tijd 
als volleyballer? Dat zijn toch vooral geweest: ongelofelijk 
veel plezier hebben, merken dat je -door training- beter kunt 
worden en dat je door samenwerken een team wordt en 

ANTON DE VRIES
Sporters ontwikkelen is leerspieren trainen!

In mijn eigen volleybal top tijd - jaren ’80 bij Animo Sneek 
– was ik vaak verbaasd over waarom iemand met veel 
aanleg het (net) niet tot de absolute top redde en een 
ander met minder aanleg veel verder kwam. Nu ik zelf als 
pedagoog-onderwijskundige in aanraking ben gekomen 
met Building Learning Power (BLP) kan ik beter begrijpen 
en beter aangeven wat er nodig is om ‘goed’ te worden. Ook 
wat de waarde is van goede pedagogische begeleiding in 
de sport, is voor mij betekenisvoller geworden. 

Trainen van leerspieren  
Building Learning Power is een Brits onderwijsconcept 
van professor Guy Claxton en heeft als doel van 
jongeren betere ‘learners’ te maken. Het trainen van 
leercapaciteiten naar goede leergewoonten staat 
daarbij centraal. Hij onderscheidt daarbij - gebaseerd 
op vele wetenschappelijke leertheorieën - vier gebieden 
met daarin zeventien leerspieren die vanuit een growth 
mindset te trainen zijn. Uiteraard hebben we niet echt 
leerspieren, maar de metafoor is voor een ieder snel 
duidelijk: door ook deze leerspieren goed te trainen in de 
juiste context, kunnen we uiteindelijk beter presteren. 

Het eerste gebied van BLP - veerkracht - heeft te maken 
met het emotioneel verbinden aan het leren. Het tweede 
gebied - vindingrijkheid – met het op verschillende 
manieren kunnen leren. Het derde gebied - reflectief 
vermogen - met de strategische aspecten van het leren. 
En tenslotte het vierde gebied - interactie - heeft te maken 
met de ociale aspecten’ van het leren. 

Dat naast fysieke en technische training ook mentale 
training van (top)sporters van belang is, is een 
geaccepteerd gegeven in de sport. Het werken met BLP in 
de onderwijssetting, met kinderen, maar vooral ook met de 
docenten (de trainers) heeft mij duidelijk gemaakt dat ook 
het lerend vermogen vergroot kan worden door training. 
Dit geldt bij uitstek voor de minder voor de hand liggende 
vaardigheden zoals: vindingrijkheid, kunnen bijstellen 
en samenhang kunnen zien. Alle coaches weten dat dit 
nou juist de aspecten zijn die we in het veld, bijvoorbeeld 
tijdens een wedstijd, ook willen zien van onze sporters. 

Deze column biedt te weinig ruimte om alle elementen 
van BLP toe te lichten, maar ik ga proberen een gebied 
(vindingrijkheid) te vertalen naar de sportcontext.

Building Sports Power: vindingrijkheid  
Vanuit het BLP model betekent vindingrijkheid de wil 
hebben en klaar zijn om op verschillende manieren te 
leren. Dit betekent onder andere: nieuwsgierig zijn (vragen 
stellen), verbindingen kunnen leggen (koppelingen 
maken) en je verbeelding kunnen inzetten. Hoe kun je dit 
dan als trainer trainen en stimuleren?

- Is er genoeg (pedagogische) ruimte en veiligheid om 
te mogen experimenteren? Experimenteer bijvoorbeeld 
eens met door de spelers nieuw bedachte volleybalregels: 
wat zouden we daarvan dan kunnen leren in het gewone 
volleybal?

- Worden spelers voldoende gestimuleerd om nieuwsgierig 
te zijn, vragen te stellen? Nodig eens een speler van 
eerste team uit en laat jeugdspelers vragen stellen aan 
hun sporthelden. Doe dat ook eens met iemand uit een 
andere sport: kunnen spelers verbanden leggen met het 
volleybal?

- Mogen spelers ook zelf een oefening in de training 
invoegen? Het verhoogt ook eigenaarschap en stimuleert 
het nemen van verantwoordelijkheid.

- Blijf zelf ook open staan voor nieuwe ideeën.

Trainer-coach pallet  
Leren is complex. De manier waarop er feedback en 
uitleg wordt gegeven, draagt bij aan het willen en kunnen 
verbinden aan nieuwe uitdagingen. Op welke manier geef 
jij vooral complimenten? Op het resultaat of op de inzet? 
Geef je feedback vanuit de growth mindset? Laat jij de 
sporters strategieën bedenken die hen zouden kunnen 
helpen? 

Essentieel zijn twee dingen als je dit in de training wilt 
toepassen:

1. Koppel een oefening aan een leerspier. Bijvoorbeeld de 
leerspier ‘herzien’ (bijstellen): als een oefening niet goed 
loopt, vraag de sporters hoe dit anders zou kunnen. Bij de 
leerspier ‘doorzetten’: verdedig twintig ballen en daarbij 
gaat het dan niet om de juiste techniek, maar om het feit 
dat je die twintig ballen pakt. Maak de bedoeling expliciet 
aan de groep. Hiermee krijgen sporters namelijk taal om 
over hun eigen leren en ontwikkeling te praten.

leert incasseren van een verloren potje. Dit heeft mij mede 
gevormd in mijn huidige vak als trainer in het onderwijs. 

CV: Anton de Vries studeerde Onderwijskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, is oud- volleyballer (eredivisie, 
bij Animo en vc Sneek) en trainde van de jeugd tot eerste 
heren- en damesteams. Momenteel werkt hij bij NHL-
Stenden Hogeschool als trainer-adviseur in het primair en 
voortgezet onderwijs. 
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WERNER PAANS
Wie zit er op te wachten?

De NVVO viert haar 35 jarig jubileum met een speciale 
uitgave van Volley Techno. Er komt een verzoek om een 
stuk te schrijven over volleybal voor die speciale uitgave 
over volleybal toen, nu en straks, de toekomst. Ik zie er 
tegen op, en wel hierom. Wie zit er nou te wachten op 
iemand die in de jaren vijftig begon met vuistbal over 
een touwtje naast de Hervormde kerk in Soest? Die na de 
gymles een spelletje deed met een bal over een net in een 
veel te krappe gymzaal, waar de bal tegen tegels op 170 
cm hoogte, in was?  En dat ik als zestienjarige, jongetjes 
in de straat probeerde mee te laten doen met dat spelletje. 

Dat ik een spelleiderscursus in Den Haag volgde en daarna 
een bondsoefenmeestercursus in Utrecht, bij mijnheer 
Blok en mijnheer en mevrouw  Moerman, wie zit daar nou 
op te wachten?

Dat ik ging kijken bij echte clubs hoe er getraind werd, want 
er was niet zoveel literatuur over lesgeven in volleybal. 
Daar zit niemand op te wachten.

En dat ik ‘ja’ zei toen een paar enthousiaste mensen 
vroegen of ik mee wilde doen om een vereniging op te 
richten voor volleybaltrainers. Dat is 35 jaar geleden! Wie 
wil dat nou nog lezen?

Er is na dat moment in 1982 veel veranderd. Ja, er werd 
een Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters 
opgericht, met negentig leden. En ja, hoewel de Nevobo 
in het begin nogal gereserveerd reageerde, werden 
er bijscholingen door de NVVO georganiseerd in 
samenwerking met de bond en wat te denken van clinics 
met bekende, zelfs beroemde buitenlandse trainers. 
Clinics, die in allerlei steden en dorpen in Nederland 
plaatsvonden. Waar dé Gert Dürwächter een warming-
up op muziek introduceerde om van het begin af aan in 
trainingen accent te leggen op het ritmisch bewegen 
bij volleybal. Ze kwamen overal vandaan, die beroemde 
trainers, uit Rusland, USA, Duitsland, Frankrijk, Brazilië, 
maar ook uit Nederland de toppers van toen, Murphy, 
Alberda, Meinema, Akkerhuis.

En wat te denken van Hét vakblad voor volleybaltrainers: 
Volley Techno. In de eerste jaren een pamflet met 
bruikbare informatie voor al die trainers in het land bij 
al die kleine clubjes, die zaten te springen om oefenstof 
en aanwijzingen. Volley Techno, gewoon een gestencild 
blaadje, gemaakt op een typemachine met zo’n bolletje. 

Uitgegroeid tot een echt vakblad. Een blad met een 
antenne voor de nieuwste ontwikkelingen. Mooi man.

En nu? De NVVO is de grootste volleybaltrainersvereniging 
ter wereld, hallo? Er worden nog steeds technische 
bijeenkomsten georganiseerd om de laatste stand van 
zaken in het volleybal te duiden, de veranderingen aan te 
geven en de daarbij behorende oefenstof en analyses door 
te geven en te bespreken. En, het belangrijkste, aandacht 
besteden aan die trainers die de jongste kinderen les 
geven. Want dat is de basis voor de volleybalteams 
van morgen. Die goedwillende vrijwilligers die voor een 
broodje en een kop koffie kinderen enthousiast maken 
voor volleybal, die leveren de speelsters en spelers voor 
de vertegenwoordigende teams van morgen. Net nog 
genoten van de dames in Oranje. Na een paar jaar alleen 
maar hakken, weer variaties gezien in de aanval. 

Prima die analyses van internationale wedstrijden in 
Volley Techno, maar net zo belangrijk is het artikel dat 
die toptrainer schrijft voor de jeugdtrainers in al die kleine 
dorpjes en stadjes waar ook een club zit.

En straks? De volleybalsport heeft het niet makkelijk. Er 
is veel concurrentie, de jeugd heeft veel te kiezen en de 
bezuinigingen bij gemeentes drijven de kosten op. Veel 
vijftienjarigen haken af.  Wat kan de NVVO daar aan doen? 
Nou, onderschat dat niet. Door trainers te informeren, 
te instrueren en bij te scholen kan de training speelser, 
aantrekkelijker worden zonder de technische vaardigheden 
te verwaarlozen. 

Sport wordt steeds commerciëler, niet alleen voetbal maar 
ook volleybal. Veel talent zoekt een plek in het buitenland. 
Is dat erg? Het is wel een bewijs dat de opleiding van 
spelers en speelsters in Nederland in hoog aanzien staat 
in het buitenland maar het is wel jammer dat we die 
talenten niet wekelijks kunnen zien in de Nederlandse 
zalen. Dat zie ik alleen maar toenemen, talenten 
vertrekken, de competities worden minder sterk maar dat 
hoeft de amusementswaarde van het spel niet altijd te 
schaden. En het plezier in het spelen niet te beïnvloeden. 
De Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters 
kan daar een belangrijke rol in spelen, een rol die ze in de 
afgelopen 35 jaar zeker gespeeld heeft.

Verder ben ik van mening dat de antenne terug moet op de 
omslag van Volley Techno.

CV: Werner Paans werd geboren in Haarlem (1934) en later woonachtig in Soest, waar hij Volleybalvereniging Olympia Soest, 
tegenwoordig SoVoCo, oprichtte. Volleybaltrainer sinds 1952. Was mede-oprichter en secretaris NVVO. Was hoofdredacteur en 
vormgever Volley Techno. Daarnaast decennia actief in het culturele leven van Soest.
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Sika Nederland B.V., Locatie Deventer (Pulastic sportvloeren)
Postbus 420, 7400 AK Deventer, Tel. 0570 620744
www.pulastic.com, mail: verkoop.pulastic@nl.sika.com

De actuele algemene voorwaarden zijn van toepassing. Consulteer a.u.b. 
voor gebruik de meest recente locale Productinformatie-bladen.

In de wereld van sportvloeren is Pulastic® hét vooraanstaande merk. In sport-
accommodaties, scholen, universiteiten, balletacademies, fitness- en 
sportcentra; overal liggen Pulastic® sportvloeren. In Nederland en in wel 80 
landen over de hele wereld liggen in 50.000 accommodaties meer dan 35 
miljoen m2 in classic en design kleuren, met basketbal-, voetbal- en volleybal 
belijning, met LED verlichting. En om accommodaties nog veiliger en mooier 
te maken met prachtige wandbekleding omringd. 
 
Kijk op www.sika.nl en www.pulastic.com voor meer informatie of mail 
voor een specifieke vraag naar verkoop.pulastic@nl.sika.com

Pulastic®; een sterk merk
voor scholen en sportfaciliteiten
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