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Beste leden,

Bij deze ligt al weer Volley Techno nr.1-2020 op de deurmat. 
Op het moment dat wij dit schrijven is de maand januari al ruim 
voorbij. Velen van u zijn actief in de verschillende competities; 
de bekerfinales zijn al gespeeld bij het verschijnen van 
deze editie; de Nationale Open Clubkampioenschappen 
worden begin april gespeeld. Daarnaast zijn er nog volop 
internationale activiteiten te verwachten, zoals de Nations 
League voor de zaaldames en de Golden League voor de 
zaalheren. Midzomer zijn de Olympische Spelen te Japan, 
helaas zonder Nederlandse deelname in de zaal.

Door de redactie van Volley Techno is hard gewerkt om 
de Volley Techno nr.1 te doen verschijnen. Er hebben zich 
wisselingen voor gedaan in de redactie. Eline Gommans en 
Kim de Wild zijn gestopt en het bestuur dankt hen voor de 
inzet tot en met 2019. Voor de toekomstige opmaak van 
ons vakblad heten wij Danique Rietberg van harte welkom 
evenals Steffi Verheye voor redactionele bijdragen.

Graag vragen wij uw specifiek aandacht voor een aantal 
onderwerpen, zoals de bijdrage over de gekwalificeerde 
volleybaltrainers in deze VT; en het initiatief van leden om 
een platform motorisch leren te starten op de website en 
tenslotte de te houden digitale algemene ledenvergadering. 
Wij vragen u voor wat betreft het laatste onderwerp de 
aankondiging begin april a.s. op de website te volgen. Uw 
(digitale) inbreng wordt zeer gewaardeerd. 

Onze TC is aan de slag met de voorbereiding van de VT4/
VT5 Clinic. Op het moment van dit schrijven is de datum 
nog niet bekend. Onze website zal deze zo snel als mogelijk 
vermelden.

Daarnaast zijn we inmiddels al aan het nadenken over de 
inhoud van de viering van het 40-jarig bestaan van de NVVO 
in 2022. In dat jaar wordt ook het WK voor de Nederlandse 
dames in de zaal in eigen land gespeeld. 

Wij maken ons wel enige zorg over een aantal leden die hun 
contributie nog niet heeft voldaan. 
U treft bij deze editie van VT een bijsluiter aan met een 
oproep van onze penningmeester.

Graag vragen wij uw aandacht (voor zover van toepassing) 
voor het verzoek van de penningmeester (in de bijsluiter) 
waarbij het van belang is correctie c.q. aanpassingen vast te 
leggen in onze digitale omgeving (Mijn NVVO). Zo kunnen 
wij u nog beter informeren over al onze activiteiten zoals 
acties voor leden en de digitale ledenvergadering. 

Tenslotte moeten wij constateren dat het leden aantal onder 
druk staat. De vergrijzing van ons ledenbestand is helaas 
een gegeven. Desondanks streven wij ernaar met veel acties  
nieuwe leden te werven. Ook uw bijdrage kan daarbij helpen 
door het stimuleren van jonge trainers om lid te worden. Een 
prachtig en kwalitatief blad als VT is een mooi onderdeel  
van het lidmaatschap van de NVVO.

Met vriendelijke groet
Het bestuur van de NVVO,
Namens deze,
Jaap Boom, voorzitter

VAN DE BESTUURSTAFEL
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Corona-virus

Ela, mijn diagonaalspeelster, landde tijdens een 
oefenwedstrijd ongelukkig en ging flink door haar 
enkel. Enkele dagen later kwam ze met behulp van 
een paar krukken op de training. Snel twee stoelen 
gepakt. Een om op te gaan zitten, de ander om haar 
geblesseerde enkel op te leggen.
Ze zag hoe haar teamgenoten goed, hard en met 
veel plezier trainden. Ik vroeg Ela: ‘En?’ ‘Balen’, 
antwoordde ze. ‘Wat zou ik graag trainen!’

Inmiddels is Nederland in de ban van het Corona-
virus. Scholen zijn gesloten, er wordt zoveel 
mogelijk vanuit huis gewerkt, we zijn gevraagd zo 
veel mogelijk sociale contacten te vermijden en we 
zijn allen geconfronteerd met de maatregel dat alle 
wedstrijden en trainingen tot en met 6 april afgelast 
zijn. 
Het is duidelijk dat de economische, sociale en 
maatschappelijke impact enorm groot is.

Als de lezer Volley Techno ontvangt is het eind 
maart. Ik heb geen glazen bol maar sluit niet uit 
dat op dat moment de maatregelen verlengd zijn 
en wellicht hebben sportbonden waaronder de 
NeVoBo, al besluiten genomen over de voortzetting 
van de competitie. 
Op moment van schrijven is in omringende landen 
door verschillende bonden al besloten de competitie 
niet af te maken en geen kampioenen en degradanten 
aan te wijzen.
Mocht dat ook voor onze volleybalcompetities het 
geval zijn: jammer dan. Er zijn belangrijkere zaken 
in het leven. 

Het zou geweldig zijn als er snel een eind komt aan 
het Corona-virus; dat alle maatregelen ingetrokken 
zijn en dat we weer naar hartenlust kunnen sporten. 
Want op dit moment zijn 
we allemaal een klein 
beetje Ela.

Han Bulten, 
hoofdredacteur

Volley Techno
Vaktijdschrift voor leden van de Nederlandse Vereniging van Volleybal 
Oefenmeesters, NVVO. 38e jaargang, nummer 1.

ISNN: 1384-8968. Volley Techno verschijnt vier maal per jaar en wordt 
gratis verzonden aan de leden van de NVVO.

Uitgever
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Hoofdredacteur
Han Bulten

Eindredacteur
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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 1 januari tot 31 december. Voor lidmaatschapskosten en 
aanmelden zie www.nvvo.org. 

Opzegging
Opzegging dient uiterlijk 3 december van het lopende verenigingsjaar 
te geschieden. Voorkeur verdient het dit te doen via MijnNVVO op de 
website www.nvvo.org of indien dit niet mogelijk is via 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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SKorte  ervice

Professionalsering van volleybalverenigingen

De Bondsraad, het hoogste bestuursorgaan van de Nevobo, heeft besloten om volleybalverenigingen verder te gaan 
versterken door op lokaal niveau een professionaliseringsslag te gaan maken. Hedendaagse clubs hebben te maken 
met ontwikkelingen die veel vragen van het clubbestuur en -kader. Denk aan flexibel sportaanbod, het aanstellen 
van een vertrouwenscontactpersoon, de VOG en de AVG-wetgeving. Het versterken van verenigingen wordt 
bewerkstelligd door een aantal taken van de clubs te professionaliseren. Dat betekent dat er professionals aan de slag 
gaan om binnen de club het vrijwilliger kader te gaan ondersteunen, begeleiden en opleiden. Volleybalverenigingen 
die dergelijke steun van een professional ontvangen, worden ‘Superclubs’ genoemd. Een Superclub heeft de volgende 
kenmerken: 

•	 Gerund	door	vrijwilligers,	ondersteund	door	één	of	meer	professionele	krachten
•	 Kwalitatief	goed	sporttechnisch	aanbod
•	 Modern	aanbod,	zoals	flexibele	vormen,	doelgroepgericht	en	bij	voorkeur	alle	disciplines	(indoor-,	beach-	en			
	 zitvolleybal)
•	 Deskundig	en	stabiel	bestuur
•	 Grote	organisatiekracht
•	 Continuïteit	van	de	organisatie
•	 Vermogen	om	in	te	spelen	op	externe	kansen	en	bedreigingen
•	 Sterke	en	goede	gesprekspartner	voor	de	buitenwereld	(overheid,	bedrijfsleven,	onderwijs)
•	 Spelen	een	belangrijke	rol	in	hun	regio,	ook	voor	omliggende,	kleinere	verenigingen

De financiering voor de plannen om verenigingen te versterken, komt uit verschillende bronnen. Enerzijds vindt de 
financiering plaats vanuit de collectieve volleybalgemeenschap: de komende twee seizoenen gaat de contributie 
jaarlijks met €2,50 omhoog. Ook bijdragen uit de lokale gemeente, subsidies, sponsoring en de betreffende vereniging 
maken onderdeel uit van de gehele financiering. Meer weten over dit onderwerp? Mail naar peter.van.tarel@nevobo.nl.

#DOESLIEF
Een veilig en sportief klimaat is een thema dat elke volleybaltrainer raakt, met name bij de jeugd. De volleybalsport 
kent een uiterst sportief karakter. Daar mogen we trots op zijn, maar het is ook zeker iets dat we moeten blijven 
bewaken. Zie hieronder een paar tips en aandachtspunten om het ook bij jouw team voor iedereen plezierig te 
houden:

•	 Maak	onaangename	zaken	tijdens	het	sporten	bespreekbaar
•	 Spreek	onsportieve	supporters	of	ouders	aan
•	 Geef	als	volwassene	het	juiste	voorbeeld	aan	de	jeugd
•	 Leer	de	jeugd	dat	plezier	en	lekker	spelen	belangrijker	zijn	dan	winst
•	 Juich	bij	eigen	punten,	reageer	respectvol	bij	fouten	van	de	tegenstander
•	 Accepteer	dat	iedereen	anders	is
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Jongeren als vrijwilliger

Jongeren krijgen de kans om werkervaring op te doen bij een sportvereniging met maatschappelijke diensttijd 
in de sport. Dit is een nieuw initiatief waarbij jongeren een eerste werkervaring opdoen. Een ervaring waarbij ze 
hun eigen talenten ontdekken en ontplooien en tegelijkertijd voor een maatschappelijke impact zorgen. Dit biedt 
volleybalverenigingen een mooie kans om de talenten van de toekomst te ontmoeten en aan zich te verbinden. 
De maatschappelijke diensttijd is vrijwilliger. Jongeren kunnen die onder of buiten schooltijd vervullen. Ze kunnen 
bijvoorbeeld met kinderen of met ouderen werken. Het is de bedoeling dat zij minimaal 80 uur volmaken in zes 
maanden tijd. 
Om de maatschappelijke diensttijd binnen de sport te laten slagen, krijgen deelnemende verenigingen ondersteuning 
bij het traject en het trainen van de begeleiders. Heb je interesse om met jouw vereniging mee te doen en jongeren op 
jouw club een eerste werkervaring te bezorgen die ze nooit zullen vergeten? Zet jouw club alvast op de lijst door een 
mail te sturen naar leanne.kraak-schmidt@nevobo.nl.

#GOALS

Een nieuw boek voor trainers in de sport: #GOALS! Ben jij benieuwd naar hoe jij jouw spelers kunt stimuleren om 
beter en sneller te leren met (nog) meer plezier? Dit boek helpt jou daarbij! Het boek vertelt stap voor stap wat 
zelfregulatie, doelen stellen en feedback kunnen betekenen voor de ontwikkeling van jouw spelers en hoe jij jouw 
spelers daarbij kunt ondersteunen. Het boek staat vol feitjes, verhalen en dingen die je samen met jouw spelers kunt 
doen tijdens trainingen. Het boek is voor €24,95 te koop via onder andere sportsmedia.nl. 
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Het is één over twaalf!

OP NAAR MEER 
GEKWALIFICEERDE TRAINERS

Met als inspirerende titel “Héél Nederland gaat Smashen!’ heeft de Nevobo in het recent vastgestelde Jaarplan 2020 
aangegeven om zich dit jaar als volleybalgemeenschap in te spannen om tot een groter gekwalificeerd technisch 
kader te komen. Ieder team(speler) heeft immers behoefte  aan een goede (opgeleide) trainer, hetgeen als zodanig ook 
zeker de laatste jaren door zowel de landelijke sportkoepel NOC&NSF als trainer/coachkoepel NL|Coach veelvuldig 
naar voren is gehaald1. De realiteit laat echter het tegendeel zien met overall veel meer actieve trainers zonder dan 
met diploma. Slechts 10% van alle trainer-coaches in ons land heeft een diploma2. In die zin is het fundament dus 
gewoonweg volstrekt onvoldoende. 

De kwestie is nu of en zo ja in hoeverre dit beeld ook voor het volleybal van toepassing is, zeker ook in het licht van 
de hiervoor genoemde doestelling uit het Jaarplan. Immers deze is niet voor niets opgenomen en lijkt hiermede in 
ieder geval te onderstrepen dat deze situatie ook bij tenminste ons in de volleybalgemeenschap van toepassing is. 
Overigens op zich opmerkelijk en formeel tegen alle regelgeving van de Nevobo in, welke klip en klaar aangeeft, dat 
trainer-coaches die actief zijn als trainer bij een team welke mee doet aan de officiële competitie van de Nederlandse 
Volleybalbond in het bezit behoren te zijn van een geldige trainerslicentie. Training geven en coachen mag je dus 
eigenlijk formeel alleen maar met een juiste licentie, waarbij er naar niveau ook nog onderscheid wordt gemaakt:

Belangrijk aandachtspunt is dan wel in hoeverre er voldoende gekwalificeerde trainer-coaches op de markt zijn om 
aan de vraag uit het veld (i.h.b. de clubs en  verenigingen) te (kunnen) voldoen. Bij onvoldoende gekwalificeerd aanbod 
noopt dit immers tot de inzet van andersoortige en/of niet of minder opgeleid technisch kader. 

Omvang primaire doelgroep

Daartoe is allereerst het huidige aanbod zo goed en zuiver mogelijk in kaart gebracht. Belangrijkste bron daarvoor is 
de bij de Nevobo aanwezige informatie m.b.t. alle (ooit) gediplomeerde trainers met en zonder licentie, overigens met 
inachtneming van alle privacygevoelige elementen (AVG)3. Ultimo augustus 2019 telt dit bestand totaliter ongeveer 
7.000 gediplomeerden trainers in de diverse disciplines. Bij beoordeling van dit aantal dient echter nadrukkelijk 
rekening te worden gehouden met het feit, dat het merendeel hiervan niet (meer) over een geldige en vereiste 
licentie beschikt. Deze licentie laat zien dat de trainers zich gedurende het zijn van trainer blijven ontwikkelen en 
doorgroeien4. Uiteindelijk resteert er dan een groep van ruim 1.850 trainers met een geldige licentie, maar waarbij 
echter nog wel de vraag aan de orde is in hoeverre deze op dit moment (nog) daadwerkelijk binnen de clubs en de 
volleybalgemeenschap actief zijn. Inhakend op dit laatste omvat de primaire totale doelgroep dan bij benadering 
op de desbetreffende peildatum ruim 1.400 actieve trainers met een geldige licentie of te wel 20% van het eerder 
genoemde totaal aantal gediplomeerden5. Tabel 1 geeft de verdeling over de vier onderscheiden disciplines, waarbij 
met meer dan 90% het overgrote deel zich indoor manifesteert. In deze wetenschap is er voor gekozen om specifiek 
deze ‘indoorgroep’ nu naar een aantal invalshoeken nader onder de loep te nemen.

Door: Joris Meegdes

Bron: VolleybalACADEMIE Nevobo

trainerslicentie niveau waarop actief mag zijn

Volleybaltrainer 2 (VT2) t/m 2e klasse

Volleybaltrainer 3 (VT3) t/m 3e divisie

Volleybaltrainer 4 (VT4) t/m topdivisie

Volleybaltrainer 5 (VT5) Alle niveaus ook internationaal
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Tabel 1: Actieve gekwalificeerde trainers naar discipline, aug. 2019

Deze invalshoeken betreffen dan niveau, leeftijd en regio, waar bij voorbaat wordt aangetekend, dat het helaas 
niet mogelijk is gebleken om (actuele) informatie m.b.t. trainers en verenigingen in samenhang te verkrijgen resp. in 
te zien6. Om deze reden is en blijft het dus onduidelijk in hoeverre het niveau van de vereiste trainerslicentie in de 
praktijk ook daadwerkelijk altijd aansluit bij het speelniveau van het desbetreffende team. Weliswaar via een andere 
invalshoek zal daaromtrent echter wel in een later stadium iets over worden gezegd.

Tabel 2: Actieve gekwalificeerde indoortrainers naar niveau, aug. 2019

Samengesteld op basis van databestand Nevobo

Afgeleid uit databestand Nevobo

discipline

niveau

absoluut

absoluut

%

%

indoor

VT2

1.302

893

92,1

68,6

beach

VT3

60

306

4,2

23,5

CMV

VT4

48

67

3,4

5,1

zit

VT5

totaal

totaal

1.414

1.302

100%

100%

4

36

0,3

2,8

Voor wat betreft het niveau is twee van de drie op dit moment actieve trainer-coaches in het bezit van een VT2-
licentie. Bijna een kwart zit met VT3 een niveau hoger. Met samen nog geen 10% is de groep met een VT4 of VT5 
licentie duidelijk het minst omvangrijk, doch gelet op het smalle (top)segment  waarop zij zich in de meeste gevallen 
primair richten is dit natuurlijk niet geheel verrassend. Ditzelfde geldt overigens in omgekeerde volgorde natuurlijk 
voor de lagere niveaus, waarin verreweg de meeste clubs en teams (competitie) spelen.
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Afgeleid en berekend op basis van databestand Nevobo

discipline disciplineabsoluut absoluut% %

15 tot 25 jaar

gemiddelde 52,2

323

33,9 60,1

45 368

41,3 37,3

25 tot 35 jaar 5

in procenten:

35 tot 50 jaar 31,3

220

22,4 8,3

90 315

21,2 22,2

35 tot 50 jaar 21

15 tot 25 jaar

50 tot 65 jaar 46,3

200 3

36,2

15,9 52,8

65 289

14,7 28,3

28,8 21,5

50 tot 65 jaar 31

25 tot 35 jaar 7,5

65 jaar e.o. 14,9

65 jaar e.o. 10

totaal 67

totaal 100%

893 36

100% 100%

306 1302

100% 100%

142 19

24,6

0,9 38,9

8 14

88 280

29,4 24,2

5,9 3,8

18 50

Per niveau steeds ouder

De leeftijdsverdeling kenmerkt zich door een steeds ouder wordende opgaande lijn naar niveau. Zo stijgt de 
gemiddelde leeftijd van 34 jaar bij VT2, naar 41 jaar bij VT3, naar 52 jaar bij VT4 tot uiteindelijk 60 jaar bij de kleinste 
groep trainers met een VT5 licentie. Voor nu en de komende jaren noopt dit laatste in ieder geval tot extra alertheid, 
zeker ook nog eens daar bijna 40% ouder is dan 65 jaar. Het ontbreken van een opleidingsaanbod op (top)niveau 
5 maakt deze situatie echter nog schrijnender en zorgelijker. Nieuwe aanwas zal er op de korte termijn immers niet 
komen of het moet eventueel uit het buitenland komen.

Tabel 3: Actieve gekwalificeerde indoortrainers naar niveau en leeftijd, aug. 2019

Weliswaar is het aanbod van gekwalificeerde trainers met een VT4 licentie wat groter, doch ook hier is met 
15% sprake van een toch aanzienlijk deel 65 jaar en ouder. In tegenstelling tot de hiervoor geschetste situatie bij 
VT5 ligt hier echter op de kortere termijn wel enige aanwas vanuit het vigerende opleidingsaanbod in de lijn der 
verwachtingen7. Zo telt de meest recente jaargang 2019/2020 voor de VT4 opleiding 14 deelnemers, hetgeen 
overigens minder is dan de twee voorgaande jaargangen, toen sprake was van 18 (2015/2016) resp. 16 (2017/2018) 
deelnemers. Bij beoordeling van deze aantallen dient echter nadrukkelijk rekening te worden gehouden met het feit, 
dat bij lange niet iedereen deze opleiding succesvol met een diploma en de daarbij behorende licentie afsluit. De 
realiteit van de afgelopen jaren laat zien, dat dit schommelt tussen de 25 en 50%. In die zin is dus sprake van een 
aanzienlijke uitval, hetgeen dus ook voor wat betreft de omvang van de huidige VT4 groep tot extra alertheid noopt. 
Deze zal immers hoogstwaarschijnlijk eerder krimpen dan groeien. 

Niet tot in ieder geval veel minder problematisch is de leeftijdsopbouw bij huidige groep VT2 en VT3 trainers met een 
gemiddelde leeftijd van 35 tot 40 jaar en weinig 65plussers. Voor zover er nu en de komende jaren in- en uitstroom 
zal plaatsvinden, komt dit met name uit de desbetreffende opleidingen en ‘doorstroming’ van de ene naar de andere 
groep, t.w. van VT2 naar VT3 en van VT3 naar VT4). Overigens zegt dit op zich nog niets over de behoefte en/of er 
sprake is van genoeg trainers op dit (lagere) niveau t/m de 3e divisie, maar ook voor het (hogere) nationale niveau van 
de 2e t/m de eredivisie.
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Regionale verschillen

Deze behoefte is natuurlijk primair afhankelijk van de vraag uit de volleybalgemeenschap of te wel  van de meer dan 
100.000 leden van de Nevobo. Hieraan gerelateerd laat het overallbeeld over alle niveaus heen in ieder geval zien, dat 
er 12,5 gekwalificeerde trainers per 1.000 leden zijn. Deze situatie is echter niet in alle delen van ons land in dezelfde 
mate van toepassing. Zo ligt deze uitkomst in het noorden duidelijk lager (-20%) versus het zuiden hoger (+20%). De 
rest van Nederland (oost en west) volgt grofweg wel het landelijke beeld. 

Tabel 4: Actieve gekwalificeerde indoortrainers naar regio/landsdeel, aug. 2019

Voor de indeling naar regio/landsdeel is aangesloten bij de door het CBS gebruikelijke, namelijk Noord: Groningen, Friesland 

en Drenthe; Oost: Overijssel, Flevoland en Gelderland; West: Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland; Zuid: Zeeland, Noord 

Brabant en Limburg. Bron voor de ledenaantallen is de Nevobo. Het betreft de stand per 27 augustus 2019, exclusief buitenland 

(227) en onbekend (4). De index is berekend op basis van Nederland = 100. 

regio/landsdeel per 1.000 ledenabsoluut indexleden Nevobo

Noord 179 17.346 10,3 82

97Oost 12,1438 36.246

West 12,7427 10233.562

Zuid 15,3

Nederland 12,5

258 122

1302 100

16.829

103.983

Foto: FIVB

Voor wat betreft de werkelijke behoefte wordt de focus nu vooralsnog primair op de nationale competitie en de aldaar 
spelende teams gericht. Zoals eerder aangegeven behoeven deze teams in principe allemaal een gekwalificeerd 
technisch kader op het niveau van VT4/5 te hebben. In die zin kan dit aantal teams dus min of meer als de minimale 
werkelijke behoefte aan deze groep trainers worden gekenschetst. Benadrukt wordt minimaal, uitgaande van 
tenminste één trainer met een geldige VT4 of VT5 licentie per team. De praktijk wijst echter uit, dat dit er dikwijls 
meer dan één is, zeker naarmate het hogere niveau met bijvoorbeeld een assistent-trainer. In het streven om tot een 
verdere professionalisering van de technische staf en topkader te komen moge de impact hiervan in de zin van een 
(nog) hogere werkelijke behoefte duidelijk zijn8. 
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Tabel 5: Vraag en aanbod trainers nationale competitie, seizoen 2019-2020

Indeling teams nationale competitie is conform poule indeling Heren en Dames Nevobo. Het aanbod volleybaltrainers 4/5 betreft het 

feitelijke aantal met een (geldige) licentie 4 of 5 (zie tabel 2 en 3). 

regio/landsdeel volleybaltrainers 4/5teams nationale competitie

ere/top 1e/2e totaal aanbod tekort %

-5 -18,5Noord 226 21 27

Oost 4918 -15 -23,446 64

West 20

Zuid

Nederland

12

103

14 -45 -69,2

6

44

-20 -62,5

-85 -45,2

51 65

26 32

144 188

Ruim onvoldoende aanbod

De nationale competitie telt dit seizoen in totaal 188 teams, waarvan de verdeling naar niveau en de vier 
onderscheiden regio’s in tabel 5 is aangegeven. Ditzelfde is gedaan voor de groep van in totaal 103 trainers met een 
VT4 of VT5 licentie, welk aantal dan vergeleken kan worden met de teams.

Foto: CEV

De conclusie moge duidelijk zijn, die er kort gezegd op neerkomt dat er op dit moment gewoonweg veel te weinig 
gekwalificeerde trainers voor alle teams in de nationale competitie zijn. Het fictieve tekort ligt landelijk op een niveau 
van 85 trainers of 45%. In zowel absolute als relatieve zin is in het westen of de Randstad sprake van de grootste 
tekorten. Uitgaande van het aantal aldaar in de nationale competitie uitkomende  teams ligt de werkelijke behoefte 
bijna 70% hoger dan het feitelijke in deze regio woonachtige trainersaanbod. Dit in schril contrast met het noorden 
met zowel absoluut als relatief een beduidend lager tekort in een orde van grootte van bijna 20%. 
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Het huidige aanbod sluit dus bij verre niet aan bij de vraag of feitelijke behoefte, hetgeen tegelijkertijd ook betekent 
dat er op al deze posities op dit moment in ieder geval voor op dit niveau onvoldoende gekwalificeerde trainers actief 
moeten zijn9. Noodgedwongen, zou je op het eerste gezicht wellicht kunnen zeggen, doch een situatie die natuurlijk 
niet zo maar uit de lucht is komen vallen. De hiervoor aangegeven feiten spreken voor wat dat betreft klare taal voor 
zowel de aard en omvang van het huidige bestand gekwalificeerde trainers alsmede de verwachte in- en uitstroom. 
Hiervan uitgaande moge duidelijk zijn, dat de vooruitzichten voor nu en de korte termijn niet tot weinig rooskleurig 
zijn. Het ‘gat’ tussen vraag en aanbod zal nu en de komende jaren hoogstwaarschijnlijk ook niet veel kleiner worden. 
De enige manier om dit eventueel wel te bewerkstelligen is om op korte termijn tot een flinke inhaalslag (taskforce) in 
de trainersopleidingen te komen. Immers de huidige toestroom is daarvoor ten ene male onvoldoende10.

Geen woorden maar daden!

Ervaring maakt nog niet vakbekwaam en uiteindelijk gaat het er dus om zoveel mogelijk vakbekwame trainer-coaches 
te krijgen. In die zin dus op naar steeds meer en beter gekwalificeerd technisch kader. En daarvoor is het niet één voor 
maar één over twaalf, toch!

1.		 In	dit	kader	kan	onder	meer	verwezen	worden	naar	de	twee	door	NOC&NSF	georganiseerde		 	 	
	 werkconferenties	d.d.	24	september	2019	en	14	november	2019,	waarin	NOC&NSF	zich	sterk	maakt	voor		 	
	 vakbekwame	en	goed	opgeleide	trainer-coaches	in	de	volle	breedte,	i.h.b.	op	de	niveaus		3,4	en	5.		 	 	
	 Zie	voor	NL|Coach	onder	meer	het	artikel	van	Guus	Peters	in	het	tijdschrift	NLCoach	nr.4;	december		 	
	 2019	‘Op	naar	goede	coach	voor	iedereen	én	meer	carrièreperspectief	trainer’.	
2.		 Dit	percentage	is	overgenomen	uit	het	onder	voetnoot	1	genoemde	artikel	in	het	tijdschrift	NLCoach.	
3.		 Daarbij	past	een	woord	van	dank	voor	de	bereidwillige	medewerking	en	‘meedenken’	van	Hannie	Konings		 	
	 (VolleybalACADEMIE)	en	Hans	de	Vos	(Manager	Nationaal	Servicepunt).	
4.		 Iedere	trainer	moet	hiertoe	via	deelname	aan	door	de	Nevobo	geaccrediteerde	bijeenkomsten	en	activiteiten		
	 in	een	periode	van	vier	jaar	tenminste	20	punten	verzamelen	om	een	licentie	te	kunnen	verlengen.	
5.		 Hierbij	zijn	de	trainers	met	weliswaar	een	geldige	licentie,	doch	zonder	lidmaatschap	bij	Nevobo,	buiten		 	
	 beschouwing	gelaten.	Dit	in	de	veronderstelling,	dat	deze	niet	(meer)	actief	zijn.	
6.		 Naast	de	Nevobo	is	deze	vraag	ook	bij	de	NVVO	neergelegd.	Het	ledenregister	blijkt	op	deze	thema’s	echter		
	 verre	van	volledig	en	actueel,	hetgeen	voor	een	beroeps-	en	belangenbehartigende	vereniging	als	de	NVVO		
	 voor	(met	een	licentie)	gekwalificeerde	volleybaltrainer-coaches	als	op	z’n	zachts	gezegd	opmerkelijk	kan		 	
	 worden	gekenschetst.		
7.	 De	VT4	opleiding	wordt	door	de	VolleybalACADEMIE	van	de	Nevobo	georganiseerd.	Meer		 	 	
	 achtergrondinformatie	daaromtrent	is	op	de	website	te	vinden.			
8.	 Specifiek	dient	daarbij	ook	nog	eens	extra	rekening	te	worden	gehouden	met	de	ontwikkeling	van	het		 	
	 benodigde	technisch	(top)kader	van	onze	nationale	teams.
9.	 Hoogstwaarschijnlijk	zal	het	eerder	genoemde	fictieve	tekort	daarbij	eerder	nog	wat	hoger	uitkomen,		 	
	 daar	onduidelijk	is	in	hoeverre	het	huidige	aanbod	gekwalificeerde	trainers	met	een	VT4	of	VT5	licentie	ook			
	 altijd	daadwerkelijk	in	de	nationale	competitie	actief	zijn.	Immers	voor	zover	dit	niet	het	geval	is,	zal	dit	tekort		
	 alleen	nog	maar	hoger	uitkomen	resp.	zijn	er	op	dit	moment	nog	meer	niet	gekwalificeerde	trainers	actief.		
10.	 Weliswaar	helpen	alle	beetjes,	maar	in	dit	licht	kan	ook	de	door	de	Nevobo	aangegeven	inspanning	om	als		 	
	 volleybalgemeenschap	in	2020	15	trainers	aan	de	VT4	opleiding	te	laten	deelnemen	als	niet	meer	dan	een	 	
	 eerste	begin	in	het	kader	van	een	mogelijke	inhaalslag	worden	beoordeeld.	Voor	de	VT5	opleiding	wordt		 	
	 overigens	nog	niets	concreets	aangegeven,	anders	dat	in	samenwerking	met	andere	bonden	een		 	 	
	 nadere	verkenning	zal	plaatsvinden.	
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In de zeven artikelen die reeds verschenen zijn ging het 
voornamelijk over tactische aspecten, zoals de keuze 
tussen blokkeren of aflopen en het rekening houden met 
de wind. In de komende artikelen wil ik de aandacht 
meer verschuiven naar een pedagogische invalshoek. 
In mijn optiek is het gedrag van een sporter namelijk dé 
factor met verreweg de meeste invloed op het leerproces 
(en daardoor dus uiteindelijk ook op het resultaat). Ik heb 
daar wel eens het motto ‘don’t	wish	for	it,	work	for	it’ 
voor gebruikt. 
Vanuit deze invalshoek zou je in iedere situatie 
onderscheid kunnen maken tussen effectief en 
ineffectief gedrag. Draagt het gedrag van de sporter 
bij aan het behalen van het door hem of haar gestelde 
doel, of niet? Als je op die manier naar je training 
gaat kijken, dan opent dat een hele nieuwe wereld 
aan trainbare elementen: non-verbale communicatie, 
doorzettingsvermogen, doelen stellen, voor jezelf 
opkomen, fair play, etcetera. Dergelijke elementen zullen 
centraal staan in de komende artikelen. Deze reeks 
begint met de elementen: leren omgaan met toeval, 
onrecht en tegenslag.

Toeval 
Er	doet	zich	een	situatie	voor	waar	je	geen	invloed		 	
op	hebt;	dat	kan	zowel	in	je	voordeel	als	nadeel		 	
uitwerken.

Onrecht 
Er	doet	zich	een	situatie	voor	waarin	jij	je		 	 	
benadeeld	voelt;	ongeacht	de	vraag	of	het		 	 	
daadwerkelijk	ook	zo	is.

Tegenslag 
Er	doet	zich	een	onvoorziene	situatie	voor	die		 	
je	mogelijk	had	kunnen	voorkomen	door	(op	een		 	
eerder	moment)	andere	keuzes	te	maken.

Qua definitie zijn ze weliswaar goed te onderscheiden, 
maar in de praktijk lopen ze toch snel door elkaar. 
Vandaar dat ik ze gedrieën in dit artikel aan de orde zal 
laten komen. Bij elk van deze drie trainbare elementen 
zal ik twee bruikbare oefenvormen uitwerken. Overigens, 
wees je ervan bewust dat de oefening zelf alleen 
bepaald gedrag bij de sporter gaat oproepen. Het 
leermoment moet vervolgens komen uit de manier 
waarop je dat als trainer gaat bespreken met je sporter. 
Het beste wat je kan doen is het gedrag van je sporters 
observeren (en beluisteren) en op basis daarvan je 
sporter een open vraag stellen. Start daarbij altijd met 
een ‘neutrale’ observatie, dus zonder je eigen oordeel 
te geven. Bijvoorbeeld: “De	situatie	was	net	…,	en	jij	
deed	toen	…	Hoe	ben	je	tot	die	keuze	gekomen?” Luister 
vervolgens goed naar het antwoord van je sporter en 
gebruik de belangrijkste woorden uit dat antwoord in 
een vervolgvraag. Herhaal dit daarna een aantal keer. 
Door op deze manier open vragen te blijven stellen kun 
je vanuit je eigen observatie toewerken naar het moment 
dat je sporter zelf een concrete oplossing benoemd, voor 
het geval zich in de toekomst dezelfde situatie nog een 
keer voor gaat doen.

Omgaan met toeval

In deze ‘toeval-oefening’ maak je gebruik van 
dobbelstenen om het toeval te creëren, let er wel op 
dat je ze niet kwijtraakt in het zand! Er wordt 2-tegen-2 
gespeeld op een heel veld, in de vaste koppels. Aan 
de zijkant van het veld liggen twee dobbelstenen, 
voor beide koppels één eigen dobbelsteen. Het aantal 
ogen dat er met de dobbelsteen gegooid wordt, is het 
aantal punten dat het team moet scoren om één setje 
te winnen. Dit kan betekenen dat het ene team aan één 
punt genoeg heeft om een setje te winnen, terwijl het 
andere team zes punten moet zien te scoren. Maar het 

maar hoe? (deel 8)

Omgaan met toeval, onrecht en tegenslag

Volley Techno wil graag structureel aandacht besteden aan beachvolleybal. In een serie korte artikelen geeft Bart 
Schmeits, één van de trainers van NBS-Eindhoven (onderdeel van Beachvolley Eindhoven), een inkijkje in de manier 
waarop hij en zijn collega-trainers ’s zomers aan het werk zijn met onervaren jonge beachers.

Door: Bart Schmeits
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zou natuurlijk ook kunnen dat beide teams vier punten 
moeten halen. Als één team een setje wint gaan beide 
teams opnieuw dobbelen en wordt er weer bij 0-0 
gestart. Welk team wint als eerste vijf setjes?

Bij deze tweede ‘toeval-oefening’ maak je gebruik van 
speelkaarten om het toeval te creëren. Er worden korte 
setjes 2-tegen-2 gespeeld op een heel veld, waarbij 10 
punten genoeg is om te winnen. De samenstelling van de 
koppels wordt bepaald door het uitdelen van matchende 
speelkaarten, bijvoorbeeld de twee rode azen en de twee 
zwarte koningen. De twee sporters die de rode azen 
hebben vormen samen één team, hetzelfde geldt voor de 
twee zwarte koningen. Na ieder setje worden de kaarten 
opnieuw uitgedeeld, waardoor er waarschijnlijk een 
andere samenstelling zal ontstaan (al hoeft dat natuurlijk 
niet). Op deze manier zijn er drie opties:

1. Ze	spelen	in	de	vaste	koppels.
2. De	verdediger	van	het	ene	koppel	speelt	met		
	 de	blokkeerder	van	het	andere	koppel	(en	vice		
	 versa).
3. De	twee	verdedigers	vormen	samen	het	ene			
	 team,	de	twee	blokkeerders	vormen	samen	het		
	 andere	team.

Welke sporter wint als eerste vijf setjes?

Omgaan met onrecht

In deze ‘onrecht-oefening’ neem jij als trainer ook de rol 
van scheidsrechter op je. Twee vaste koppels spelen 
een normaal setje 2-tegen-2, op een heel veld. Op het 
moment dat er een twijfelachtige situatie ontstaat (in of 
uit, netfout, touché, …) neem jij als scheidsrechter een 
willekeurige beslissing door het punt aan het ene of het 
andere team toe te kennen. Je kan je beslissing ook laten 
afhangen van de stand, door het punt toe te kennen aan 
het team dat voor of achter staat.
Bij deze tweede ‘onrecht-oefening’ wordt er ook 
2-tegen-2 gespeeld op een heel veld, maar nu breng 
je als trainer steeds een rallybal in het spel. De mate 
van onrecht kun je als trainer nu heel goed controleren 

door te variëren in de moeilijkheid en het tempo waarin 
je steeds de nieuwe bal in het spel brengt. Enkele 
voorbeelden:

• Het	team	met	de	meeste	punten	krijgt	alleen		
	 nog	maar	moeilijke	ballen	te	verwerken.
• Het	team	met	de	meeste	punten	krijgt	geen		 	
	 ballen	meer	van	de	trainer.
• Het	team	met	de	minste	punten	krijgt	alleen			
	 nog	maar	makkelijke	ballen	te	verwerken.
•	 Het	team	met	de	minste	punten	krijgt	vanaf	dat		
	 moment	alle	ballen	van	de	trainer.
•	 De	trainer	geeft	de	nieuwe	bal	aan	een	speler		
	 die	nog	op	de	grond	ligt.
•	 De	trainer	geeft	de	nieuwe	bal	op	de	plek	waar		
	 een	speler	zou	moeten	zijn	(maar	nog	niet	is			
	 omdat	hij	/	zij	zich	buiten	het	veld	bevindt	om		
	 een	bal	te	halen).

Omgaan met tegenslag

In deze ‘tegenslag-oefening’ ga je werken met 
minpunten. Twee vaste koppels spelen 2-tegen-2 op een 
heel veld. Een gescoord punt blijft een gescoord punt, 
maar (specifieke) unforced errors leveren een minpunt 
op. Dat betekent dat er bij dat betreffende team één 
punt af gaat, de tegenstander krijgt er op dat moment 
uiteraard ook een punt bij. Scoort een team op 0-0 al een 
minpunt komen ze op -1 te staan. Welk team scoort als 
eerste 15 punten?
Afhankelijk van hetgeen dat je technisch en / of tactisch 
wilt trainen kun je de minpunten toekennen aan allerlei 
verschillende acties. Bijvoorbeeld:  

•	 een	servicefout	(in	het	net,	uit,	voetfout,	of	een		
	 combinatie	hiervan)
•	 een	technische	fout	bij	het	setten
•	 een	aanvalsfout	(in	het	net,	uit	of	beide).
•	 een	verkeerd	gekozen	uitgangspositie		 	
 (blokkeerder, verdediger of beide)
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Bij deze tweede ‘tegenslag-oefening’ gebruik je het 
bingo-principe. Er wordt 2-tegen-2 gespeeld op een heel 
veld. Het totaal aantal gescoorde punten is deze keer niet 
van belang, wel de manier waarop de punten gescoord 
gaan worden. Beide koppels krijgen een figuurlijke 
bingokaart, op die kaart staan verschillende manieren 
waarop ze hun punten moeten gaan scoren. Is er aan een 
opdracht van de bingokaart voldaan, dan mogen ze die 
op de kaart doorstrepen. Welk team haalt als eerste een 
volle kaart? Afhankelijk van het niveau en de hoeveelheid 
tijd kun je denken aan de volgende opties:

•	 een	specifieke	opdracht	moet	een	X-aantal	keer		
	 gelukt	zijn.
•	 scoren	met	een	aanval	bij	de	linker-	of		 	
	 rechterantenne.
•	 scoren	met	een	aanval	door	het	midden.
•	 scoren	met	een	aanval	in	de	diepe-diagonaal	en		
	 /	of	de	korte-diagonaal.
•	 scoren	met	een	aanval	in	de	diepe-rechtdoor	en		
	 /	of	een	korte-rechtdoor.
•	 scoren	met	een	knockle
•	 scoren	met	een	shot	uit	stand
•	 scoren	met	een	ace	of	ketser.
•	 scoren	vanuit	een	tweeslag

Alle oefeningen (op één uitzondering na) zijn beschreven 
als een ‘gewoon’ wedstrijdje, waarbij één van de koppels 
de rally steeds start met een service. Zeker bij jeugd met 
een wat lager technisch niveau kan het slimmer zijn om 
als trainer de oefeningen te starten met een rallybal. Je 
kunt natuurlijk ook nog altijd kiezen voor een combinatie 
van beide. Eerst een service van één van de koppels, 
gevolgd door een rallybal van jou als trainer. Daarnaast 
zijn alle oefenvormen beschreven als 2-tegen-2. 
Hieronder kun je lezen hoe je ze met een simpele aan-
passing in de organisatie van de oefenvorm, geschikt 
maakt voor zes of acht sporters op één veld. 

• Zes	sporters	(afbeelding	boven).	Mocht	je	zes		
	 sporters	hebben,	dan	kun	je	gebruik	maken		 	
	 van	een	variant	op	het	king-of-court-principe	
	 Twee	teams	spelen	één	punt,	het	derde	team		
	 wacht	aan	de	zijkant.	Het	team	dat	de	rally	wint		
	 blijft	staan,	het	team	dat	de	rally	verliest	wordt		
	 reserve	(en	haalt	ondertussen	de	bal	op).	Het		
	 reserveteam	komt	komt	nu	in	plaats	van	het			
	 verliezende	team	in	het	veld	te	staan,	waarna	zij		
	 ook	teen	de	nieuwe	rally	starten.

• Acht	sporters	(afbeelding	onder).	Als		 	
	 je	acht	sporters	hebt,	maak	je	daar	als	het	ware		
	 twee	viertallen	van:	A1-A2,	B1-B2,	C1-C2	en		
	 D1-D2.	Team-A	speelt	één	punt	tegen	team-B.		
	 Daarna	stappen	ze	allemaal	uit	het	veld,	en		 	
	 speelt	team-C	één	punt	tegen	team-D.	Ook	zij		
	 stappen	weer	uit	het	veld,	etc…	 		
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Tips voor trainers van Mark Lebedew

Mark Lebedew is een ervaren Australische 
volleybaltrainer. Toch maakt hij soms fouten omdat 
hij vergeten is wat hij in zijn trainersloopbaan heeft 
geleerd. Door deze fouten op te schrijven in ‘At home at 
the court’, voorkomt hij dat fouten twee keer gemaakt 
worden.  De tips van Lebedew zijn vertaald en worden 
verkort weergegeven. In de eerste uitgave van deze 
reeks gaat het om het maken van keuzes.

Keuzes maken en vrijheden geven

Spelers zijn altijd meer betrokken bij activiteiten als ze 
zelf mogen kiezen. De realiteit van het spelen in een 
team is dat het teambelang prevaleert. Regels zijn 
essentieel voor het functioneren van een team. Als 
er echter te veel regels zijn, zullen spelers manieren 
zoeken om die regels te overtreden en hun vrijheid 
zoeken.
Een oplossing is dan om het aantal regels te 
minimaliseren. Een andere oplossing is om spelers een 
aantal keuzes of vrijheden te geven. Als er bijvoorbeeld 
geen echt verschil is tussen twee trainingstijden, 
laat het team dan beslissen. Als er voldoende 
trainingsapparatuur is voor het team, laat spelers dan 
zelf mixen en matchen.
Door het toestaan van keuzes en vrijheden is het 
positieve effect meestal groter dan wanneer de trainer 
bepaalt.

Alles afwegen

Er is altijd een limiet aan het aantal trainingsuren. 
Trainers weten dat ze nooit alles kunnen trainen. Elke 
keuze heeft tot gevolg  dat je iets kunt doen, maar ook 
niet kunt doen. Als een trainer tijdens een oefening 
meerdere ballen in het spel brengt, betekent dit meer 
conditionering en meer herhalingen maar minder ‘het 
spel lezen’ en minder specificiteit. Meer ‘technische’ 
oefeningen betekent minder teamoefeningen. 
Meer ‘side-out oefeningen’ betekent minder ‘totale’ 
herhalingen en minder conditionering, Een mogelijk 
gevolg is minder focus en aandacht. Meer werk met 
de ‘starters’ betekent beter teamwerk voor hen, maar 
minder flexibiliteit en minder teamcohesie. Elke keer dat 
een trainer kiest voor een bepaald spelonderdeel, kiest 
hij ervoor om iets anders niet te trainen.
Alles is een afweging. Een trainer moet altijd rekening 
houden met datgene wat hij uitsluit bij het kiezen van 
oefenstof of de organisatie van een training.

Storm in een glas water 

Problemen in het team moeten worden aangepakt 
voordat ze een ‘echt’ probleem worden. Dit lijkt een 
goed advies. Als het gaat om interacties binnen een 
team zijn er veel situaties die op een probleem kunnen 
wijzen, maar dit hoeft niet zo te zijn. Spelers kunnen 
gestresst of moe zijn, onder druk staan of persoonlijke 
problemen hebben. Ze kunnen een ‘slechte’ dag hebben. 
Ze kunnen dan hun frustratie uiten door tegen een bal 
te schoppen, tegen een medespeler uit vallen of zich op 
de trainer afreageren. Dit hoeft niet uit te monden in een 
conflict en is geen gebrek aan respect. Als een trainer 
meteen reageert, kan dit juist problemen veroorzaken 
die voor die tijd niet bestonden. Het is beter een dag 
te wachten en te kijken hoe de situatie zich ontwikkelt. 
Vaak is het ‘een storm in een glas water’. 

AT HOME AT THE COURT (deel 1)
Door: Jo Rullens

Foto: CEV
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Training

 Leerdoel (trainingsaccent) is bij elke oefening het nemen van de bal op de juiste hoogte. Voorwaarde is   
 dat de setter “komt waar de pass komt”, dus goed lezen en voetwerk zijn belangrijke vereisten

 Belangrijk nevendoel is: het verkapt spelen van de bal, zodat de tegenstander tot op het laatste moment   
 voorafgaand aan de setup niet kan zien of de setup voor- of achterover zal worden gegeven (ongeacht een  
 1- of 2-benige afzet) 
 
	 Tijdens	of	direct	na	de	warming-up	basisoefeningen	geven	met	name	gericht	op	verplaatsing,	voetenwerk,		 	
	 bijv.	spelen	van	de	bal	na	penetratie	(verplaatsingstechnieken,	rempas	e.d.)	of	timing	voor	sprong	setup	en	ook		
	 vanaf	positie	2

	 Voorbereidende	oefeningen	vooral	voor	jeugd	met	tennisballen	(bal	in	elke	hand	en	dan	met	duim	tegen	bal			
	 drukken	en	over	heen	wrijven),	met	medicinbal	(tegen	de	muur,	op	25	cm.	afstand	ongeveer,	met		 	 	
	 accent	op	duimcontact	en	wegspeelactie),	met	spelverdelersballen	(individueel,	2-tal,	3-tal	onder	een		 	
	 hoek)	dribbelen	op	de	grond	met	bewuste	aanvallende	actie	incl.	duimbeweging,	chestpass	met	nadrukkelijke		
	 duimactie	in	2	of	3-tallen,	afwisselend	liggend	op	de	buik	een	door	partner	of	trainer	toegerolde	volleybal	en		
	 lichte	medicinbal	of	(mini-)basketbal	met	bovenhandse	pass	incl.	duimactie	terug	rollen	etc.

	 Eerst	individueel	of	in	2-tal	met	gemakkelijke	ballen,	later	moeilijke	ballen	en	ook	in	spel-	en	wedstrijdsituaties

	 Diverse	settersoefeningen	alleen	of	in	2-tallen	bij	de	muur

	 Oefenen	met	hoge	passes,	scherp	op	het	net.	De	setter	moet	leren	door	een	goede	timing	deze	passes	in		 	
	 sprong	te	spelen,	evt.	ook	met	gezicht	naar	net	gedraaid	

LEERMOMENT: JUMPSETTING

In deze rubriek besteden we aandacht aan één technisch 
aspect van een onderdeel van het volleybalspel. Deze keer 
de setter en als leermoment kiezen we hier “jumpsetting,”, 
oftewel het geven van een set-up in sprong.
Een perfecte beheersing van vooral de bovenhandse 
techniek is voor iedere setter noodzakelijk om in steeds 
wisselende spelsituaties een set-up te kunnen geven die 
een medespeelster in een ideale aanvalspositie brengt. 
Daarnaast moet een setter ook over een scala van andere 
technieken beschikken.
Meestal zal de setter zich eerst vanaf de targetpositie (2/3) 
moeten verplaatsen om goed achter en onder de bal te 
komen. Om richting, sturing en de gewenste snelheid te 
geven aan de bal worden behalve de vingers met name de 
duimen gebruikt. De duimen raken de bal achter en onder 
de bal. 
In het topvolleybal is het belangrijk dat bijna alle sets in 
sprong gegeven kunnen worden, zodat het contact met de 

bal door een setter zo hoog mogelijk boven hoofdhoogte 
plaats vindt. Doordat de bal in sprong hoger wordt geraakt, 
wordt de afstand van de handen van de setter naar de 
slaghand van de aanvalster korter en kan een sneller 
aanvalsspel worden gespeeld. 
De setter moet de bal als het ware “aanvallen” met beide 
handen en “stil hangend in de lucht” op het hoogst mogelijke 
punt raken (ongeveer 30 cm boven hoofdhoogte (zie de foto 
met Maja Ognjenovic, setter van Servië). 
De bal moet in elk geval zuiver voorwaarts en achterwaarts 
gegeven kunnen worden, zodat de aanvalsters de set-up bij 
de antenne kunnen slaan. 
Belangrijk is dat de blokkeerders van de tegenpartij tot op 
het laatste moment vlak voor de setup niet kunnen zien of 
de bal voor- of achterover gaat (zie bijgaande foto). Dit is 
het “verkapt” spelen van de bal of  “camouflagetechniek”.
Het is belangrijk aan “jumpsetting” van jongs af aan veel 
aandacht te besteden tijdens de trainingen. 

Door: Abe Meininger
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	 Individuele	oefeningen:	bal	zelf	iets	naar	voren	omhoog	gooien,	instappen,	onder	de	bal	komen	en	bal		 	
	 achterwaarts	setten,	rechts	omdraaien	en	bal	onderhands	omhoog	spelen	en	afvangen

	 Individueel:	bal	schuin	naar	voren	omhoog	bovenhands	spelen,	inlopen	en	daarna	in	sprong	setten

	 Eerst	individueel	of	in	2-tal	met	gemakkelijke	ballen,	later	moeilijke	ballen	en	ook	in	spel-	en	wedstrijdsituaties

	 Idem,	oefeningen	met	externe	focus:	richten	op	doelen	(korven,	basket,	setterskorf	e.d.)	

	 Oefeningen	kiezen	waarmee	inlopen,	uitgangspositie,	nalopen	van	de	bal	en	het	technisch/tactisch	verantwoord		
	 sets	geven	worden	geoefend

	 Afzet	en	landing	voor	de	jumpset	apart	oefenen:	wordt	er	met	één	been	afgezet	of	liever	met	twee	benen?		
 
	 Zelfde	geldt	voor	het	landen.	Uit	oogpunt	van	blessurepreventie	is	een	2-benige	afzet	en	landing	aan	te	bevelen,		
	 maar	in	het	topvolleybal	zien	we	ook	veel	de	éénbenige	afzet	en	ook	wel	1-benige	landing.	

	 Starten	vanuit	verdedigingspositie	1,	leren	kiezen	of	er	eerst	verdedigd	of	naar	voren	ingelopen	kan	worden			
	 (rallypenetratie,	freeball-situaties	e.d.)	

	 Samenwerking	met	“overname-setters”	(libero,	mids)	oefenen

	 Sets	voor-	of	achterover	geven,	rekening	houdend	met	(vroegtijdige)	verplaatsing	midblokkeerder	aan	andere		
	 kant	van	het	net.	Steeds	kortere	tijd	aan	setter	geven	om	te	beslissen

	 Accent	leggen	op	het	anticiperen	op	de	pass.	De	setter	moet	klaar	
	 staan	op	pos.	2/3	voordat	de	pass	gegeven	wordt	en	bij	een	
	 afwijkende	pass	de	bal	nalopen	en	onder	de	bal	komen;	dit	
	 betekent	dat	het	“lezen”	van	de	pass	erg	belangrijk	is	en	in	de	
	 training	specifiek	geoefend	moet	worden

	 Oefenen	van	het	geven	van	een	set-up	na	het	vormen	van	een	
	 blok	(dus	na	blok	op	pos.	2	omdraaien	en	inlopen	naar	de	plaats
	 waar	de	verdedigde	bal	komt	!

	 Trainer	gooit	vanuit	achterveld	ballen	aan,	die	klaar	liggen	
	 in	een	ballenkar.	Setter	moet	bal	nalopen	en	een	set-up	
	 geven	aan	de	aanvalster.	Belangrijkst	hierbij	is	het	altijd	
	 onder	de	bal	komen.	Om	de	moeilijkheidsgraad	verder	te	
	 vergroten	kun	je	als	trainer	meer	rotatie	in	de	bal	geven

	 Aanvalsdekking	na	de	set-up	zo	veel	mogelijk	steeds	
	 “mee	nemen”	in	elke	oefening

Video: Afspeellijst: Jumpsetting Volley Techno Leermoment
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcnc6Afk-8_UB3dpqlgtI2XlYWEhsibwW

Foto: FIVB
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Europees kwalificatietoernooi Olympische Spelen 
Tokio 2020 in Apeldoorn
Door: Walter Vereeck

Volley Techno was erbij in Apeldoorn toen de Nederlandse 
volleybalvrouwen hun droom - de Olympische Zomerspelen 
van Tokio - zagen uiteenspatten. Het is onze taak niet om 
de Oranjeselectie te evalueren. Toch kunnen we niet om 
een aantal vaststellingen heen. Wanneer je de scoringsfase 
- de acties waarmee punten worden gescoord - van elke 
wedstrijd overloopt, dan kan hier eventueel de oorzaak 
gevonden worden waarom Nederland niet op de eerste 
plaats eindigde. In service (11de plaats voor Floortje 
Meijners) en aanval (10de plaats voor Nika Daalderop) en 
bij de ‘total scorers’ (12de en 13de plaats voor Nika en 
Floortje) zijn er in de toptien amper Hollandse speelsters in 
de scoringstabellen te vinden. Alleen in blok presteerden 
de Oranjevrouwen goed. (4de plaats voor Robin De Kruijf 
en 5de plaats voor Yvon Belien). Ook in de passing staat 
Anne Buijs eenzaam op de tiende plaats. Of mag de vraag 
gesteld worden dat - wat de mentale weerbaarheid betreft 
- Nederland ook op dat vlak werd voorbijgestoken door 
andere Europese landen. Lees verder over de veerkracht die 
het Belgisch team wel opgebouwd heeft. Het hedendaags 
volleybal is er niet eenvoudiger op geworden. Scoren 
volstaat niet, het moet op de juiste momenten gebeuren. En 
dan komen de fasen, bestudeerd met een vergrootglas, er 
nog bovenop met het toepassen van het ‘video challenge 
system’. 

De foutenlast wordt dikwijls als oorzaak van het 
verlies beschouwd. De wedstrijd tussen Nederland (21 
rechtstreekse fouten) tegenover Polen (30 unforced errors) 
waarbij Polen wint, bewijst dat dit geen axioma is. De aantal 
fouten werd door de ploeg van Guidetti goedgemaakt met 
62 aanvalspunten tegen 43 voor de Hollandse meiden. Ook 
na de match tussen Turkije (32 fouten) tegenover Polen 
(29 errors) komt Turkije als winnaar tevoorschijn. Hier gaf 
de onwaarschijnlijk blokkracht van Turkije (22 killbloks) 
tegenover Polen (16 blokpunten) de doorslag. 

In	de	volgende	delen	wordt	nader	op	een	aantal	
onderwerpen	ingegaan:

-	 De	prestaties	van	de	Belgen
-	 Ging	Nederland	kapot	aan	de	hoge	verwachtingen

De prestaties van de Belgen

De Yellow Tigers hadden niet dezelfde verwachtingen 
zoals Nederland en na een voorlopige evaluatie kan men 
vaststellen dat het team van coach Gert Van De Broek een 
uitstekend toernooi achter de rug hebben. De resultaten 
zijn niet in verhouding met de kwaliteit van het volleybal dat 
de Belgische nationale volleybalvrouwen met verbazende 
regelmaat lieten zien tegen al die Europese topteams. 
Duitsland en Turkije speelden uiteindelijk de finale. Toevallig 
twee landen die ook in dezelfde poule zaten met de 
Belgische dames. Even ter herinnering: België - Duitsland: 
1-3 (31-33, 24-26, 26-24, 22-25) en Turkije - België 3-2 
(25-20, 25-15, 20-25, 22-25, 15-10). De setstanden 
tonen duidelijk aan dat de Yellow Tigers terecht fier maar 
ook ontgoocheld mochten zijn. De halve finales waren 
zo dichtbij… Duitsland werd gered door heel nipte video-
challenges.

Hoe ging België om met de foutenlast?

“Het is een kwestie welk soort fouten er gemaakt 
worden”, verduidelijkt de Belgische bondscoach. “Er zijn 
ingecalculeerde fouten en er zijn onaanvaardbare fouten. 
De keuze wordt vooraf bepaald en dan houden we vooral 
rekening met de karakteristieken van onze ploeg: waarmee 
kunnen en moeten we risico nemen. Een servicemisser is 
minder erg. Wanneer je risicoloos volleybalt, dan wordt 
dat tegen de sterke Europese topteams vertaald naar 
‘puntenloos’. Wij hebben een team waarbij we in aanval en 
opslag voluit - met een beredeneerd risico - moeten gaan. 
Anders hebben we geen kans. Fouten in de organisatie 
rekenen we veel strenger aan. Alle topteams zijn in blok-
verdediging zo sterk georganiseerd dat zij in staat zijn om 
een aanvalster lam te leggen. Wij moeten daarom zo moeilijk 
mogelijk serveren. Ik herinner mij de 19-13 van ons tegen 
Duitsland. De hoofdreden van de Duitse remonte is het 
opdrijven van de servicedruk. Dikwijls is men in één of twee 
rotaties de bonus kwijt. Voornamelijk door de opslag.”

België wordt in het internationale volleybal geprezen om hun 
vechtlust. Na twee sets tegen Turkije keert onze nationale 
selectie, puur op wilskracht terug en forceren ze een 
vijfsetter tegen de latere winnaars. 
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“We volgden ‘het hobbelig pad naar het succes’. Dat 
wil zeggen: we leren uit de nederlagen. Dit team kan 
omgaan met tegenslagen, want we hebben niet voor de 
gemakkelijkste manier gekozen. De Yellow Tigers hebben, 
vanuit een erg jonge leeftijd, een harde maar leerrijke 
ontwikkeling doorgemaakt. Ze moesten als jeugdige 
speelsters reeds opboksen tegen meer ervaren ploegen 
in het internationaal volleybal. Dat heeft hen ‘resilience’ 
bijgebracht: veerkracht en mentale weerbaarheid. Het 
eerste jaar met deze jonge groep in de World Grand Prix 
leden we negen nederlagen na elkaar. Vorige zomer - pas 
in het derde jaar dat we in de VNL meedraaien - konden 
we meer overwinningen noteren en hebben we regelmatig 
knappe resultaten geboekt. Jarenlang hebben we elke match 
geanalyseerd met het oog op verbeteringspunten. Daarmee 
gingen de speelsters taakgericht naar het volgend duel. 
Deze progressie en dit volleybalniveau tijdens de voorbije 
wedstrijden in Apeldoorn konden we bereiken, omdat 
we gekozen hebben om tijdens de zomer een integrale 
verjonging door te voeren. De VNL wedstrijden hebben we 
aangewend om die groei mogelijk te maken. En dan hebben 

we - als extra troef - een aantal speelsters in onze selectie 
met een geweldige killersmentaliteit, die zij vanuit hun 
opleiding en opvoeding meegekregen hebben. De toekomst 
oogt positief. Maar we blijven voorzichtig. Het team moet 
op bepaalde posities in de breedte versterkt worden. We 
maken zoals steeds een evaluatie en we bespreken met alle 
betrokkenen de mogelijkheden om deze zomer verder te 
evolueren in het internationale volleybal.”

Ging Nederland kapot aan de hoge verwachtingen?

De Europese kwalificatiewedstrijden in Apeldoorn waren 
voor Nederland een opdoffer van formaat. Er is enorm 
veel geld geïnvesteerd om het toernooi in Apeldoorn te 
organiseren. Men wisselde trainer-coach Jamie Morrison 
met de Italiaanse toptrainer Giovanni Caprara. De inzet van 
speelsters, trainers, directie en het bestuur zijn niet evenredig 
met de resultaten die behaald werden. Nederland verloor van 
Polen én van Duitsland. Einde verhaal en geen Olympische 
Spelen voor onze noorderburen. We verzamelden reacties na 
deze zure eindbalans. 

Foto: CEV
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“We gaan dit even laten bezinken, maar dan moeten we 
vrij snel de eerste conclusies trekken na dit teleurstellend 
toernooi”, verduidelijkt Joop Alberda, technisch directeur 
van de Nederlandse volleybalbond, toen hij een voorlopige 
balans opmaakte. “Daarna bekijken we de consequenties die 
eraan verbonden zijn. Want in mei begint een nieuwe reeks 
topontmoetingen in de Volley Nations League. Met - van 
19 tot 21 mei - drie dagen topvolleybal in Nederland. Ik heb 
er zelf geen moment aan gedacht om op te stappen. Ik sta 
nog steeds achter de beslissingen die er genomen zijn op 
sportief en financieel vlak. Tijdens de nabespreking die ik met 
coaches en speelsters deed, vlak na de halve finales, heb ik 
vooral mijn trots uitgedrukt voor wat iedereen gepresteerd 
heeft. Op dat moment - elk teamlid was een hoopje ellende 
- kan je alleen maar steun bieden. Want iedereen die 
betrokken was met de ‘road to Tokyo’ moest ruimte krijgen 
om die enorm pijnlijke ontgoocheling een plaats te geven. De 
teleurstelling moet je kunnen delen om het beter te kunnen 
verdragen. Giovanni Caprara is technisch en tactisch geschikt 
om met het Nederlands team verder te werken. Hij kan 
weinig verweten worden, want op een extreem korte tijd, van 
27 december tot 11 januari, moest hij het team klaarstomen. 
Hij was dan ook - zeg maar - 24 uur per dag bezig met de 
voorbereiding van het OKT. Maar we moeten bespreken of 
hij wil of kan verder werken. Ik geef de voorkeur aan een full-
time coach voor de Oranjeselectie. Internationaal volleybal 
in clubverband en een zwaar programma met het nationaal 
team is - in combinatie met elkaar - voor alle speelsters heel 
belastend. Dat geldt ook voor trainer-coaches. We hebben 
een generatie met een aantal volleybalsters die dertig jaar 
of ouder zijn: Maret Balkenstein-Grothues, Floortje Meijners, 
Laura Dijkema, Myrthe Schoot en straks ook Lonneke 
Sloëtjes. Aan hen zal dezelfde vraag gesteld worden. Kunnen 
of willen zij nog verder doorgaan. Zij krijgen zelf de vrijheid 
om hierover na te denken. Als dit een beetje verwerkt is, dan 
pas kan een zinnig antwoord volgen. Nu is alles nog te vers 
en nog te pijnlijk. De toekomst wordt uiteraard in overleg met 
de sportieve verantwoordelijken bepaald. 

In Nederland zit men niet alleen met een sportieve kater, 

ook financieel moet er in aanloop naar een nieuwe, drukke 
sportzomer, nog heel wat gerealiseerd worden.

“We hebben alles geprobeerd”, verklaart Joop Alberda. “We 
hebben dit Olympisch kwalificatie toernooi naar Apeldoorn 
gehaald. Dat was de geboorteplaats van de eerste successen 
die we in 2015 met Giovanni Guidetti realiseerden. Dat was 
gevoelsmatig een belangrijke stap voor de speelsters. We 
hebben in Duitsland een bijzonder goede voorbereiding 
afgewerkt met drie oefenwedstrijden die we nota bene 
allemaal succesrijk afgewerkt hebben tegen de Duitsers. 
Alles was op de rails. Dan kwam het OKT in Apeldoorn 
en stilaan zag je de dingen afbrokkelen. Wanneer het 
draait, herken je dat aan de structuur, bijvoorbeeld in het 
verwerken van de service. Het verschil tussen hetgeen we 
zagen tijdens de trainingen en de wedstrijden was te groot. 
De gedecideerde service die we in de voorbereidingstijd 
bewonderden, vonden we niet meer terug tijdens de 
beslissende momenten in de Omnisporthal. We hadden te 
veel problemen. Ook naast het veld.” 

“Bij de FIVB en de CEV worden we geprezen om de 
kwalitatieve organisaties die we met Holland - sorry, 
dat mag je niet meer zeggen, het is nu TeamNL - 
verwezenlijken. In 2022 organiseren we opnieuw het 
misschien wel belangrijkste evenement in het volleybal: 
de wereldkampioenschappen. Dan stel je verbijsterd vast 
dat de nationale sportraad van Nederland geen subsidie 
heeft toegekend aan de Nevobo voor de organisatie van het 
Olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn. We kregen 
voor ons dossier 5,9 punten, terwijl wij er zes moesten halen. 
Redenen: het OKT was niet internationaal aansprekend 
genoeg én de maatschappelijke impact was te onduidelijk, 
plus de efficiëntie in relatie tot de kosten was niet in 
evenwicht. Dat is amper te vatten: we hadden elke dag een 
bomvolle sporthal. Volleybal is gewoon een wereldsport én 
het gaat over de Olympische spelen. Internationaler dan dit is 
onmogelijk. Dat is een enorme klap, vooral omdat het publiek 
massaal achter het team stond en ons geweldig gesteund 
heeft. Dat maakt de anticlimax nog groter.” 
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L I B E RO OTJ E

OP DE COVER
Fotograaf Chris Overkleeft 
maakte deze overzichtsfoto op 
het verlengde van de middenlijn 
tijdens de wedstrijd Regio 
Zwolle Volleybal – Springendal 
Set-Up’65.

Merle Baasdam valt aan; Siska 
Hoekstra en Marije Neuman 
blokkeren. In het witte shirt  
‘ons Liberootje’ Kim de Wild.

Door: Kim de Wild

Zo spannend als dit seizoen is plaatsing voor de play offs in de eredivisie dames de afgelopen jaren zelden geweest. 
Op moment van schrijven, eind januari, maken liefst acht teams nog aanspraak op de Kampioenspoule, waar maar 
ruimte is voor zes ploegen. De eerste drie teams zijn al zeker van plaatsing, de andere vijf zijn in een heftige strijd om 
drie tickets naar de geliefde play offs verwikkeld.

Ook onze ploeg, Regio Zwolle Volleybal, is één van die vijf. Vlak voor een belangrijke wedstrijd tegen een directe 
concurrent, haalde onze coach een interview met Jan Smeekens aan. Deze schaatser vertelde eerder die dag aan 
een journalist dat hij de afgelopen jaren op zoek was naar de juiste vorm van focus. Deze had hij nu gevonden en hij 
noemde het ‘kalme agressie’. 

Dat klinkt vrij paradoxaal. Als een vat vol tegenstrijdigheden, zou Multatuli schrijven. Kalm lijkt het tegenovergestelde 
van agressie, dus hoe kun je kalm en agressief tegelijkertijd zijn? 

En tóch wisten we het die avond op de mat te gooien, die kalme agressie. Als libero zag ik het terug in hoe kalm, 
beheerst en gecontroleerd we de services wisten te passen. Dat betekende niet dat we alles 100 procent in de handen 
van onze spelverdeler mikten. Ook deze avond maakten we passfouten, maar na een ketser maakten we ons niet druk 
en bleven we dezelfde bewegingen uitvoeren als waar we al het hele seizoen op trainen. Rustig staan, observeren, snel 
verplaatsen, vroege hoek en lang vasthouden. Keer op keer.

De agressie was vooral terug te zien in hoe we ballen verdedigden. Bij veel smashes en tikballen van de tegenstander 
kregen we er een handje onder, we vlogen letterlijk en figuurlijk door het veld. We waren zo scherp als een mes. Onze 
reactietijd om te anticiperen op wat we zagen gebeuren was nagenoeg 0, zo ‘aan’ waren we. 

Kortom, het gaat in een wedstrijd om een balans van kalmte en agressie. Waarbij het zelfs zo kan zijn dat het begin 
van de rally veel kalmte vraagt (de pass) en het vervolg van de rally meer agressie (verdedigen). Het is dus de kunst 
om daar continu in te balanceren. Lastige opgave! Soms ben je in een wedstrijd zo agressief dat je alle kanten opvliegt 
en je de controle over de bal verliest. Op andere momenten ben je zo kalm dat alle smashes aan je voorbij knallen en je 
overal te laat op reageert. Een mooie opdracht om daar de komende wedstrijden bewust mee bezig te gaan: wat heeft 
het team nodig? Een extra portie kalmte of een flinke dosis agressie?



24VT 1

WAT GOED IS BLIJFT ACTUEEL (deel 1)

Door: Remko Kenter

Veel trainers vragen zich af: ‘’Hoe moeten we kinderen trainen om een goede volleyballer te laten worden?’’.

In Volley Techno nr. 2 van juni 2014 liet Rob Stout (docent Lichamelijke Oefening en trainer bij de Nederlandse turntoppers 
en toen trainer bij Sliedrecht Sport, die GymVolley gaf voor kinderen rond 12 jaar, gebaseerd op het Athletic Skils Model) al 
eens opschrijven dat kinderen eerst een goede beweger moeten worden, vervolgens een goede sporter en dan pas een goede 
volleyballer. Als je kijkt naar de huidige methodiek voor kinderen tot 12 jaar worden bij veel trainers alle technieken keurig 
aangeleerd, maar het bewegen blijft ver achter. De vraag is: ‘’Worden kinderen voldoende uitgedaagd om te bewegen?’’.

Daarnaast moeten de trainers ook naar zichzelf kijken. Hoe vaak zie je dat trainers vol passie de kinderen alle technieken willen 
aanleren, maar er aan voorbij gaan dat kinderen vaak niet goed bewegen en daardoor nog niet eens een bal kunnen vangen.

We moeten dus terug naar de basis en dat is kinderen opleiden tot goede bewegers.

Graag neemt Volley Techno u mee in de gedachtegangen van Jo Everaert. De man die werd geïnspireerd door Julien 
Vleminckx (de prominente Vlaamse opleider die als co-auteur in 1969 het boek ‘Bewegingsopvoeding door Volleybal schreef) 
en daar zijn eigen ideeën aan heeft toegevoegd en zodoende al in de jaren 70 zijn tijd ver vooruit was. De inzichten en de 
trainingsmethodieken zijn nog steeds actueel en zeer bruikbaar voor iedere trainer. In dit artikel zullen we proberen om een 
aantal inzichten van Jo Everaert in deze tijd neer te zetten.

Julien Vleminckx
‘’Tijdens een clinic, in de jaren zeventig leerde Jo dat het in de training draait om drie facetten:
• Ruimte- en tijdperceptie
• Lichaamsperceptie
• Kwantitatieve aspecten

Aan elk van de drie facetten moet constant gewerkt worden, om te korten op dit gebied te verbeteren. Men is hier nooit mee 
klaar, men kan zich eindeloos verbeteren.

Ruimte- en tijdperceptie

Hiermee wordt balbaanherkenning genoemd. Dit is een eindeloos proces. Het begint bij kleine kinderen die de balbaan over 
een kleine afstand moeten inschatten en uiteindelijk gaat het bij volleybal om de balbaan van de service, de servicepass of de 
aanval te beoordelen. Door herhalingen, variaties en de progressie van moeilijkheidsgraad krijgen speler steeds meer ervaring 
om de balbaan vanaf het begin beter te beoordelen.

“Jo: Het inzicht in de opvattingen van Julien 
heeft mijn leven lang mijn volleybalmethode 
bepaald. 
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Lichaamsperceptie

Dit is het bewust zijn van de lichaamshouding. Het gevaar van technische scholing is het stapelen van automatismen die 
los staan van situaties waarin ze gebruikt worden. Vaak hebben trainers alleen aandacht voor de uitvoeringstijd. In het boek 
‘Bewegingsopvoeding door Volleybal’ staan drie opvoedkundige etappes beschreven. 

De eerste etappe ‘Globale aanlering door globale dynamische coördinatie en door oculo-manuele coördinatie’ is het meest 
interessant. Een jonge speler wordt in een globale spelsituatie geplaatst. Deze vergt improvisatievermogen van de speler. Door 
gissen en missen zal de speler de zenuwstructuren gaan gebruiken en zelf antwoorden vinden op het probleem. Dit proces 
voltrekt zich op basis van onbewuste programmering. Het zal zich door herhalingen en variaties in de loop der tijd verfijnen 
en stabiliseren. In deze fase van het leerproces moeten trainers kinderen niet een bepaalde techniek opdringen. Dit belet alle 
inspanning van het kind.

Tijdens de tweede etappe wordt de globale beweging verbeterd. In deze fase moet de trainer de oorzaken van de stilstand in 
het leerproces zien te ontdekken en daaraan werken.

In de derde etappe wordt de techniek met de situatie verbonden. Er kunnen twee leerprocessen zijn namelijk expliciet en 
impliciet leren. Bij expliciet leren is het leerproces tijdrovend, vaak taai en kent veel statische momenten. Trainer geven dan 
vaak gedetailleerde instructies over hoe bewegingen moeten worden uitgevoerd.

Impliciete leerprocessen

Bij impliciet leren kan het leerproces worden bevorderd worden met een paar kleine instructies. Het kan ook zelfs gestimuleerd 
worden zonder instructies te geven. Impliciete leerprocessen zijn vaak dynamischer. Het doel, de bedoeling van de oefening 
dwingt het lichaam om zich bewust te worden van de juiste beweging. Het lichaam slaat de juiste bewegingen op in zijn 
geheugen. In Volley Techno zijn de laatste jaren een aantal artikelen geschreven over het impliciet en expliciet leren. Ook vind 
je meer informatie hierover op http://www.meedoenmetsport.nl/nieuws/definitie-wat-is-impliciet-leren/

De kwantitatieve aspecten

Hierbij gaat het om gestalte, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen, beweeglijkheid, aanpassen, coördinatie, enz.
In het boek ‘Bewegingsopvoeding door Volleybal’ worden drie facetten genoemd:
•  De	vlugheid	van	aanpassen
• 	De	snelheid	van	verplaatsen
•  De	verandering	van	richting

De vlugheid van aanpassen en de verandering van richting zijn essentieel. Het eerste aspect heeft te maken met de reactietijd. 
In volleybal zijn vooral de plotse richtingsverandering en de nodige verplaatsingen van belang. In verband met de snelheid van 
het spel hebben spelers maar de tijd om een paar passen te zetten. Veranderingen van richting worden mogelijk gemaakt door 
onder andere een goed evenwicht (waarneming van het eigen lichaam).
Worden trainers en kinderen door de huidige spelmethodiek uitgedaagd om deze drie facetten te trainen?

Tijdens alle trainingen moet aan de drie facetten worden gewerkt. Het ontwikkelen en aanleren van snelheid tijdens trainingen 
is van belang. Er is vaak geschreven dat we meer moeten trainen, maar over de efficiëntie van training is weinig geschreven. 
Vroeger trainde Jo Everaert in een gymzaal. Het tempo was hoog omdat de bal nooit ver weg was. Er werd weinig getraind 
omdat de meeste jonge spelers elders studeerden.  Hoe kun je effectief trainen en wat zijn daarbij essentiële zaken die tijdloos 
zijn? In Volley Techno nummer 4 van december 2017 heeft Jo Everaert een artikel geschreven ‘Spelen over een lengtenet in 
een gymzaal’.

Hoe kan je nu effectief trainen en wat zijn daarbij essentiële zaken die tijdloos zijn? 
Daarover in de volgende Volley Techno meer en het is dan interessant om te kijken welke zaken door Jo Everaert in het 
verleden al zijn geïntroduceerd en nu nog steeds van kracht zijn.
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Foto: Chris Overkleeft

CRYNS KIJKT EN

Vanaf dit nummer van Volley Techno starten wij op de 
middenpagina met een nieuwe rubriek waarbij wij een foto 
waarop een volwassen speler/speelster een volleybaltechniek 
uitvoert naast een foto van een jeugdspeler/speelster plaatsen.

Het vormen van een grote komma
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Foto: Chris Overkleeft

ZIET VERSCHILLEN

Op de foto links zie je speelster nummer 2 mooi voldoende 
netoverschrijding maken in het blok. Zij slaagt erin haar armen ver 
genoeg naar voren te brengen en je ziet dat ook haar benen naar 
voren zijn. Zij kan duidelijk haar buikspieren voldoende opspannen 
om in de lucht te hangen als een soort grote komma.

De foto rechts  is er een van een WEVZA-tornooi van de U17. 
Beide meisjes raken met hun handen duidelijk niet over het net, 
wat een bal in “de brievenbus” mogelijk maakt. Hun benen hangen 
ook recht naar beneden. Wellicht beschikken zij nog niet over 
voldoende atletisch vermogen qua buik- en rugspieren om die grote 
komma te vormen. Het kan ook zijn dat zij nog niet over voldoende 
sprongkracht beschikken om hoog genoeg te raken. Dan train je 
de juiste blokhouding op training het best op een lager net, zodat 
zij wel met hun handen over het nek raken en zo van jongsaf die 
houding aanleren.

Jong versus oud

Door: Philippe Cryns
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VVolley   eilig

Minder sportblessures met VolleyVeilig Hoe het werkt

Implementatieonderzoek 
VolleyVeilig 16+  2019-2020

Wist je dat...

Volleybal is een populaire sport in Nederland. Het aantal 
sporters dat wekelijks aan (beach)vollybal doet is sinds 
2013 met ongeveer een vijfde toegenomen, tot bijna 
driehonderdduizend volleyballers. Wat veel mensen 
niet weten is dat volleybal een sporttak is met een 
bovengemiddeld hoog risico op een blessure. Jaarlijks 
lopen volleyballers gemiddeld 170.000 blessures op, 
vooral aan vingers/duim-, enkel, schouder en knie. Slecht 
nieuws voor zowel de sporter zelf als het team dat een 
speler moet missen. Het goede nieuws is dat veel van 
deze blessures te voorkomen zijn door een gedegen 
voorbereiding.

Daarom heeft de Nevobo, samen met volleybalcoaches, 
volleyballers en andere experts, een warming-up 
programma ontwikkeld: VolleyVeilig.

Ga naar www.volleyveilig.nl of de App VolleyVeilig 
en maak een account aan. Daarna kun je een team 
aanmaken, je eigen team uitnodigen en gezamenlijk 
het warming-up programma volgen. De oefeningen 
verschillen per week, en kennen een opbouw door 
6 verschillende fasen van het volleybalseizoen. Het 
warming-up programma kan op verschillende niveau’s 
worden uigevoerd. Met de App heeft de trainer/coach 
het warming-up programma tijdens de training of 
wedstrijd gemakkelijk bij de hand. 

Per week volgt VolleyVeilig de volgende opbouw: 
een cardiovasculaire warming-up, romp-stabiliteit 
oefeningen, en oefeningen gericht op het voorkomen 
van knie- en vervolgens van schouderblessures. 
Oefeningen ter preventie van enkelblessures zijn in 
de gehele warming-up ingebed. De totale warming-
up duurt 10-15 minuten per keer. Ook is er een 
aparte warming-up voor wedstrijden. Herhaling van 
de oefeningen zorgen voor een toenemende fit- en 
vaardigheid van de volleyballer, waardoor de kans om 
geblesseerd te raken steeds kleiner wordt.

Tijdens het volleybalseizoen 2019-2020 zal er aan 
gebruikers van VolleyVeilig gevraagd worden of ze 
mee willen doen aan een implementatieonderzoek. Dit 
onderzoek heeft als doel om te kijken of het programma 
aansluit bij het werkveld en welke zaken de Nevobo 
(nog) beter kan doen om het onder de aandacht te 
brengen bij de volleybalwereld. Heb je al een account, 
maar doe je nog niet mee aan het onderzoek? Ga dan 
naar www.volleyveilig.nl en start de vragenlijst op de 
homepage! 

Auteurs: VolleyVeilig Projectteam: Nevobo, 
Veiligheid.NL, Amsterdam UMC, Dotcomsport, 
Universitair Medisch Centrum Groningen en 
Amsterdam Collaboration Health & Safety in Sports

• Volleybal in de top 10 staat van sporten   
 met de meeste blessures?
• En dat het zelfs op de 6e plek staat van   
 sporten met het grootste risico op    
 een blessure?
• Blessures aan de schouder, enkel, vingers   
 en aan de knie het meeste voorkomen?
• 52% van de blessures plotseling ontstaat,   
 vooral door zwikken of door een sprong?
• En dat je de kans op zo’n blessure met 20%   
 kunt verkleinen door met VolleyVeilig te   
 starten?

Niet alle blessures zijn te voorkomen, maar als een 
volleyballer fit, geconcentreerd en vaardig is vermindert 
dat de kans op een ernstige blessure aanzienlijk. 
Trainers en coaches zijn de aangewezen personen om 
spelers de benodigde vaardigheden bij te brengen, en 
VolleyVeilig helpt hen daarbij. Het programma bestaat 
uit een warming-up met oefeningen, waarmee vooral 
enkel-, knie- en schoudersblessures worden voorkomen. 
De oefeningen kunnen ook op een meer flexibele manier 
door de gehele training worden ingezet. Daarnaast 
kent het programma diverse adviezen over persoonlijke 
bescherming tegen volleybalblessures, en informatie 
over volleybalblessures, ingeval een speler toch 
geblesseerd raakt.
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Saskia Otten-Manschot
Wat is de invloed van cognitie is op 

het motorisch leren. Dat verschilt van 

persoon tot persoon en van situatie tot 

situatie. 

Herken jij als trainer/coach dat bij je 

spelers en bij jezelf en hoe speel je 

daarop in?

Saskia Otten gaat hier nader op in. In 

WWhet tweede deel waarin zij opnieuw 

haar kennis als geriatriefysiotherapeut 

met haar grote ervaring op vele 

terreinen in het volleybal, combineert. 

Het theoretisch model wordt aan de 

hand van praktijkvoorbeelden zowel 

uit het volleybal als uit de revalidatie, 

verduidelijkt

De invloed van cognitie op
motorisch leren (deel 2)
Door: Saskia Otten

Leonie	 is	 kinderfysiotherapeut.	 Zij	 ondersteunt	 en	
stimuleert	de	motorische	ontwikkeling	van	kinderen	
die	 ingewikkelde	 bewegingsproblemen	hebben.	 Zo	
kreeg	ze	een	hulpvraag	van	ouders	om	hun	dochter,	
Tess,	 met	 een	 verstandelijke	 beperking	 te	 leren	
fietsen.	Niet	om	daarna	zelfstandig	aan	het	verkeer	
deel	te	kunnen	nemen,	maar	om	onder	begeleiding	
op	 een	 driewieler	 mee	 te	 kunnen	 fietsen.	 Tess	
heeft	 beperkt	 inzicht,	 een	 korte	 aandachtsspanne	
en	 moeite	 met	 informatieverwerking.	 Leonie	 kiest	
ervoor	om	door	middel	van	foutloos	leren	het	fietsen	
aan	 te	 leren	 in	 stappen.	Deze	stappen	bestaan	uit:	
fietsen	op	een	loopfiets	(sturen	en	goed	op	het	zadel	
zitten)-tandem	 (stimuleren	 van	 het	 doortrappen)-
skelter	 (sturen	 en	 doortrappen)	 en	 fietsen	 op	 een	
driewieler.	 Door	 steeds	 pas	 een	 volgende	 stap	 te	
zetten	wanneer	de	vorige	 ingeslepen	 is,	ontwikkelt	
zich	een	motorisch	programma	bij	Tess,	zonder	dat	
een	beroep	gedaan	wordt	op	cognitieve	functies.	

De volleybaltrainer onder ons herkent onmiddellijk situaties bij zijn spelers waarin zich soortgelijke situaties voordoen. In 
een team zijn spelers met uiteenlopende cognitieve vaardigheden. Waar je bij de ene speler met een enkele aanwijzing 
bewegingspatronen kunt aanleren omdat hij in staat is te anticiperen en fouten te corrigeren, zul je bij een andere speler 
basispatronen moeten inslijpen en automatiseren omdat hij niet in staat is fouten te herkennen of te anticiperen. 

In het vorige nummer (Volley Techno 2019, nr.4) zijn twee van de vier pijlers van het revalidatiemodel van drs. E.T. van 
Schouwen aan de orde geweest. Te weten: cognitie en handelingsvaardigheden. In dit deel komen de twee overige 
pijlers aan de orde: inzicht en leervormen. Nadat de vier afzonderlijke pijlers door middel van figuren afgebeeld zijn en 
toegelicht, wordt het artikel afgesloten met het model als geheel. Nu dus: 

3. Inzicht

Anticiperend 
Inzicht

Emergent Inzicht

Intellecuteel Inzicht

Goed emergent inzicht: signalering en oplossen 
van fouten en problemen

Basaal emergent inzicht: signalering van fouten 
en problemen

Figuur 1: inzicht Model van Cresson
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Bij het bespreken van de cognitieve hiërarchie spraken we over executieve functies. Een van de belangrijkste 
executieve functies is inzicht. De mate waarin de sporter inzicht heeft is bepalend voor zijn leervermogen en 
handelingsvaardigheden. Is de sporter in staat om te anticiperen op voorkomende situaties, kan hij analyseren, herkent 
hij problemen en is hij in staat deze problemen op te lossen omdat hij over voldoende inzicht beschikt?

De hiërarchie in vormen van inzicht wordt beschreven in het piramidemodel van Crosson. 

Basaal staat het intellectueel inzicht. Anders dan de naam doet vermoeden beperkt dit inzicht zich tot het weten 
van feiten. De sporter weet van acties, kan er over praten, maar kan geen problemen herkennen. Hij kan de kennis 
benoemen, maar niet toepassen in situaties omdat hij deze niet herkent of overziet. 

Sporter 1: De coach vraagt aan een speler geen tactische aanwijzingen aan medespelers te geven, omdat hij zichzelf 
daarmee uit het spel haalt. De speler reageert geïrriteerd omdat dat de zoveelste keer is dat de coach hem daarop 
wijst. ‘Hij weet het onderhand wel!’ Hij stapt het veld weer in en geeft vervolgens na een actie aanwijzingen aan zijn 
medespeler. De speler functioneert op het niveau van intellectueel inzicht. Hij kan de aanwijzing van de coach niet in de 
context herkennen.  (in figuur 2  is dit sporter 1)

Emergent inzicht is het vermogen om een probleem of fout te herkennen en op te lossen wanneer het zich voordoet. 
Het is mogelijk wanneer er sprake is van evalueren van het eigen handelen. In het geval van basaal emergent inzicht 
herkent de sporter dat hij de bal niet goed raakt, maar lost dit bijvoorbeeld niet op door anders te handelen.

Bij goed emergent inzicht herkent de sporter de fout en past zijn handelen aan.

Sporter 2: slaat als aanvaller op positie 4 langs de lijn (‘open blok’), omdat hij ziet dat het blok diagonaal gezet is. (Zie 
figuur 2) Hij past zijn handelen aan aan de situatie van dat moment.

Anticiperend inzicht is het vermogen om te anticiperen op het feit dat een probleem zal ontstaan en dat handelen hierop 
aangepast moet worden, zodat het probleem of de fout opgelost of vermeden kan worden.

Sporter 3 vraagt de bal bij de antenne omdat hij weet dat het blok diagonaal geplaatst wordt en slaat hem tussen 
antenne en blok door. Sporter 3 is in staat te anticiperen op de komende actie. (Zie figuur 2)

Hieronder is in schema weergegeven: verband tussen hiërarchie in handelingsvaardigheden, cognitie en inzicht (let 
op: ten behoeve van het model en om de relaties duidelijk te maken, is de figuur (driehoek)  ‘inzicht’ gedraaid, maar de 
begrippen zijn op dezelfde plaats gebleven. Intellectueel inzicht blijft basaal)

“
Model om coachingsmogelijkheden 
te analyseren
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In figuur 2 is duidelijk gemaakt hoe de verhouding is in de handelingsvaardigheden van de sporter, de cognitieve 
hiërarchie en het inzicht. We zien dat geplande acties aanwezig kunnen zijn wanneer de sporter beschikt over 
voldoende anticiperend inzicht. (Sporter 3). Op het niveau van goed emergent inzicht herkent de sporter problemen 
en lost ze op (Sporter 2). Sporter 1 handelt zoals het hem geleerd is, maar is niet in staat zijn acties aan te passen aan 
problemen en gemaakte fouten. 

4. Leervormen

Welke verschillende leervormen zijn er en wanneer kunnen deze vormen (procedureel leren, episodisch leren en 
semantisch leren) ingezet worden in het trainings- /coachingstraject? Leren is het vermogen om met behulp van het 
geheugen, kennis en ervaring op te slaan. Het te laten beklijven. Een sporter is in staat iets te leren als er voldoende 
aandacht en geheugen is om nieuwe informatie op te slaan.

Metacognitie

Anticiperend 
Inzicht

Intellectueel 
Inzicht

Emergent Inzicht

Aandacht

Automatische 
acties

Houdingsacties

Manuele acties

Doelgerichte acties

Verkennende acties

Geplande acties

handelingsvaardigheden cognitie

Sporter 1

Sporter 2

Sporter 3

inzicht

Geheugen

Informatieverwerking

Executieve processen

Flexibel oplossend 
vermogen

Inzicht, Tijdsbesef, Doel bepalen, 
Initiatievermogen, Inhibitie

Voortgang bewaken en evalueren

Goed emergent inzicht: signalering en 
oplossen van fouten en problemen

Basaal emergent inzicht: signaleren van 
fouten en problemenPlannen en organiseren

Semantisch

Verdeeld

Episodisch

Wisselend

Procedureel

Selectief
Volgehouden

Gericht

Figuur 2: verband tussen hiërachie in handelinsvaardigheden, cognitie en inzicht

Snelheid
Capaciteit
Aansturing

“
Zolang er nog voldoende emergent inzicht 
is, zal de sporter leren van zijn fouten en is 
foutloos leren niet nodig
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De sporter kan leren aan de hand van:

a: het procedurele geheugen. Door gebruik te maken van dit geheugen worden bewegingen ingeslepen tot er 
routinematige bewegingspatronen tot stand zijn gekomen. (Impliciet leren) Bijvoorbeeld: oefenen van een aanval op 
midvoor waarbij de bal naar positie 1 wordt geslagen. De trainer legt een mat op de gewenste plaats en vraagt om de bal 
op de mat te slaan. (De trainer geeft een uitkomstgerichte aanwijzing)

b: declaratief geheugen. De sporter leert aan de hand van het declaratief geheugen wanneer hij opgeslagen kennis 
bewust kan beleven of oproepen. (Expliciet leren) Bijvoorbeeld: oefenen van een aanval op midvoor waarbij de bal naar 
positie 1 wordt geslagen. De trainer vertelt dat de aanvaller na de sprong in de lucht draait en dat zijn slagarm voor zijn 
romp eindigt (De trainer geeft een uitvoeringsgerichte aanwijzing)

Voor de trainer/coach is het van belang een benadering te kiezen die het beste past bij de state-of- mind (cognitie) en 
dus het vermogen van de sporter. Er kan onderscheid gemaakt worden in drie vormen van leren:

• Procedureel leren, in de praktijk ook wel impliciet leren genoemd, is het vastleggen van bewegingspatronen  
 in het geheugen. De sporter is niet of nauwelijks bewust van wat er precies gebeurt in het leerproces, het   
 resultaat is leidend. (Zie ook Volley Techno juni 2019)

• Episodisch leren is het leren door opdoen van ervaringen binnen een bepaalde context. Het is een vorm van  
 leren die een beroep doet op het expliciete (lange termijn) geheugen. Onder episodisch leren vallen ook het leren  
 middels trial & error. Binnen de context wil zeggen dat dit leren gebonden is aan tijd en plaats. Voorbeeld: het  
 oefenen van een goede serve gebeurt vanaf dezelfde plaats op de achterlijn, met dezelfde routinematige   
 handelingen) 

• Semantisch leren is de moeilijkste vorm van leren, omdat het gebaseerd is op het onthouden van feiten, het   
 herkennen van situaties behorend bij deze feiten en het generaliseren van gedrag. Meestal gaat het om leren  
 buiten de context (onafhankelijk van tijd en plaats) en heeft het leren betrekking op toekomstig gedrag. Dit leren  
 wordt ook abstract leren genoemd. Voorbeelden van semantisch leren/ gebruik maken van het semantisch   
 geheugen zijn: Strategie toepassen in een wedstrijd met een doel en verbale aanwijzingen “vertalen” naar acties  
 in het veld. (Voorbeeld: het uitvoeren van de serve na aanwijzing op de zwakste passer van de tegenpartij) 

Wanneer door stress, vermoeidheid, dehydratie, afleiding, interne en externe prikkels, winst- en verliesgedachten en 
de gevolgen daarvan, of andere factoren, de aandacht vermindert, heeft dat direct gevolgen voor het leerproces en de 
uitvoeringsmogelijkheden van de sporter. Aandacht is de basis waarop ieder leerproces is gebaseerd. Bij vermindering 
van aandacht neemt de beschikbaarheid van het geleerde in het geheugen af, executieve functies zijn niet of minder 
inzetbaar, het probleemoplossend vermogen vermindert en het anticiperend inzicht verdwijnt.

Aanwijzingen die door de sporter begrepen en toegepast kunnen worden.
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Hoe abstract, expliciet, anticiperend, directief mag/kun je trainingsstof aanbieden of coachende aanwijzingen geven 
die nog steeds door de sporter “begrepen en toegepast” kunnen worden voor de beste keus die hij maakt. Is er 
onder wedstrijd- of trainingsdruk nog steeds voldoende “cognitieve reserve” om abstractie om te kunnen zetten in 
doelgericht handelen. 

In figuur 3 is te zien dat de aandacht afneemt (gele zone). Hierdoor gaat het overzicht verloren en is anticiperen niet 
meer mogelijk, met als gevolg dat semantisch (abstract) leren niet meer mogelijk is. 
Bij verdere afname van de aandacht (figuur 3 rode zone) gaat foutloos leren steeds meer een rol spelen (zie inleiding 
over Tess).

Wanneer kies je welke training- en/of coachingsvorm?

Wanneer de sporter functioneert op het niveau van de geplande acties met 
voldoende anticiperend inzicht, is hij in staat scenario’s door te nemen en 
te leren uit de theorie of verbale aanwijzingen. Hij kan strategische keuzes 
maken en kan de fouten van anderen of voorgelegde problemen analyseren 
en daaruit voor zichzelf conclusies trekken. 

Maar wat als de aandacht afneemt?
In de gele zone worden aanwijzingen niet meer in goede acties omgezet 
en richt de training of de aanwijzingen van de coach zich steeds meer op 
de trial & errorvormen (expliciet leren). Leren en toepassen door middel 
van trial & error is mogelijk wanneer de sporter op het niveau van de 
verkennende acties functioneert en hij voldoende emergent inzicht heeft 
om fouten te herkennen en op te lossen. Hij zal baat hebben bij het opdoen 
van ervaring, maar kijkt niet vooruit en overziet geen consequenties. Hij 
leert van het resultaat van het handelen. 

In de rode zone gaat foutloos leren een grotere rol spelen. Bij foutloos leren 
wordt een situatie gecreëerd waarbij een beweging vrijwel altijd succesvol 
wordt. De complexiteit van de oefenstof neemt af, bewegingspatronen 
worden nog steeds opgeslagen in het geheugen. Zolang er nog voldoende emergent inzicht is, zal de sporter leren 
van zijn fouten en is foutloos leren niet nodig. 

Figuur 3: klinisch redeneermodel voor leervormen waarbij vermindering van aandacht gevolgen heeft voor de trainings- en 
coachingsvorm.
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Sporter	4:	de	spelverdeler	in	het	begin	van	de	
wedstrijd	
1e	set:	de	spelverdeler:	Kan	keuzes	maken	in	
het	bedienen	van	de	aanvallers.	Hij	analyseert	
het	 blok,	 informeert	 de	 aanvallers	 over	 de	
aanvalsstrategie,	 beoordeelt	 de	 pass,	 ziet	 in	
een	split-second	dat	de	verdediger	op	positie	
1	te	ver	naar	voren	staat	en	besluit	de	setup	
op	positie	4	te	geven	
1e	 set:	 de	 trainer/coach:	 Wijst	 de	
spelverdeler	 op	 verschillende	 variaties	 en	
keuzemogelijkheden	 in	 zijn	 spel.	 Dit	 is	 een	
voorbeeld	van	semantisch	leren,	anticiperend	
inzicht,	metacognitie	en	geplande	acties	

Sporter	 4:	 dezelfde	 spelverdeler	 en	 aanvaller	
op	4	aan	het	eind	van	de	wedstrijd	
5e	 set:	 de	 passer/loper	 op	 positie	 4:	 Zit	 er	
even	 doorheen,	 heeft	 vier	 keer	 in	 het	 blok	
geslagen.	 Heeft	 geen	 overzicht	 en	 ziet	
geen	 mogelijkheden	 om	 bij	 te	 sturen	 in	 zijn	
aanvalsbeweging.	
5e	set:	de	trainer/coach:	Geeft	kort	en	bondig	
aan	 dat	 de	 spelverdeler	 de	 setup	 naast	 de	
antenne	geeft	en	meldt	aan	de	passer/loper	dat	
hij	via	blok	uit	moet	slaan.	Dit	is	een	voorbeeld	
van	 episodisch	 leren.	 Er	 wordt	 geen	 beroep	
meer	gedaan	op	het	 anticiperend	 inzicht	 van	
de	passer/loper.	Direct,	sturend	coachen.

Naast de inhoud van de aanwijzing tijdens training of wedstrijd, is ook de timing door de trainer/coach van wezenlijk 
belang. Wanneer de aandacht verminderd is, de informatieverwerking stagneert en het anticiperend inzicht ontbreekt, 
zullen aanwijzingen van de trainer/coach in de context en op het juiste moment gegeven moeten worden om de sporter 
niet extra mentaal te belasten. 

Voorbeeld: Sporter 5 ziet tijdens een spannende wedstrijd dat er een voor hem belangrijk persoon plaatsneemt op de 
tribune. De spanning stijgt, de stress neemt toe, de aandacht wordt afgeleid. Sporter 5 maakt voor de derde keer een 
foute inschatting bij het blokkeren. Serve tegenpartij, trainer/coach vraagt time-out. 

De kunst van het coachen is nu om niet meteen aan sporter 5 te gaan vertellen hoe hij had moeten handelen 
(terugcoachen). De informatieverwerking is beperkter, dus de trainer/coach beperkt zich tot aanwijzingen waarbij direct, 
doelgericht de actie kan uitvoeren, zonder een analyse te hoeven maken. De aanwijzing richt zich op de volgende te 
maken actie en zegt bijvoorbeeld: “de volgende setup is een hoge bal naast de antenne en wordt rechtdoor geslagen” 
De sporter wordt niet onnodig mentaal belast. 

Tot slot

Coachen en trainen zijn complexe activiteiten. De vrijheid die ik heb genomen om het ‘klinisch redeneermodel voor 
leervermogen’ uit de cognitieve revalidatie in te zetten in de sport, zal zeker leiden tot discussie. Het is voor mij een 
(verklarings)model (geworden) in het begeleiden/trainen van zowel patiënten als bij het analyseren van trainings-en 
coachingsmogelijkheden in de sport. Ik hoop met dit artikel een aanzet te kunnen geven voor verdere ontwikkeling van 
dit model binnen de (volleybal)sport.  

“Het is niet vanzelfsprekend om de vrijheid 
en de verantwoordelijkheid om keuzes te 
maken altijd bij de spelverdeelster te leggen
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Zoals jullie ongetwijfeld weten, mag je in het beachvolleybal geen tipbal geven met de vingertoppen. 
Als alternatief zie je dat de bal met de vingerkootjes wordt gespeeld, het zogenaamde poke shot.
Op de foto zie je een uitvoering van de Noor Christian Sorum. Wellicht ging het hier om een set-up 
die te dicht bij het net lag, waardoor Sorum het blok wou vermijden en voor deze optie koos.
Of je op het juiste moment nog gaat voor een mep op de bal of voor een poke shot, heeft veel met 
ervaring te maken. Het kan ook een prima tactische keuze zijn om, als je ziet dat de verdediger 
helemaal aan de ene kant staat, de bal aan de andere kant weg te leggen.
De Amerikaan Tri Bourne verwachtte zo te zien dit poke shot, want hij gaat slechts met één hand 
naar de bal. Met één hand reik je net iets verder of hoger dan bij een blok met twee handen en zo 
hoopte hij allicht om de bal in de lucht nog te onderscheppen voor zijn maat verdediger Trevor Crabb 
in actie moest komen. 

Foto: FIVB

POKE SHOT

CRYNS KIJKT BEACH
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Casus: routines bij de service

MENTALE TRAINING: 
OMGAAN MET PRESTATIEDRUK i  

Een volleyballer die eerst drie passen maakt met de rug naar het net, precies uitgemeten vanaf de achterlijn naar de 
startpositie voor de serve. Of vier keer de bal stuit voor iedere service, of een paar keer de bal naar de grond slaat 
of de slaghand eerst op de bal legt etc. Waarom doen volleyballers dit? Wat is het nut van zo’n vaste routine? Of is 
het nutteloos bijgeloof? Niet elke volleybalcoach is een voorstander van dergelijke routines.

Rafael Nadal, winnaar van 19 Grand Slam titels, waaronder  12(!!) op Roland Garros, is één van de beste tennissers aller 
tijden, maar ook bekend om zijn vaste routines voor en tijdens de wedstrijd. Voor iedere service trekt hij aan z’n broek 
en shirt en veegt over z’n neus en achter z’n oren. 

Sporters, en zeker topvolleyballers voor wie de belangen groter zijn, zijn vooral in wedstrijdsituaties vaak blootgesteld 
aan prestatiedruk en onzekerheid. Niet zo gek dus dat ze zoeken naar houvast om de spanning en stress goed te 
hanteren. Vaste routines, of “pre-performance routines”, zijn zo’n houvast. Dat kan een gecompliceerde serie van acties 
zijn, maar ook een reeks ogenschijnlijk meer relevante acties als diep ademhalen, het visualiseren van de gewenste 
service, het stuiten van de bal, en het gebruiken van “trigger words” als “hoog pakken”, of “voor je raken”.

Routines helpen sporters om in een mentale toestand te geraken waarin goed aangeleerde vaardigheden “automatisch” 
worden uitgevoerd, in het hier-en-nu, met alle aandacht op de taakuitvoering, zonder afleidende gedachten. Zo laat 
onderzoek zien dat routines leiden tot meer kalmte, een betere concentratie en focus, meer overtuiging, een sterker 
gevoel van controle, en minder negatieve gedachten.

Hierbij is een individuele benadering belangrijk: Van welke specifieke afleidingen heeft deze sporter het meest last? 
Wanneer? Waarom? Hoe? Welke routines helpen deze sporter om daar effectief mee om te gaan, waarbij vanzelfsprekend 
ook aandacht moet worden besteed om mogelijk dieper liggende oorzaken, met als doel sommige afleidingen structureel 
te reduceren. Naast “pre-performance routines” die vlak voor de taakuitvoering worden gedaan, kan tevens aandacht 
worden besteed aan “pre-event routines”, ofwel routines die worden uitgevoerd gedurende de week/dag/avond/nacht/
ochtend voor de wedstrijd. Maar afleidingen zullen altijd blijven bestaan, zoals gedachten over winst en verlies en 
externe afleidingen als weer- en terreinomstandigheden, publiek, scheidsrechter en tegenstanders.

Door: Abe Meininger ii en Nico W. Van Yperen iii                      (deel 1)
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Routines kunnen helpen om hier effectief 
mee om te gaan. De aard van de sport is 
vanzelfsprekend van groot belang. Routines 
zijn vooral toepasbaar bij zogenaamde 
“self-paced skills”, dat wil zeggen, wanneer 
er vaardigheden worden gebruikt die 
onafhankelijk zijn van eerdere acties van 
anderen, waarbij je dus zelf het tempo kunt 
bepalen. Typische voorbeelden zijn de service 
bij volleybal, tennis en badminton, een vrije 
worp bij handbal en basketbal, een penalty 
bij voetbal, speerwerpen bij atletiek, een 
turnoefening op de evenwichtsbalk of aan 
de ringen, krachtsporten als gewichtheffen 
en bankdrukken, en “target” sporten als golf, 
bowling, darts en boogschieten. Studies 
laten bijvoorbeeld zien dat naarmate de 
routine consequenter wordt uitgevoerd, des 
te groter de kans op de gewenste uitkomst. 
Sommige studies suggereren dat dit ook een 
functie is van tijd (meer tijd, meer succes), 
maar andere studies vinden dit verband niet. 
Het consequent uitvoeren van de routine 
lijkt dus het belangrijkst te zijn. Routines 
nemen werkgeheugen in beslag waardoor 
sporters minder cognitieve ruimte hebben 
om bewegingen bewust te controleren. 

Zodoende laten zij het meer gebeuren, wat effectiever is naarmate bewegingen meer geautomatiseerd zijn. Een 
ander gevolg van minder beschikbare geheugenruimte is dat er minder of geen aandacht kan worden gegeven aan 
afleidende gedachten en angsten, waardoor ook fysiologisch gezien de meest optimale toestand wordt gecreëerd. Deze 
werkgeheugen-verklaring impliceert overigens dat routines regelmatig moeten worden aangepast of herzien. Immers, 
als de routine een automatisme wordt, dan neemt het geen werkgeheugen meer in beslag, waardoor andere gedachten 
en emoties weer vrij spel krijgen. Maar als routines werken omdat ze vooral structuur en vertrouwen geven, dan is er 
geen noodzaak voor verandering. Ook bij het toepassen van routines is het dus zoeken naar de juiste balans, en het 
zoeken naar wat	bij	jouw	spelers	werkt. 
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Voorbeelden van oefeningen in de trainingspraktijk zijn:

•	 Nadenken	over	het	toepassen	van	een	routine	voor	de	service:	dat	kunnen	bepaalde	acties	zijn	met	de	bal,		 	
	 met	als	doel	je	zelf	te	focussen	op	de	serve,	maar	het	kan	ook	een	mentale	actie	zijn,	bv.	als	het		 	 	
	 ware	“in	je	hoofd	een	filmpje	afdraaien	van	de	serve,	die	je	wilt	gaan	uitvoeren”	(het	zogenaamd		 	 	
	 vooraf	“visualiseren”	van	de	serve)
•	 Heb	ik	al	onbewust	een	routine	voor	mij	zelf	ontwikkeld	of	juist	helemaal	niet?
•	 Zo	ja,	dan	hier	bewust	voor	kiezen	of	desgewenst	nieuwe	routine	ontwikkelen
•	 Uitproberen	van	deze	routine	gevolgd	door	het	uitvoeren	van	een	serve
•	 Evt.	variaties	op	de	routine	uitproberen	en	uiteindelijk	kiezen	voor	een	vaste	routine
•	 De	uitvoering	van	de	serve	variëren,	bv.	staande	float	of	jumpfloat
•	 De	gekozen	routine	voortaan	bij	iedere	serve-(pass)	oefening	toepassen
•	 Opdrachten	koppelen	aan	de	uit	te	voeren	serves
	 a.	 Gerichte	serves	op	bepaalde	posities	in	het	veld
	 b.	 Serves	gericht	op	bepaalde	targets	in	het	veld	(	kegels,	hoepels,	stoelen,	paaltjes	e.d.)
	 c.	 Serves	gericht	op	één	passer,	voor,	links	of	rechts	naast	of	achter	de	passer
	 d.	 Serves	gericht	tussen	twee	passers	in	(gericht	op	“seams”	in	de	passlijn}	om	hiermee	de	onderlinge		
	 	 afspraken	van	de	passers	te	ontregelen
	 e.	 Serves	gericht	op	teamopstelling,	waarbij	de	opdracht	is	in	alle	6	rotaties	de	(gemaakte	afspraken		 	
	 	 over	de)	passlijn	te	ontregelen

Belangrijk	is	het	onderscheid	tussen	techniek	en	mentaal.	Voorwaarde	is	vanzelfsprekend	dat	de	speler	de	techniek	
beheerst	(bij	jonge	en	bij	recreatiespelers	is	dat	niet	het	geval;	een	target	niet	raken	is	bij	hen	dan	vaker	het	gevolg	
van	een	onontwikkelde	techniek	dan	van	mentale	factoren).	Een	aanwijzing	dat	mentale	factoren	in	het	spel	zijn	is	dat	
een	speler	onder	druk	meer	fouten	maakt	dan	in	een	niet-druk	situatie.	Voor	een	topspeler	kan	dan	zijn:	70%	goed	
i.p.v.	95%,	en	voor	een	recreatiespeler	20%	goed	i.p.v.	50%.

•	 Doelen	stellen	betreffende	het	resultaat	van	de	serve:
	 Van	bv.	5	serves	minimaal	2	aces	of	“ketsers”	Een	bepaald	rendement	scoren	met	5	serves,	bv.	op	basis	van			
	 ++,	+,0,-	of-	-	(5-puntsschaal,	maar	een	3-puntsschaal	met	+,0	en	-	kan	ook).

Nadeel	van	een	dergelijke	methode	is,	dat	je	geen	controle	hebt	over	alle	factoren.	Het	maakt	nogal	wat	uit	of	je	
serveert	op	een	excellente	passer	of	een	matige	passer.	Is	de	“ketser”	het	resultaat	van	jouw	uitstekende	service,	of	
van	de	beperkingen	van	de	passer?	Beter criterium is wellicht: Doelen stellen betreffende de (technische) uitvoering 
van de service (bijv. o.b.v. videobeelden met kernbeelden of zogenaamde “snapshots”)      Verschillen hoge versus 
lage druk? Met versus zonder routine?

Training en oefenstof

Het ontwerpen van oefenstof waarbij de wedstrijddruk zo realistisch mogelijk wordt nagebootst is geen sinecure. De 
beste methode is natuurlijk uiteindelijk het spelen van belangrijke wedstrijden en toernooien.
Enkele belangrijke aspecten voor het aanleren en trainen van “routines” zijn:

- Wat	zijn	de	belangrijkste	doelen?	Er	zijn	verschillende	accenten	mogelijk:	bv.	technische	uitvoering,	snelheid			
	 van	de	bal,	baltraject,	resultaat	c.q.	rendement	van	de	serve.	

Voor het ontwikkelen van routines dienen de volgende fasen te worden doorlopen:
1. Weten:		 Kennis	hebben	van	het	nut	van	het	uitvoeren	van	routines;
2. Kunnen:		 Het	ontwikkelen	van	een	eigen	vaste	routine	–	in	samenspraak	met	de	trainer	–	die	uitvoerbaar	is		 	
	 	 binnen	de	regels,	met	name	wat	betreft	beschikbare	tijd.
3. Doen:		 Het	consequent	uitvoeren	van	de	routine	onder	(gesimuleerde)	druk,	aanvankelijk	tijdens	trainingen,		
	 	 maar	uiteindelijk	ook	in	wedstrijden.	Zo	nodig	wordt	de	routine	aangepast	of	herzien	(terug	naar		 	
	 	 fase	2).	
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•	 Twee	teams	tegenover	elkaar	(kan	evt.	ook	met	4	of	5-tal)	Beurtelings	gaat	van	beide	teams	een	serveerder		
	 bv.	5	keer	serveren.	In	zo’n	situatie	kan	een	goede	vergelijking	gemaakt	worden	met	de service in een niet-  
 druk/geen-wedstrijd situatie      zijn er verschillen in uitvoering, routine, etc. (evt. werken met videobeelden).
•	 Wedstrijdvorm	van	maken	(welk	team	scoort	meeste	punten	bv.).
•	 Wedstrijdvorm	waarbij	gestart	wordt	vanaf	een	bepaalde	setstand,	bv.	22-20.	Of	beginnen	vanaf	0-0	en	het		
	 team	dat	het	eerste	3	punten	voor	staat	heeft	set	gewonnen.
•	 Rally	uitspelen:	welk	team	heeft	als	eerste	5	punten.
•	 Met	aangepaste	puntentelling	werken:	Voor	iedere	goed	volgens	opdracht	uitgevoerde	serve	krijgt	de		 	
	 serveerder	één	punt.	Voor	een	foute	bal	worden	twee	punten	afgetrokken.
•	 Tijdens	de	pre-play	fase	de	uit	te	voeren	routine	verstoren	door	bepaalde	acties	of	verschillende	geluiden:		 	
	 bv.	medespelers	die	iets	roepen	tegen	de	serveerder	of	een	storend	geluid	vanuit	een	loudspeaker,	waarmee		
	 publiek	wordt	gesimuleerd.	Dit	is	een	mogelijk	onderdeel	van	de	routine:	Wat	doe	je	bij	(verschillende	type)		 	
	 verstoringen?	Immuniteit	ontwikkelen,	routine	opnieuw	opstarten,	etc.

Verder lezen?

Focus, beter presteren door cirkeltraining – Schuijers (2018)
Mentales Training: Das Handbuch für Trainer und Sportler – Eberspächer (2012, 1972)
Pre-performance routines in sport: Current understanding and future directions – Cotterill (2010)
Performance routines in sport – meaning and practice – Lidor, Hackfort, & Schack (2014)
Pre-performance state, routines, and automaticity: What does it take to realize expertise in self-paced tasks? – Singer (2012)
Understanding psychological preparation for sport: Theory and practise of elite performers – Hardy, Jones & Gould (1996)
Ritualized behaviour in sport – Jackson & Masters (2006)
An integrative framework of stress, attention, and visuomotor performance – Vine, Moore & Wilson (2016)
Functional mental representation of volleyball routines in German youth female national players
K Velentzas, T Heinen, G Tenenbaum… - Journal of Applied …, Taylor & Francis (2010)
Routine integration strategies and their effects on volleyball serve performance and players’ movement mental representation
K Velentzas, T Heinen, T Schack - Journal of Applied Sport …, Taylor & Francis (2011)

Video’s op You Tube: 

Top 10 routines van Rafael Nadal
Voorbeelden pre performance routines service Russische spelers
https://www.youtube.com/watch?v=nbberlQlud8&feature=youtu.be
Of de video Ohio volleyball serving styles: https://www.youtube.com/watch?v=65BSAcWQB94
------------------------------------------
i Dit artikel is gebaseerd op het blog “Routines” dat eerder is verschenen op www.sportscience.blog 
ii Redactielid Volley Techno, VT 5 trainer, opleider en leercoach VT 4, ex-bondscoach Jong Oranje
iii Hoogleraar Sportpsychologie, Rijksuniversiteit Groningen en auteur van columns en blogs over de mentale aspecten van sport en 
presteren, onder meer op www.sportscience.blog
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TRAINER VOOR TRAINERS
Door: Jo Rullens

Volley Techno (nr. 2019-4), hierin schreef Jan Berendsen het artikel ‘Hoe pas jij motorisch trainen in de praktijk toe?’ 
Volgens hem zou het een mooie aanzet zijn als trainers kennis en ervaringen met elkaar delen. De redactie van Volley 
Techno omarmt dit voorstel en heeft de rubriek ‘Trainer voor Trainers’ weer van stal gehaald. De laatste aflevering van 
deze rubriek is in Volley Techno (nr. 2010-4) gepubliceerd. Het is de bedoeling dat de trainer het doel van de oefening 
aangeeft en dat er eventueel varianten vermeld worden. Uw oefening(en) kunt u sturen naar: vt@nvvo.org

Oefening 1 

Deze oefening is voor aanvallers om  - bijvoorbeeld na een aanvalsdekking - van ‘binnen naar buiten’ te lopen en aan 
te vallen. 
Op elke speelhelft staan 3 spelers. De trainer brengt steeds de bal in het spel, waarna de rally wordt uitgespeeld. 
De bal moet in drie keer over het net worden gespeeld en alle spelers van het drietal moeten balcontact hebben gehad, 
waarbij de aanvaller de speler die de set-up geeft moet ‘kruisen’, zoals op de tekening is weergegeven: Als B6 passt 
en B1 geeft de set-up, valt B5 in zone 1 of 2 aan en als A6 passt en A5 geeft de set-up, valt A1 in zone 4 of 5 aan. De 
speler die in zone 1 staat, valt dus altijd in zone 4 of 5 aan en de speler in zone 5 valt dus altijd in zone 2 of 1 aan. De 
speler die in zone 6 staat, kan aan beide kanten aanvallen (afhankelijk van de speler die de set-up geeft) maar niet in 
zone 3 en 6.  

Varianten:  
• De trainer kan de bal naar de winnaars of de verliezers spelen. 
• De bal kan vanuit stand of in sprong geslagen worden. 
• De bal kan naar een bepaalde zone worden geslagen
• De bal kan vanuit de aanvalszone of vanachter de driemeterlijn worden geslagen, waarbij vanuit het   
 achterveld het hele veld van de tegenpartij bestookt mag worden en als vanuit de aanvalszone geslagen   
 wordt de bal alleen naar het gebied achter de driemeterzone bij de tegenpartij gespeeld mag worden.
• Je kunt ook werken met wisselspelers. Zodra een speler de bal heeft gespeeld, wordt deze vervangen door   
 een wisselspeler of als je maar één wisselspeler hebt, wordt alleen de aanvaller vervangen door de   
 wisselspeler. 

B5

A5

A6

A1

B1

T

B6
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Oefening 2

Deze oefening voeren spelverdelers uit om bijvoorbeeld de aanvalsdekking te laten uitvoeren na een achterwaartse set-up 
of een voorwaartse set-up te laten geven na een achterwaartse verplaatsing. Twee spelverdelers staan evenwijdig aan het 
net tegenover elkaar. Een spelverdeler speelt de bal bovenhands naar de ander, die een set-up achterover geeft. Hij maakt 
vervolgens een halve draai (180 graden) naar rechts in zone 2 of naar links in zone 4 en speelt de bal onderarms omhoog. 
Hierna verplaatst hij zich naar achter, zodat hij achter de bal komt en speelt vervolgens de bal bovenhands voorwaarts terug 
naar de andere spelverdeler, die dezelfde actie uitvoert. 

Variant: 
Als de nadruk ligt op het geven van de set-up na een achterwaartse verplaatsing en niet bij de aanvalsdekking moet de 
spelverdeler na het geven van de achterwaartse set-up een draai van 180 graden maken en zorgen dat hij achter de bal komt, 
waarna hij een voorwaartse set-up geeft naar de andere spelverdeler, die dezelfde actie uitvoert.

1

1
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Net voor de halve finales, tijdens de rustdag van het Nederlands vrouwenteam, kregen we eventjes de gelegenheid 
om met de kersverse bondscoach Giovanni Caprara te praten. De 57-jarige trainer heeft tonnen ervaring opgebouwd 
in Italië, Rusland, Griekenland en Azerbeidzjan. Zijn vrouw, Irina Kirillova ook bekend als Irina Parkhomchouk, won in 
1988 goud op de Olympische Spelen met de voormalige Sovjet-Unie. Zij speelde en trainde later ook het nationaal 
volleybalteam van Kroatië. Zij keerde onlangs - op 54-jarige leeftijd (!) - verrassend terug op het volleybalveld bij Issa 
Novara in de Italiaanse A2 competitie.

Hoe heb je op amper veertien dagen tijd het vertrouwen in het team trachten te herstellen. Een trainingswissel, zo 
vlak voor een belangrijk kwalificatietoernooi, is toch een hele uitdaging voor een team dat op dat moment met veel 
twijfels zat?

“Ik heb hen verteld dat ze heel goed kunnen volleyballen. Anders waren ze niet geselecteerd voor het nationale team. 
Ik heb vooral benadrukt dat zij in hun clubs en met hun land reeds veel prijzen gewonnen hebben. Mijn speelsters 
kregen de opdracht om alleen aan het volleybal en hun opdrachten te denken. De emoties mochten niet overheersen, 
dat staat het taakgericht denken alleen maar in de weg. Natuurlijk is het onmogelijk om in zo’n korte tijd het team te 
sturen naar het volleybal dat je wil spelen. Deel één was een keuze te maken van het basisteam en de trainersstaf. 
Daarbij moest ik rekening houden met de kwetsuren van onder meer Celeste Plak en Lonneke Sloetjes. Deel twee 
bestond erin om zo snel mogelijk een teamorganisatie te vinden. Er was geen mogelijkheid om ver vooruit te kijken. Elk 
plan was uitsluitend gericht naar de volgende tegenstrever. Er is niet één weg om te winnen, er zijn er meerdere. Mijn 
team moest begrijpen wat de beste oplossing was op dat moment.”

Ben je erin geslaagd om op technisch en tactisch vlak wat bij 
te sturen?

“Ik geef gewoonlijk veel aandacht aan techniek om 
tactische oplossingen te vinden. Nu had ik alleen maar 
tijd om veel situaties met ‘zes tegen zes spelvormen’ in te 
oefenen. Wanneer ik net voor de Volley Nations League zou 
aangesteld zijn, dan had ik andersom gewerkt. Dan speel 
je veel wedstrijden. Tijdens die matchen kan je tactisch al 
genoeg bijsturen en tussendoor heb je dan meer tijd om aan 
techniek te werken. Nu is de tactiek het belangrijkste. Er moet 
onmiddellijk resultaat behaald worden. Er is maar één team 
dat naar de Olympische Spelen kan. Daarom heb ik de druk 
- die gepaard gaat met emotie - afgezwakt. De concentratie 
ging alleen naar de taken. Die kregen alle aandacht. Ik heb 
de Nederlandse volleybalsters vooral laten denken: ‘open 
your mind’. Nederland heeft hier een geweldige organisatie 
neergezet, maar passie is niet het enige om je doel te bereiken. 
Hoe het verder afloopt, zullen we na deze vijf hectische dagen 
in Apeldoorn en na een rustige evaluatie later wel bespreken.”

OKT Apeldoorn
In gesprek met Caprara
Door: Walter Vereeck



43maart 2020

Het effect van het video challenge systeem op het 
resultaat
Door: Walter Vereeck

De herhalingen op de reuzengrote schermen worden, soms ontspannen, soms nagelbijtend gevolgd door trainers, 
speelsters en publiek.

Het ‘video challenge system’ was - zacht uitgedrukt - mee 
bepalend voor het resultaat tijdens de wedstrijden die in de 
Omnisporthal werden afgewerkt. Naast het aanvallen, het 
blokkeren en het serveren is er een scoringsmogelijkheid 
bijgekomen. 

Vanaf 2015 is er in de Champions League de verplichting 
om deze technologie vanaf de poulefase te voorzien. Een 
batterij camera’s die langs het terrein staat opgesteld 
laat toe om tijdens de wedstrijd beelden te bekijken 
die beslissingen van de scheidsrechters bevestigen of 
corrigeren. Nu wordt het ‘Video Challenge System’ in alle 
internationale wedstrijden toegepast. In Polen en Italië is 
het vaste prik. 
Laat ons eens nader bekijken hoe dit systeem werkt en 
hoe het gebruikt moet worden tijdens de wedstrijd.

Wat kan er aangevraagd worden?
•	 Bal	in/uit	–	zijlijnen	en	achterlijn
•	 Blokaanraking
•	 Netfout	–	netcontact	tussen	de	antennes	door		
	 een	speler	die	probeert	de	bal	te	spelen
•	 Aanraking	van	de	antenne	–	contact	door	een		
	 speler	of	de	bal
•	 Voetfout	–	contact	van	de	opslaggever	met	de		
	 achterlijn,	contact	van	de	aanvaller	met		 	
	 de	driemeter	lijn	bij	een	aanval	of	de	complete		
	 overschrijding	van de middenlijn    
 door een voet(en) van een speler

In Roeselare - tijdens het ‘International Volley Trophy’ 
toernooi, waaraan ook Lycurgus Groningen en Dynamo 
Apeldoorn deelnamen - kwamen er nog twee camera’s 
bij die onderaan de volleybalpalen werden bevestigd. Die 
maakten het mogelijk om verdedigingsacties (pancake, 
met de bal wel of niet op de grond) en touché’s bij het 

verdedigen (bal in verdediging wel of niet geraakt) te filmen.
Hoe aan te vragen?
• Door het intikken van de gevraagde challenge  
 op een tablet die ter beschikking staat van ieder  
 team

Wanneer aan te vragen?
• Bij het einde van de rally moet er binnen 5   
 seconden een aanvraag gebeuren tot   
 een challenge
• Er is ook een mogelijkheid om tijdens de rally de  
 aanvraag te doen
• Zelfs de 1ste scheidsrechter kan een challenge  
 aanvragen wanneer hij niet zeker is van een   
 beslissing

Wat na de aanvraag?
• De 2de scheidsrechter zal zich naar de   
 videoscheidsrechter begeven en zal   
 daar al het mogelijke videomateriaal bekijken en  
 aan de hand daarvan een beslissing nemen

Hoeveel maal kan er een challenge aangevraagd 
worden?
• Een team kan steeds opnieuw een challenge  
 aanvragen tot het twee onsuccesvolle   
 challenges achter zijn naam heeft.    
 Iedere nieuwe set komt dit aantal terug op nul  
 en kan er opnieuw een challenge aangevraagd  
 worden.

Een algemene regel is, wanneer er geen beelden 
beschikbaar zijn waarop de fout te zien is, dan blijft de 
beslissing van de scheidsrechter geldig of kan het punt 
opnieuw gespeeld worden.
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We herinneren ons de 26-25 tussenstand in de eerste set bij de wedstrijd België tegen Duitsland. Op goed geluk vraagt 
Koslowski, de coach van Duitsland een challenge aan. Met een pink die amper bewoog, ging de setwinst uiteindelijk niet 
naar België, wel naar Duitsland. 

Bekijk de uitslag en de setstanden nog eens, dan begrijpt u 
dat dit duel een heel andere wending had kunnen krijgen. 
Deze elektronische ingrepen kleuren meer en meer het 
wedstrijdbeeld. Nowrocki gebruikte de videobeelden 
veelvuldig als coach van Polen, Guidetti deed het met 
Turkije. (zie TABEL1 en 2) Meerdere keren werd de challenge 
als laatste hulplijn - op setpunt - benut. Een ultieme 
reddingsboei om toch maar niet te verliezen. Kortom: alle 
coaches willen profijt trekken uit deze extra mogelijkheid. Zo 
kan een onverhoopt punt alsnog aan hun team toegekend 
worden. Maar wanneer - zoals in de tweede set van België 
tegen Kroatië op 4-3 een challenge wordt gevraagd voor een 
bal in/out en op 5-3 nog eens - en daardoor het scorebord 
aangepast moest worden, het aantal gelukte en mislukte 
challenges moet opgeteld worden, dan stellen we vast dat er 
in totaal een onderbreking was die in totaal liefst 6 minuten 
en 30 seconden lang duurde. Iedereen koud op het veld en 
op de tribunes. Is het een vloek of een zegen? We vroegen 
de mening aan de coach van de Yellow Tigers: Gert Van de 
Broek.

Was dit het toernooi van de wanhopige 

challenges?

‘Ik beschouw de videochallenge als een onderdeel van 
het spel. Ik ben nog steeds voorstander. Ook nadat, tot 
tweemaal toe, op een beslissend moment de challenges 
tijdens het duel tegen Duitsland in ons nadeel vielen. 
Het is zoals de VAR in het voetbal. De elektronische 
beelden worden een redelijk bepalend onderdeel van 
het hedendaags volleybal. De aanvrager - ook ik niet 
- is niet altijd zeker van het resultaat. Wanneer een 
challenge op setpunt aangevraagd wordt, dan is dat een 
opportunistische keuze van de coach. Hij heeft toch niets 
te verliezen. Het is een kwestie van timing; het is niet 
onlogisch dat een coach wacht tot het einde van een set 
om een challenge in ‘moneytime’ te benutten. Wanneer 
dit bewust gebeurt - en ik geef als voorbeeld - net voor 
de service van Marlies Janssens, is dat een verborgen 
time-out, puur om het ritme te verstoren. Daar heb ik het 
moeilijker mee.’

Foto’s: CEV
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Gemiddeld wil uiteraard zeggen: gemiddeld aantal 
challenges per match. Min-der dan de helft van de 
challenges waren terecht. De blokaanrakingen en de bal 
binnen of buiten eisen het grootste deel van het aantal 
cellenges op. Ne-derland was het ‘braafste’ land, want 
zij vroegen in totaal maar zes challenges aan, verspreid 
over het hele toernooi. België was het ‘eerlijkste’ land. 
Want op hun tien vragen, kregen ze zes keer de beslissing 
in hun voordeel. ’Polen, (22 challenges !) staat helemaal 
bovenaan. Die hebben daar ervaring mee tijdens hun 
eigen competitie. Zij kennen het best de meerwaarde die 
de videobeelden kunnen opleveren. Turkije en Duitsland 
met zeventien ‘video requests’ volgen net achter de 
Oost-Europeanen. Opmerkelijk is het feit dat tijdens de 
finale, de beslissende eindfase weliswaar verspreid over 
drie sets, slechts drie challen-ges genoteerd werden. 
Tijdens de halve finale Polen-Turkije daarentegen veertien 
en tijdens de felle poulewedstrijd Nederland-Polen 
twaalf challenges. De scheidsrechters vroegen zelf acht 
challenges aan, dat is meer dan som-mige landen in totaal.

Om dit verhaal volledig te maken, halen we de cijfers 
van de wedstrijden in Berlijn erbij. Liggen de verschillen 
anders bij de mannen tegenover de vrou-wen. Er is iets 
meer aandacht voor de voetfout. Een hoofdaanvaller 
wordt meer aangespeeld achter de driemeterlijn. Duidelijk 
minder aandacht voor de blok touch. Wanneer we bij de 
mannen het aantal challenges per land bekij-ken, dan 
stellen we vast dat Nederland slechts 8 challenges heeft 
aange-vraagd (waarvan 3 succesvol, dat is 38%). België 
zat aan 14 challenges (6 succesvol of 43%). De topdrie is 
Slovenië (19 challenges, 8 met succes of 42%), Frankrijk 
(18 challenges, 8 met succes of 44%) en Duitsland (17 
chal-lenges, 8 met succes of 47%). Deze landen hebben 
natuurlijk de meeste wedstrijden gespeeld. Het meest 
succesvol was Tsjechië. Zij vroegen maar vijf challenges 
aan en drie daarvan waren juist (60%)
Voetnoot: er werden twee challenges voor de 
scheidsrechters geregistreerd. Beide beslissingen werden 
gecorrigeerd. 

Aantal
Chall

Aantal
Chall

Procent
Chall

Procent
Chall

Aantal
succes

Aantal
succes

Procent
succes

Procent
succes

Gemiddeld Gemiddeld

Alle 
challenges

Alle 
challenges

Netfout Netfout

93 105

15 22

40 28

32 43

3 0

3 10

3 2

14 16

0 2

3 0

19 20

5 4

44 44

0.3 0.1

2.1 2.9

0.2 0.7

0.2 0.0

2.7 1.9

1.0 1.5

6.2 7.0

5 25% 2%

34% 41%

3% 10%

3% 0%

43% 27%

16% 21%

60% 100%

44% 37%

0% 20%

100% NVT

48% 71%

33% 18%

47% 42%

Blok touch Blok touch

Antenne Antenne

Voetfout Voetfout

In/Out In/Out

Vloer 
touch

Vloer 
touch

Tabel 1: Olympische kwalificatiewedstrijden vrouwen in 
Apeldoorn (15 matchen)

Tabel 2: Olympische kwalificatiewedstrijden mannen in 
Berlijn (15 matchen)
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UitslagPoule A Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5

Polen - Bulgarije

Azerbeidzjan - NL

Nederland - Polen

Bulgarije - NL

Bulgarije - 
Azerbeidzjan

Polen - 
Azerbeidzjan

3-1

0-3

0-3

3-1

1-3

3-0

23-25

23-25

19-25

25-23

20-25

25-19

25-20

18-25

19-25

25-19

23-25

25-19

25-19

22-25

24-26

21-25

25-23

25-23

25-22

25-22

23-25

26

28

22

26

24

24

26

22

23

25

32

23

23

24

30

25

31

25

31

31

32

N E D E R L A N D S E  V RO U W E N  LO P E N  O LY M P I S C H E  S P E L E N  M I S
Kosten noch moeite waren gespaard om de weg naar de Olympische Spelen in Tokio voor het Nederlandse vrouwenteam 
te plaveien. Na het ontslag van Jamie Morrison werd de Italiaanse topcoach Giovanni Caprara aangesteld om de 
Nederlandse vrouwen naar Tokio te leiden. Nederland startte overtuigend in poule A en won zonder setverlies van 
Azerbeidzjan en Bulgarije. In het duel om poulewinst moest Nederland met 1-3  haar meerdere erkennen in Polen.  
Door deze nederlaag moest Nederland het in de kruisfinale opnemen tegen Duitsland, de winnaar van poule B. In de 
voorbereiding op het OKT in Apeldoorn had Nederland rond nieuwjaar drie wedstrijden tegen Duitsland gespeeld en 
bleef toen ongeslagen. In de kruisfinale waren de rollen omgekeerd.  Onze oosterburen versloegen Nederland met 3-0, 
waardoor de Nederlandse vrouwen de Olympische Spelen in Tokio mislopen.

Tijdsduur en aantal sets

Van de 15 wedstrijden eindigden er twee 
in 3-2 en vijf wedstrijden eindigden in 3-0. 
In poule A was het krachtverschil tussen 
de teams het grootst. Twee wedstrijden 
werden in drie sets beslist en de overige 
drie in vier sets.De derde set bij Nederland-
Azerbeidzjan en de eerste set bij Bulgarije-
Nederland duurden het kortst (22 minuten). 
Het langst duurde de tweede en de vierde 
set in de wedstrijd Nederland-Polen. Beide 

In de andere kruisfinale maakte Turkije haar favorietenrol waar. Het won na een bloedstollend duel met 2-3 van Polen en 
in de finale werd Duitsland overtuigend met 3-0 verslagen. Het team van  Giovanni Guidetti – die in 2016 zijn contract bij 
de Nevobo liet ontbinden om meer tijd te kunnen besteden aan zijn gezin - was Duitsland op bijna alle fronten de baas.
Doordat Turkije het OKT in Apeldoorn won, kan het team van Giovanni Guidetti de koffers pakken voor de tweede 
deelname aan de Olympische Spelen. In 2012 kwamen de Turkse volleybalvrouwen voor het eerst in actie op de 
Olympische Spelen. Ook voor Guidetti betekent het zijn tweede deelname aan de Olympische Spelen. In 2016 was hij 
coach van het Nederlandse vrouwenteam dat aan de Olympische Spelen in Londen deelnam.
Turkije bereikte de kruisfinale door in poule B als tweede achter Duitsland te eindigen. Het verloor in de poule alleen van 
Duitsland (3-1). Turkije won met 3-1 van Kroatië en moest tegen België vol aan de bak. Het nam een 2-0 voorsprong, 
maar België vocht terug tot 2-2. In de beslissende set stelde Turkije met 15-10 de tweede plaats in de poule veilig.

Nika Daalderop met een aanval in zone 2 tegen Duitsland

Door: Jo Rullens

Foto: CEV
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N E D E R L A N D S E  V RO U W E N  LO P E N  O LY M P I S C H E  S P E L E N  M I S

Uitslag

Uitslag

Uitslag

Kruisfinales

Finale

Poule B

Set 1

Set 1

Set 1

Set 2

Set 2

Set 2

Set 3

Set 3

Set 3

Set 4

Set 4

Set 4

Set 5

Set 5

Set 5

Duitsland - NL

Turkije - Duitsland

Duitsland - Turkije

Polen - Turkije

Kroatië - Turkije

Duitsland - 
Kroatië

België - Duitsland

België - Kroatië

Turkije - België

3-0

3-0

3-1

2-3

1-3

1-3

3-1

3-0

2-3

27-25

25-17

25-15

25-19

28-26

31-33

20-25

25-15

25-20

25-23

25-19

21-25

18-25

12-25

24-26

28-26

25-17

25-15

25-22

25-22

25-21

25-23 31-33 11-15

20-25 21-25

26-24 22-25

25-16

25-23

20-25 22-25 15-10

25-21

25-22

28

22

24

22

31

36

24

20

26

32

23

30

29

20

27

35

22

23

29

28

23

30 45 18

23 27

27 28

24

26

27 30 16

28

26

In poule B werd één wedstrijd beslist in drie sets, vier wedstrijden in vier sets en de kraker tussen Turkije en België nam 
vijf sets in beslag.
De tweede set van de wedstrijd Kroatië-Turkije duurde het kortst. De 12-25 setstand werd in 20 minuten bereikt. Het 
langst duurde de eerste set in de wedstrijd België-Duitsland. In deze set had Duitsland 36 minuten nodig om met 31-33 
van België te winnen. De wedstrijd Turkije-België duurde het langst, 118 minuten. De kortste wedstrijd in deze poule 
was Duitsland-Kroatië met 68 minuten.

De kruisfinale tussen Polen en Turkije duurde het langst. Turkije had 144 minuten nodig om de 2-3 op het scorebord te 
brengen. In de finale had Turkije slecht 73 minuten nodig om Duitsland op de knieën te krijgen.  De langste set van het 
OKT was de vierde set van de kruisfinale tussen Polen en Turkije. Deze duurde 45 minuten en werd met 31-33 in het 
voordeel van Turkije beslist.

Enkele karakteristieken van de gespeelde wedstrijden zijn hierna vermeld. In de tabellen ‘Karakteristieken spelonderdelen’ 
zijn de beste resultaten per wedstrijd in de rode vakken vermeld.

Basisspeelsters

Caprara startte tegen Azerbeidzjan met Laura Dijkema (spelverdeelster), Yvon Beliën en Robin de Kruijf (midspeelsters),  
Anne Buijs en Floortje Meijners (passer/lopers) en Lonneke Sloetjes (diagonaalspeelster) in de basis en Myrthe Schoot 
als libero. In de derde set kwam Nika Daalderop in de basis ten faveure van Sloetjes. Meijners verhuisde naar de 
diagonaalpositie en Daalderop speelde als passer/loper. In de wedstrijden tegen Bulgarije en Polen bleef de zieke Sloetjes 
aan de kant en speelde het team in dezelfde opstelling als in de derde set tegen Azerbeidzjan. Ook in de kruisfinale tegen 
Duitsland startte Caprara met dezelde speelsters in de basis. Vanaf het begin van de tweede set maakte Sloetjes haar 
rentree als diagonaalspeelster en nam Meijners de plaats in van Anne Buijs als passer/loper.
Britt Bongaerts, Maret Balkestein-Grothues en Celeste Plak moesten in alle wedstrijden genoegen nemen met enkele 
invalbeurten. Juliet Lohuis kreeg alleen speeltijd in de tweede set tegen Duitsland en Nicole Koolhaas kwam geen enkele 

sets duurden 32 minuten. De kortste wedstrijd was Azerbeidzjan-Nederland (74 minuten) en de langste wedstrijd was 
Nederland-Polen (119 minuten).
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keer binnen de lijnen. Libero Kirsten Knip kreeg alleen tegen Polen geen speeltijd. 

BlokpuntPoule A
Service

Ace Totaal Fout Punt Exc%Pos%Fout Exc%

Servicepass Aanval Unforced 
error

Polen - 
Bulgarije

Azerbeidzjan 
- NL

Nederland - 
Polen

Bulgarije 
- NL

Bulgarije - 
Azerbeidzjan

Polen - 
Azerbeidzjan

PL 11 12 73%

73%

59%

55%

66%

68%

54%

56%

56%

48%

60%

36%

7

14 2

2 6

13 3

3

9

5

8

4 4

2

2

2

5 8

7

2

2 4 28%

47%

23%

22%

30%

29%

47%

35%

33%

38%

36%

37% 41%

33%

30%

42%

39%

46%

47%

42%

34%

43%

51%

35%

139

140

113

101

114

107

126

141

128

144

103

91 6

9

13

6

11

13

7

11

11

11

14

10 57 24

46 23

34 17

42 21

44 15

49 10

59 21

59 26

43 16

62 27

53 21

32 10

4

4

10

9

7

16

13 13

10 10

10

6

PL

PL

AZ

BU

BU

BU

NL

NL

NL

AZ

AZ

Topscorers

Tegen Azerbeidzjan was Robin de Kruijf bij Nederland topscorer met 14 punten. Ze scoorde aanvallend 6 punten, 
waarvan 5 met een ‘omloopbal’. Ze pakte ook 6 blokpunten en sloeg 2 aces. Ze werd op de voet gevolgd door Yvon 
Beliën met 11 punten, waaronder 3 blokpunten en 1 ace.  Yelyzaveta Samadova scoorde voor Azerbeidzjan aanvallend 
14 punten en sloeg 4 aces.
Tegen Bulgarije was Nika Daalderop topscorer met 19 punten, 18 uit de aanval en 1 blokpunt.
Tegen Polen was Floortje Meijners bij Nederland topscorer met 15 punten, waaronder 3 aces en 1 blokpunt. Malwina 
Smarzek-Godek en Magdalena Stysiak scoorden respectievelijk 25 en 21 punten. In de kruisfinale tegen Duitsland was 
Nika Daalderop bij Nederland topscorer met 15 punten, waaronder 1 blokpunt. Louisa Lippman scoorde voor  Duitsland 
21 punten, waaronder 3 aces en 1 blokpunt.  

De Turkse topscorer Hande Baladin passeert het Duitse blok Foto: CEV
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In de finale was de Turkse Hande Baladin topscorer met 18 punten, waaronder 1 ace en 1 blokpunt. De Duitse Louisa 
Lippmann scoorde 17 punten; ook zij scoorde 1 blokpunt en 1 ace.

Aanval

De meest scorende aanvalster van het toernooi was de Duitse Louisa Lippmann met 88 punten uit 188 aanvallen. Ze 
scoorde gemiddeld 5,5 punt per set. De Turkse Zehra Günes had met 54,67% het beste aanvalspercentage. Ze scoorde 
41 punten uit 75 aanvallen. Louisa Lippman eindigde in dit klassement op de zesde plaats met 46,81% achter Robin de 
Kruijf, die 21 punten uit 44 aanvallen scoordee. De Kruijf had een aanvalspercentage van 47,73%.       

Tegen Azerbeidzjan was Floortje Meijners bij 
Nederland de beste aanvalster met 10 punten. Tegen 
Bulgarije was Nika Daalderop de beste aanvalster 
met 18 punten. Tegen Polen was Anne Buijs met 12 
punten de beste Nederlandse aanvalster, de Poolse 
Magdalena Stysiak scoorde aanvallend 17 punten.
In de kruisfinale tegen Duitsland was de aanval 
doorslaggevend. Duitsland scoorde aanvallend 47%, 
terwijl Nederland niet verder kwam dan 44%. Nika 
Daalderop scoorde aanvallend 14 punten, maar de 
Duitse Louisa Lippmann sloeg 17 punten binnen. 

Blokkering

Het sterkste punt van Nederland is mogelijk de 
blokkering. In alle wedstrijden pakten de Nederlandse 
vrouwen meer blokpunten dan de tegenstander. Zowel 
tegen Azerbeidzjan als tegen Polen pakte Nederland 
13 blokpunten, tegen Bulgarije bleef de teller op 10 
staan. In de kruisfinale pakte Nederland 1 blokpunt 
meer dan Duitsland (4 om 3). Robin de Kruijf was bij 
Nederland de beste met 14 blokpunten. Dit is een 
gemiddelde van 1,08 blokpunt per set. De Turkse Eda 
Erdem Dúndar scoorde de meeste blokpunten (24). 
In de kruisfinale tegen Polen pakte ze 10 van de 22 
blokpunten.

Service

Het zwakste onderdeel van Nederland is de service. 
In alle wedstrijden sloeg Nederland minder aces dan 
de tegenstander. In vier wedstrijden (13 sets) bleef de 
teller op 12 steken. Tegenover de 12 aces staan 31 
foutservices.

Anne Buijs slaat over het Bulgaarse ‘driemansblok

Het blok van De Kruijf en Sloetjes tegen 
Polina Rohimova

Foto: CEV

Foto: CEV
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De Belgen voeren met Britt Herbots en Marlies Janssens het klassement van de ‘Best server efficiency’ aan met 
respectievelijk 14,52% en 8,16%. Herbots serveerde 62 keer en sloeg 12 aces. Ze maakte slechts 3 servicefouten. 
Janssens serveerde 49 keer, sloeg 8 aces en maakte 4 servicefouten. Herbots scoorde ook gemiddeld de meeste aces. 
Ze speelde 13 sets, een gemiddelde van 0,92 ace per set.
De beste Nederlandse in dit klassement is Anne Buijs op de achtste plaats met 0,0%. Ze serveerde 56 keer, sloeg 2 aces 
en 2 servicefouten. Dit is een gemiddelde van 0,15 ace per set. Floortje Meijners sloeg 4 aces in 12 sets, een gemiddelde 
van 0,33 ace per set. Ze maakte 6 servicefouten.  

Servicepass

De servicepass blijft het zorgenkindje van Nederland. Anne Buijs was de beste passer met 31,87% perfecte passes van 
de 91. Myrthe Schoot kwam tot 28,95% perfecte passes van de 76. In het klassement van de beste passer staat de 
Duitse Jennifer Geertjes met 45,79% van de 107 servicepasses op de eerste plaats. Buijs en Schoot staan op de tiende 
en twaalfde plaats.

Unforced errors

Het aantal ‘unforced errors’ is van minder belang voor de uitslag. Zo maakte Nederland in bijna alle wedstrijden minder 
‘onnodige fouten’ dan de tegenstanders. In de wedstrijd tegen Polen was het verschil zelfs 11, inclusief 5 servicefouten 
minder. Alleen tegen Azerbeidzjan maakte Nederland er 4 meer dan de tegenstander, inclusief 4 servicefouten meer. 
Ook in de kruisfinale maakte Nederland minder “unforced errors’ dan Duitsland. (18 om 20). Dit is inclusief 1 servicefout 

meer van Nederland.

BlokpuntPoule B
Service

Ace Totaal Fout Punt Exc%Pos%Fout Exc%

Servicepass Aanval Unforced 
error

Duitsland - 
Turkije

Kroatië
 - Turkije

Duitsland - 
Kroatië

België- 
Duitsland

België - 
Kroatië

Turkije - 
België

DU 9 12 63%

60%

62%

66%

42%

65%

55%

56%

54%

67%

57%

46%

7

9 2

8 2

14 10

16

11

12

12

8 9

10

11

5

8 7

4

5

10 6 34%

37%

31%

43%

28%

33%

54%

32%

40%

35%

35%

32% 41%

39%

39%

46%

47%

52%

45%

50%

49%

38%

47%

31%

133

132

140

116

130

138

128

131

88

86

154

148 7

13

10

8

10

6

9

8

5

9

12

8 55 20

51 25

54 24

53 17

61 16

72 25

58 16

65 20

43 16

33 18

72 31

46 17

7

8

10

9

3

5

2 5

13 16

7

8

KR

TU

KR

BE

BE

TU

TU

DU

DU

KR

BE

Blokpunt

Blokpunt
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finales

Finale

Service

Service

Ace

Ace

Totaal

Totaal

Fout

Fout

Punt

Punt

Exc%

Exc%

Pos%

Pos%

Fout

Fout

Exc%

Exc%

Servicepass

Servicepass

Aanval

Aanval

Unforced 
error

Unforced 
error

Duitsland - 
NL

Turkije - 
Duitsland

Polen - 
Turkije

DU

TU

3

5

5

8

62%

47%

42%

42%

40%

59%

5

8

4

5

2

6

16 8

22 5 5

15

6

9

37%

28%

23%

22%

45%

22%

47%

48%

44%

35%

35%

40%

109

94

99

93

169

151 19

9

11

7

14

2

51

45

20

14

44

33

18

17

59 27

61 27

PO

NL

DU

TU
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Like onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven van de laatste 
nieuwtjes voor volleybaltrainers! www.facebook.com/volleytechno


