
VAARDIGHEIDSKAART CMV NIVEAU 2

Veldgrootte:  6 x 4,5 meter Net: 2 meter

Hoofddoel: • Kinderen plezier laten beleven tijdens de training en de wedstrijden

Subdoelen: • Beheersen van de grondvormen van bewegen
• Algemene balvaardigheid
• Inschatten van de balbaan
• Leren verplaatsen in de balbaan
• Stimuleren op een volleybalspecifieke maniergooien en vangen (onderhands en 
bovenhands)
• Beheersen van onderhandse opslag

Grondvormen bewegen: • Lopen (voorwaarts, achterwaarts), hardlopen (vooruit),springen, rollen, dragen, 
balanceren, kruipen, huppelen, klimmen, zwaaien, trekken, duwen

Service: • De onderhandse opslag kunnen uitvoeren

Algemene balvaardigheid: • Dribbelen, rollen, gooien en vangen met een of twee handen (mikken)
• Gooien en vangen van ballen met diverse maten en gewichten
• Het vangen van de bal in verschillende houdingen (jongleren)
• Gooien en vangen met verschillende hoogtes van balbaan

Onderarms spelen: • Stimuleren de bal met gestrekte armen te vangen en gooien
• Onderarms de bal spelen

Tactische doelen: • Mikken; gooien op open plaatsen
• Goede verdeling over het HELE veld
• Tijdig doordraaien (Tip: degene die de bal gooit roept zelf draaien)

Bovenhands gooien: • Stimuleren de bal op een volleybal specifieke manier te vangen en gooien (stoten)

Verplaatsingentechnieken: • Voorwaarts
• Achterwaarts
• Zijwaarts

Opstelling en doordraaien: • De spelers staan in een "box" opstelling, 2 voor, 2 achter in het veld;

Mentale doelen • Durf onderarms te spelen voor een bonuspunt;
• De bal bij de tegenstander op de grond zien te krijgen.
• Initiatief tonen; ik roepen
• Leren omgaan met verlies
• Gaan voor elke bal

Algemene/Sociale doelen: • Spelend leren
• Elkaar helpen en stimuleren
• Teamspirit: team aanmoedigen
• Yellen
• Fairplay; handen schudden
• Teamregels opstellen (standaard regels VOLEVO + eigen regels m.b.t. het team)



VAARDIGHEIDSKAART CMV NIVEAU 3

Veldgrootte:  6 x 4,5 meter Net: 2 meter

Hoofddoel: • Kinderen plezier laten beleven tijdens de training en de wedstrijden

Subdoelen: • Beheersen van de grondvormen van bewegen
• Volleybalspecifiek kunnen vangen en gooien (onderhands en bovenhands)
• Inschatten van de balbaan
• Verplaatsen in de balbaan
• De gericht bovenhands kunnen gooien
• Onderarms spelen: controleren en richten
• Gericht serveren

Grondvormen bewegen: • Lopen (voorwaarts, achterwaarts), hardlopen (vooruit), springen, hinkelen, rollen,
dragen, balanceren, kruipen, huppelen, klimmen, zwaaien, trekken, duwen, tijgeren

Service: • De onderhandse opslag gericht kunnen uitvoeren

Algemene balvaardigheid: • Dribbelen, rollen, gooien en vangen met een of twee handen (mikken)
• Gooien en vangen van ballen met diverse maten en gewichten
• Het vangen/onderhands controleren van de bal in verschillende houdingen 
• Gooien en vangen met verschillende hoogtes van balbaan

Onderarms spelen: • D.m.v. toetsen (repeterend spelen)
• D.m.v. controleren
• D.m.v. lopen en brengen
• D.m.v. richten
• Combinatie van bovenstaande

Bovenhands gooien: • De bal gericht op een volleybal specifieke manier vangen en gooien (stoten of met 
bovenhandse strekworp)

Verplaatsingstechnieken: • Voorwaarts
• Achterwaarts
• Zijwaarts
• Diagonaal voor- en achterwaarts verplaatsen (shuffle)

Tactische doelen: • Mikken; gooien op open plaatsen
• Goede verdeling over het HELE veld
• Tijdig doordraaien (Tip: degene die de bal gooit roept zelf draaien)

Opstelling en doordraaien: • De spelers staan in een "box" opstelling, 2 voor, 2 achter in het veld;
• De spelers draaien uit eigen beweging door na iedere bal over het net;

Mentale doelen • De bal bij de tegenstander op de grond zien te krijgen.
• Initiatief tonen; ik roepen
• Leren omgaan met verlies
• Gaan voor elke bal

Algemene/Sociale doelen: • Spelend leren
• Elkaar helpen en stimuleren
• Teamspirit: team aanmoedigen
• Yellen
• Fairplay; handen schudden
• Teamregels opstellen (standaard regels VOLEVO + eigen regels m.b.t. het team)



VAARDIGHEIDSKAART CMV NIVEAU 4

Veldgrootte:  6 x 4,5 meter Net: 2 meter

Hoofddoel: • Kinderen plezier laten beleven tijdens de training en de wedstrijden

Subdoelen: • Beheersen van de grondvormen van bewegen
• Inschatten van de balbaan
• Verplaatsen in de balbaan
• Onderarms spelen: controleren en richten
• Gericht serveren
• De vanggooibeweging voorwaarts uit kunnen voeren
• Bovenhands frontaal spelen

Grondvormen bewegen: • Lopen (voorwaarts, achterwaarts), hardlopen (vooruit), springen, rollen, dragen,
balanceren, kruipen, klimmen,zwaaien, trekken, duwen, coördinatie.

Algemene balvaardigheid: • Dribbelen, rollen, gooien en vangen met een of twee handen
• Gooien en vangen van ballen met diverse maten en gewichten
• Het vangen/onderhands controleren van de bal in verschillende houdingen 
• Gooien en vangen met verschillende hoogtes van balbaan

Service: • De onderhandse opslag technisch goed en gericht kunnen uitvoeren

Onderarms spelen: • De onderarmse pass naar het net kunnen sturen (rechtsvoor)
• De onderarmse techniek na verplaatsing wordt redelijk beheerst

Bovenhands spelen: • De bovenhandse techniek, frontaal, dient redelijk beheerst te worden

Vanggooibeweging: • De vanggooibeweging voorwaarts kunnen uitvoeren,met juiste uitstap. Na de 1e helft van het seizoen kan deze 
beweging ook achterwaarts aangeleerd worden.

Aanval: Bal kan met bovenhandse techniek over het net gespeeld worden. Na de eerste helft van het seizoen stimuleren 
dat de bal over het net geslagen wordt.

Verplaatsingstechnieken: • Voorwaarts
• Achterwaarts
• Zijwaarts
• Diagonaal voor- en achterwaarts verplaatsen (shuffle)
• Duiken

Opstelling/tactiek: • Spelers staan in een "bewegende box" opstelling, 2 voor, 2 achter in het veld;
• Bij service ontvangst staat linksvoor wat naar achter als ondersteunende passer;
• Pass gaat bij voorkeur naar speler rechtsvoor, zodat linksvoor kan aanvallen;

Mentale doelen: • De bal bij de tegenstander op de grond zien te krijgen.
• Risico durven nemen
• Leren samenspelen
• Communiceren, uit roepen als de bal uitgaat en de bal dan ook niet pakken, maar ook “ik” roepen als je de bal 
gaat spelen. Belangrijk om aan te leren om de 2e bal op te eisen.
• Anticiperen: van te voren weten waar de 2e bal naar toe moet
• Concentreren: rust voor het spelen van elke bal
• Leren omgaan met verlies

Algemene/Sociale doelen: • Spelend leren
• Elkaar helpen en stimuleren
• Teamspirit: team aanmoedigen
• Yellen
• Fairplay; handen schudden
• Teamregels opstellen (standaard regels VOLEVO + eigen regels m.b.t. het team)
• Werk met haalbare doelen



VAARDIGHEIDSKAART CMV NIVEAU 5

Veldgrootte:  6 x 6 meter Net: 2 meter

Hoofddoel: • Kinderen plezier laten beleven tijdens de training en de wedstrijden

Subdoelen: • Beheersen van de grondvormen van bewegen
• Inschatten van de balbaan
• Verplaatsen in de balbaan
• Bovenhands set-up geven
• Onderarms spelen: een hoge pass naar het net kunnen sturen
• Spelen op een groter veld
• Aanval: uit stand en met 1 hand pushen

Grondvormen bewegen: • Lopen (voorwaarts, achterwaarts), hardlopen (vooruit), springen, rollen, dragen,
balanceren, kruipen, klimmen,zwaaien, trekken, duwen, coördinatie.

Algemene balvaardigheid: • Dribbelen, rollen, gooien en vangen met een of twee handen
• Gooien en vangen van ballen met diverse maten en gewichten
• Het vangen/onderhands controleren van de bal in verschillende houdingen 
• Gooien en vangen met verschillende hoogtes van balbaan

Service: • De onderhandse opslag technisch goed en gericht kunnen uitvoeren (tactisch), starten met de bovenhandse 
opslag.

Onderarms spelen: • De onderarmse pass, naar links, als ook naar rechts en recht vooruit wordt redelijk
beheersd
• De onderarmse techniek na verplaatsing wordt redelijk beheersd

Bovenhands spelen: • De bovenhandse techniek, frontaal, dient redelijk beheerst te worden
• De bovenhandse techniek, onder een hoek, wordt redelijk beheerst (set up kunnen geven)

Aanval: • Bal uit stand over net kunnen slaan
• Bal met 1 hand over net kunnen spelen (pushen)

Strategie • De juiste techniek op het juiste moment toepassen (1e oh, 2e bh, 3e bh of smash)
Verplaatsingstechnieken: • Voorwaarts, achterwaarts, zijwaarts

• Diagonaal voor- en achterwaarts verplaatsen (shuffle)
• Duiken & rollen

Opstelling/tactiek: • Spelers staan in een "bewegende box" opstelling, 2 voor, 2 achter in het veld;
• Bij service ontvangst staat linksvoor wat naar achter als ondersteunende passer;
• Pass gaat bij voorkeur naar speler rechtsvoor, zodat linksvoor kan aanvallen;
• Reageren op aanval aan overkant, vrije netverdediger stap naar achteren;

Mentale doelen: • De bal bij de tegenstander op de grond zien te krijgen
• Kunnen samenwerken – in 3x samenspelen
• Communiceren, uit roepen, als de bal uit gaat en dan de bal ook niet pakken.
• De 2e bal opeisen (ik roepen)
• Leren concentreren voor de serve, hoe en wanneer
• De 2e bal veelal bovenhands spelen
• De 2e bal gericht af kunnen spelen (onderarms of bovenhands) om eigen rally aanvallend te kunnen beëindigen

• Heel veel initiatief tonen (gaan voor elke bal)

Algemene/Sociale doelen: • Spelend leren
• Elkaar helpen en stimuleren
• Teamspirit: team aanmoedigen
• Yellen
• Fairplay; handen schudden
• Teamregels opstellen (standaard regels VOLEVO + eigen regels m.b.t. het team)
• Werk met haalbare doelen



VAARDIGHEIDSKAART CMV NIVEAU 6

Veldgrootte:  6 x 6 meter Net: 2 meter

Hoofddoel: • Kinderen plezier laten beleven tijdens de training en de wedstrijden

Subdoelen: • Beheersen van de grondvormen van bewegen
• Inschatten van de balbaan
• Verplaatsen in de balbaan
• Serveren bovenhands
• Aanleren aanvalspas
• Set-up, onder een hoek, gericht kunnen spelen
• Onderarms spelen: een hoge pass gericht naar het net kunnen sturen

Grondvormen bewegen: • Lopen (voorwaarts, achterwaarts), hardlopen (vooruit), springen, rollen, dragen, balanceren, kruipen, 
klimmen,zwaaien, trekken, duwen, coördinatie.

Algemene balvaardigheid: • Dribbelen, rollen, gooien en vangen met een of twee handen
• Gooien en vangen van ballen met diverse maten en gewichten
• Het vangen/onderhands controleren van de bal in verschillende houdingen 
• Gooien en vangen met verschillende hoogtes van balbaan

Service: • De onderhandse opslag technisch goed kunnen uitvoeren
• De bovenhandse serve wordt redelijk beheerst

Onderarms spelen: • De onderarmse pass, in maar ook naast het lichaam wordt redelijk beheersd
• De onderarmse techniek na verplaatsing wordt redelijk beheersd

Bovenhands spelen: • De bovenhandse techniek, frontaal, dient redelijk beheerst te worden.
• De bovenhandse techniek achterover wordt redelijk beheerst
• De bovenhandse techniek, onder een hoek, wordt redelijk beheerst
• Bovenhands na verplaatsen (inlopen en een set-up leren geven)

Aanval: • De slagtechniek – afzet en timing wordt redelijk beheerst
• Aanleren van de aanvalspas
• De tip of pushbal wordt redelijk beheerst

Strategie • De juiste techniek op het juiste moment toepassen (1e oh, 2e bh, 3e bh of smash)

Verplaatsingstechnieken: • Voorwaarts, Achterwaarts, zijwaarts
• Diagonaal voor- en achterwaarts verplaatsen (shuffle)
• Duiken & rollen

Opstelling/tactiek: • Spelers staan in een "bewegende box" opstelling, 2 voor, 2 achter in het veld;
• Bij service ontvangst staat linksvoor wat naar achter als ondersteunende passer;
• Pass gaat bij voorkeur naar speler rechtsvoor, zodat linksvoor kan aanvallen;
• Reageren op aanval aan overkant, 1 blokkeerder op plaats van aanval, vrije netverdediger stap naar achteren. 
Beweeg naar de kant van de aanval;

Mentale doelen • De bal bij de tegenstander op de grond zien te krijgen
• Kunnen samenwerken – in 3x samenspelen
• Communiceren, uit roepen, als de bal uit gaat en dan de bal ook niet pakken.
• De 2e bal opeisen (ik roepen)
• Leren concentreren voor de serve, hoe en wanneer
• De 2e bal veelal bovenhands spelen
• De 2e bal gericht af kunnen spelen (onderarms of bovenhands) om eigen rally aanvallend te kunnen beëindigen

• Heel veel initiatief tonen (gaan voor elke bal)
• Durf aan te vallen!

Algemene/Sociale doelen: • Spelend leren
• Elkaar helpen en stimuleren
• Teamspirit: team aanmoedigen
• Yellen
• Fairplay; handen schudden
• Teamregels opstellen (standaard regels VOLEVO + eigen regels m.b.t. het team)
• Werk met haalbare doelen



VAARDIGHEIDSKAART JEUGD C

Veldgrootte: Top-/Hoofd-/1e klasse: Veld: 9 x 9 m, Net: Jongens 2,15 m - meisjes 2,15 m
2e/3e klasse: Veld: 7 x 9 m, Net: jongens 2,10 m - meisjes 2,10 m

Hoofddoel: • Kinderen plezier laten beleven in volleybal training en wedstrijd
 • Verbeteren basistechnieken
 • Leren spelen met 6 tegen 6

Subdoelen: • Leren dat volleybal is: bewegen – actie – vervolgactie.
 • Balbaanherkenning

Leren volleyballen: • Aandacht voor individuele techniekverbetering
 • Spelen na verplaatsing

TECHNISCHE TRAININGSDOELEN:
Bovenhands spelen/spelverdelen: • Hoog spelen

• (Heup) Onder de bal
• Boven & voor hoofd
• Weinig hoekverandering in ellebogen
• Bal kort en snel in en uit handen (soft touch)
• Nastrekken (armen en kuiten)
• Verplaatsen naar het net
• Spelen na verplaatsing
• Voeten naar doel (indraaien)
• Voor- en achterwaarts spelen
• Set ups naar pos 2, 3 en 4

Onderarms spelen/passen: • Schouders omhoog en naar voren
• Ellebogen strekken polsen naar beneden drukken
• Bal zowel voor als buiten de romp leren spelen
• Bal sturen met de schouders
• Verplaatsen achter de bal (shuffle)

Aanval (slaan/springen): Slaan
• Bal hoog en vroeg raken
• Elleboog hoog
• Snelheid in rotatie
• Soepele snelle polsbeweging als stuur
 Springen
• Snelheid in aanloop
• Afzet met kort contact
• Aanloop (L-R-L of R-L-R) Ritme – timing

Service (slaan): • Bovenhandse spin-float of sprongservice.

Verdediging: • Actief staan (voorkomen dat de bal de grond raakt) 
• Durven vliegen, duiken, vallen en weer opstaan

Blokkeren individueel: • Handen meteen over net steken 
• Springen waar bal over net gaat

TIPS VOOR DE TRAINER: • Maak het spel dynamisch
• Technieken laten uitvoeren voor en na verplaatsing
• Individuele techniektraining (werk daarbij met keywords)
• Differentiëren: probeer elke speler op zijn of haar eigen niveau te laten
   trainen en presteren
• Werk met haalbare doelen
• De kinderen plezier en zelfvertrouwen geven door positieve feedback te geven,
   zie www.positiefcoachen.nl
• Aandacht voor vervolgactie (2 acties)
• Posities in het veld leren kennen
• Opstellingen leren kennen
• Denk niet te snel dat kinderen iets niet kunnen
• timuleer het aanvallen



OPSTELLING / SYSTEEM: • Starten in de C met pass naar positie 3 (midden) en iedereen laten spelverdelen.
   Als dit goed loopt, kun je het stapje voor stapje uit gaan breiden, bijvoorbeeld:
• Elke speler op pos. 1 penetreert en geeft set up
• Penetratie ook in rally
• Verdediging 3-1-2

 Allround opleiden
• Leidt de spelers in de aspirantenteams zoveel mogelijk allround op en ga niet te
   snel specialiseren. Houdt hier rekening mee in het systeem waar je voor kiest om
mee te spelen!

Algemene/Sociale doelen: • Leren samen spelen. Blij zijn met goede acties, yellen, high-five.
 • Sfeer en enthousiasme, yellen
 • Betrokkenheid creëren
 • Laten kijken bij andere wedstrijden
 • Activiteiten buiten volleybal
 • Discipline en verantwoordelijkheid
 • Teamregels opstellen (standaard regels VOLEVO + eigen regels m.b.t. het team)
 • Werk met haalbare doelen

Mentale doelen: • Plezier hebben
• Doorzetten
• Willen leren
• Fouten durven (en mogen) maken



VAARDIGHEIDSKAART JEUGD B

Veldgrootte: 9 x 9 meter Net: Top-/Hoofd-/1e klasse: Jongens 2,30 m - Meisjes 2,24 m
2e/3e klasse: Jongens 2,24 m - Meisjes 2,15 m

Hoofddoel: • Kinderen plezier laten beleven in volleybal training en wedstrijd
• Leren spelen met 6 tegen 6 op een groot veld

Subdoelen: • Leren dat volleybal is: bewegen – actie –vervolgactie
• Leren volleyballen vanuit een systeem (dynamisch spel)

Leren volleyballen: • Aandacht voor individuele techniekverbetering
 • Spelen na verplaatsing
 • Volleybal is een leuke en dynamische sport

TECHNISCHE TRAININGSDOELEN:

Bovenhands spelen: • Verplaatsen naar het net en zo nodig weer uit het net
• Rechtop onder de bal
• Bal zo hoog mogelijk spelen
• Set ups naar pos 2, 3 en 4, en eventueel starten met 3-meter aanval.

Onderarms spelen/passen: • Schouders omhoog en naar voren
• Ellebogen strekken polsen naar beneden drukke.
• Bal buiten de romp tussen heup en knie raken
• Bal sturen met de schouders
• Verplaatsen achter de bal (shuffle)

Aanval: • Snelheid en ritme in aanloop (L-R-L of R-L-R)
• Bal hoog en vroeg raken
• Hard willen en durven slaan Service gericht
• Bovenhandse spin
• Bovenhandse float

Service (slaan): • Bovenhandse spin-float of sprongservice.

Verdediging: • Actieve houding (voorkomen dat de bal de grond raakt)
 • Gewicht naar voren
 • Durven vliegen, duiken, vallen en weer opstaan.
 • Naar de bal gaan, de bal aanvallen in de verdediging

Blokkeren individueel • Handen meteen over net steken
en 2 mans blokkering: • Springen waar bal over net gaat

TIPS VOOR DE TRAINER: • Maak het spel dynamisch
• Technieken laten uitvoeren voor en na verplaatsing
• Individuele techniek training (werk met keywords)
• Specialiseer niet te snel!!
• Aandacht voor vervolgactie (2 acties)
• Posities in het veld leren kennen
• Opstellingen leren kennen
• Werk met haalbare doelen
• Differentiëren: probeer elke speler op zijn of haar eigen niveau te laten trainen en
   presteren
• De kinderen plezier en zelfvertrouwen geven door positieve feedback te geven,
   zie www.positiefcoachen.nl



OPSTELLING / SYSTEEM: • Voor het systeem zijn vier mogelijkheden
   (afhankelijk van de spelers in het team):
   1) Elke speler op pos. 1 penetreert en geeft set up
   2) 3 SV – 6 aanvallers
   3) 2 SV – 6 aanvallers
• Iedereen valt aan
• Penetratie ook in rally
• Vier of drie passers
• Verdediging 3-2-1
    Allround opleiden
• Leidt de spelers in de aspirantenteams zoveel mogelijk allround op en ga niet te
snel specialiseren. Houdt hier rekening mee in het systeem waar je voor kiest om
mee te spelen!

Algemene/Sociale doelen: • Leren samen spelen. Blij zijn met goede acties, yellen, high-five.
• Sfeer en enthousiasme, yellen
• Betrokkenheid creëren
• Laten kijken bij andere wedstrijden
• Activiteiten buiten volleybal
• Discipline en verantwoordelijkheid
• Teamregels opstellen (standaard regels VOLEVO + eigen regels m.b.t. het team)
• Werk met haalbare doelen

Mentale doelen: • Plezier hebben
• Doorzetten
• Willen leren
• Fouten durven (en mogen) maken



VAARDIGHEIDSKAART JEUGD A

Veldgrootte: 9 x 9 meter Net: Jongens 2,43 m   meisjes: 2,24 m

Hoofddoel: • Kinderen plezier laten beleven in volleybal training en wedstrijd

Subdoelen: • Beheersen van de specifieke volleybalbewegingen
• Specifieke volleybalbewegingen: shuffle, volleybalrol, aanvalsaanloop, blokbeweging
• Redelijk volleybal leren spelen op A-niveau
• Functioneren in een team/aandacht voor teamplay

Leren volleyballen: • Aandacht voor individuele techniekverbetering pass, aanval, blok
 • Spelen na verplaatsing
 • Volleybal is een leuke en dynamische sport

TECHNISCHE TRAININGSDOELEN:

Bovenhands spelen: • De bovenhandse techniek wordt goed beheerst
• De richting van de bovenhandse bal, zowel frontaal, achterover als onder een hoek wordt
   goed beheerst
• Bovenhands ná verplaatsing, wordt goed beheerst
• 2e tempo set-ups naar positie 2,3 en 4

Onderarms spelen/passen: • De onderarmse pass, naar links en naar rechts, wordt goed beheerst
• De onderarmse techniek ná verplaatsing wordt goed beheerst
• De floaterpass wordt redelijk beheerst
• De sprongservepass, harde service wordt redelijk beheerst
----------

Aanval: • Snelheid en ritme in aanloop (L-R-L of R-L-R)
• Afzet met kort contact
• Ritme en snelheid in de aanloop.
• Bal hoog en vroeg raken. Elleboog eerst!
• Bal hard willen en durven slaan
• Variatie in de slag, rechtdoor en diagonaal

Service (slaan): • Bovenhandse spin-float of sprongservice.

Verdediging: • Actieve houding (voorkomen dat de bal de grond raakt)
• Gewicht naar voren
• Durven vliegen, duiken, vallen en weer opstaan.
• Naar de bal gaan, de bal aanvallen in de verdediging

Blokkeren individueel • Handen meteen over net steken
en 2 mans blokkering: • Springen waar bal over net gaat

• 2-mansblok op P2 en P4
• zijwaartse- en loopverplaatsing

TIPS VOOR DE TRAINER: • Neem de tijd voor fysieke training. Balans, wendbaarheid, coördinatie en snelheid
• Maak het spel dynamisch
• Technieken laten uitvoeren voor en na verplaatsing
• Individuele techniek training (werk met keywords)
• Specialiseer niet te snel!!
• Aandacht voor vervolgactie (2 acties)
• Posities in het veld leren kennen
• Opstellingen leren kennen
• Werk met haalbare doelen
• Differentiëren: probeer elke speler op zijn of haar eigen niveau te laten trainen en
   presteren
• De kinderen plezier en zelfvertrouwen geven door positieve feedback te geven,
   zie www.positiefcoachen.nl



OPSTELLING / SYSTEEM: 
• Voor het systeem zijn 3 mogelijkheden
   (afhankelijk van de spelers in het team):
   1) Elke speler op pos. 1 penetreert en geeft set up
   2) 3 SV – 6 aanvallers
   2) 1 SV – 5 aanvallers
   3) 2 SV – 6 aanvallers
• Penetratie ook in rally
• Vier of drie passers
• Verdediging 3-2-1
    Allround opleiden
• Leidt de spelers in de aspirantenteams zoveel mogelijk allround op en ga niet te
snel specialiseren. Houdt hier rekening mee in het systeem waar je voor kiest om
mee te spelen!

Algemene/Sociale doelen: 
• Leren samen spelen. Blij zijn met goede acties, yellen, high-five.
• Sfeer en enthousiasme, yellen
• Betrokkenheid creëren
• Laten kijken bij andere wedstrijden
• Activiteiten buiten volleybal
• Discipline en verantwoordelijkheid
• Teamregels opstellen (standaard regels Dynamo + eigen regels m.b.t. het team)
• Werk met haalbare doelen

Mentale doelen: 
• Plezier hebben
• Doorzetten
• Willen leren
• Fouten durven (en mogen) maken


