
 

 

Vaardigheden niveau 3: 

Onderarms spelen 

Met gestrekte armen vangen en gooien  (toetsen-onderarms spelen) Handgreep oefenen voor onderhands, gebogen knieën-armen strekken en 
schouders optillen, binnenkant armen. Voeten in schrede strand.  

Meer informatie en oefeningen kun je vinden op : www.scope-volleybal.nl of www.volleybalnederland.nl (cool moves volley – cmv oefenstof). 

 

 

Blok 1 
Aug 
 

Vangen en gooien 
Gaan en lopen 

Onderarms aanleren 
 
 
Drukken en onderarms spelen 
 

Met gestrekte armen vangen 
en gooien. 
 
Drukken: bal voor het lichaam 
naar onder drukken door de 
handen schuin boven op de bal 
te plaatsen en schouders 
optrekken 
 

Helpen klaarzetten / opruimen 
 

 

Blok 2 
Sept. 
Okt 

Vangen en gooien 
Gaan en lopen 
 
 

Plukken en onderarms spelen 
 
 
 
Brengen 

Plukken: Bal boven je hoofd 
vangen door je handen aan de 
zijkant van de bal te plaatsen 
 
Lopen met de bal, later wordt 
lopen - bewegen 
 

 

Periode Fysiek  Techniek Tactiek Prestatiegedrag 



 

 

Blok 3 
Nov 
Dec 
 
 

Zwaaien en slingeren  Onderhands serveren vanaf 
6m lijn 
 

Gericht serveren naar linker of 
rechterhelft 
Gericht serveren op een speler 

 

 

Blok 4 
Jan 
Febr 
 

Bewegen op muziek Onderarms en stoten 
 
 
 
Swingworp 
 
 

Stoten: (latere bovenhandse 
techniek, stoten is een 
voorbereidende vorm. 
 
Swingworp: voorbereidende 
vorm voor de smash 
 

 

 

Blok 5 
Maart 
 
 

Balanceren Onderarms met controleworp 
Onderarms met 
Balbaanherkenning 

Opgooien 2x toetsen en 
vangen 10x 
Opgooien 4x toetsen en 
vangen 10x etc. 
 

 

 

Blok 6 
Apr 
Mei 

Verplaatsen zijwaarts en 
achterwaarts 
 
 
 

Onderarms spelen met 
vanggooi beweging 
 
 
 

Aanleren uitgangshouding: 
duimen, armen, schouders 
voorvoet, knieën 
Bal onderarms opspelen en zelf 
vangen. Onderarms naar 
speler. 
Gooien naar lege plaatsen 
Spelvorm 1 tegen 1 

 



 

 

Blok 7 
Juni 
 
 

Klimmen en klauteren 
touwladder 

Onderarms met kantelpass Strak wegspelen vd bal door je 
heupen te kantelen. 

 

 

Swingworp: voorbereidende vorm voor de smash 

 

Drukken en plukken: voorbereidende vorm voor bovenhands spelen 

Drukken: bal voor het lichaam naar onder drukken door de handen schuin boven op de bal te plaatsen. 

Plukken: bal boven je hoofd vangen door je handen aan de zijkant van de bal te plaatsen. Zowel bij het achteroverspelen als bij het spelen onder een 
hoek (goed uitstappen) moeten we plukken of drukken. Alleen met de juiste toepassing zal de beweging vloeiend en het balcontact niet te lang zijn. 
Meest voorkomende fout is dat de bal in de handen gevangen wordt door de handen onder de bal te plaatsen, hierdoor mis je de grip die de bal eerst 
naar onderdrukt. 

De bal kan gevangen worden: 
1. voor het lichaam 
2. boven het hoofd 

 



 

 

Vanggooi beweging 

Op het volleybalgebied is de vanggooibeweging misschien wel de uitvinding van de eeuw. Immers de transfer van gooien naar doorspelen wordt in het 
minivolleybal gezien als de moeilijkste stap. Het spel mag niet stilvallen en het kind moet veel balcontacten kunnen maken. 
De vanggooibeweging vindt plaats op niveau 4 en past mooi in het verlengde van het CMV (niveau 1 t/m 3). 
Bij een vanggooibeweging wordt de bal na het vangen, in een ononderbroken beweging, naar kniehoogte gedrukt en weer opgegooid. De beweging 
moet vloeiend zijn. 

Er zijn 3 Soorten vanggooibewegingen: 

1. De frontale vanggooibeweging 
De speler staat met het gezicht naar de plaats waar de bal naartoe gegooid kan worden 
2. De achterwaartse vanggooibeweging 
De speler staat met de rug naar de plaats waar de bal moet komen en gooit de bal achterwaarts over zijn hoofd. 
3. De vanuit een hoek gespeelde vanggooibeweging 
Wanneer een speler de bal vanuit een hoek naar de speler rechts van hem gooit, stapt hij rechts uit en draait direct tijdens de vang/gooibeweging in. 
Wanneer hij naar links gooit, stapt hij links uit en draait in. 

 


