
Handleiding 
v     r de 

(jeugd) c  ach 
1. Wat willen we bereiken met het coachen. 

Dit kleine boekje is allereerst bedoeld voor ouders en beginnende jeugdtrainers/coaches. 

 

Wij zijn allemaal lid van de vereniging CVV-SPIRIT en hebben allen een doel en dat is lekker 
volleyballen. Voor de een is lekker: vooral het samen bewegen, beschermd door de regels 
van het volleybal. Voor de ander is het maximaal presteren en het beste er uit halen. En 
natuurlijk is winnen super, maar als het alleen om het winnen gaat… 
 
Je inze en, willen presteren, rekening houden met de ander, en lol hebben zijn veel be-
langrijker dan alleen maar WINNEN…  
 
Wij zien graag dat elke coach dat ook vindt en ernaar handelt. In dit kader hebben we dit 
boekje geschreven. 

We gaan ook uit van de 4 inzichten die in het instruc efilmpje worden/zijn uitgelegd. 

1. Structureren 

2. S muleren 

3. Zowel aandacht voor de groep maar zeker ook voor het individu 

4. Werken naar overdracht van de regie 



2. Algemeen 

 
2.1 Plezier in sport het allerbelangrijkste 
Spor viteit en volleyballen met plezier en ambi e is het mo o van Spirit. Plezier in sport is 
ook superbelangrijk voor een kind. Als coach kun je op een posi eve manier dit plezier en de crea viteit 
beïnvloeden. Sport is bovendien een sociale ac viteit die niet ophoudt bij de toegang van de Sporthal. 
Het gedrag van de coach beïnvloedt het zel eeld van de jonge sporter 
Voor sommige kinderen kan de coach – in een periode van hun leven – een belangrijke rol innemen 
 
2.2 Posi ef coachen 
Door posi ef coachen, schep je een omgeving waar (jonge) sporters plezier hebben in sporten en zin heb-
ben om beter te worden. Het s muleren van zelfvertrouwen, respectvol met elkaar omgaan persoonlijke 
doelen formuleren en het goede voorbeeld geven helpen daarbij. Wetenschappelijk onderzoek en prak-

jkervaringen van topcoaches wijzen uit dat door posi ef coachen spelers zich pre ger voelen, beter 
presteren en langer blijven sporten. 
 
2.3 Wisselbeleid en speel jd 
Geef spelers/speelsters allemaal evenveel speel jd. Eventuele uitzonderingen: alleen bij niet of weinig 
trainen zonder goede reden, of bij weinig tot geen inzet. Wees wel voorzich g met deze beoordeling, je 
moet dit goed uit kunnen leggen. ‘Kwaliteit’ of ‘persoonlijkheid’ mogen nooit de reden zijn om een kind 
minder speel jd te geven. 
 
2.4 Aanvoerder 
Het aanvoerderschap hoort bij het volleybal. De aanvoerder is jdens de wedstrijd verantwoordelijk voor 
een aantal taken, zoals het kiezen van de kant/serve, de scheidsrechter vooraf een hand geven. Voor kin-
deren is aanvoerder zijn vaak een hele eer. Het is dan ook goed om bij jeugdteams het aanvoerderschap 
te laten rouleren en niet al jd dezelfde persoon deze rol te geven. 
 
2.5 Betrek ouders bij het team 
Als coach van een team heb je niet alleen met de spelers, maar zeker ook met de (groot)ouders te ma-
ken. Zij willen ook graag dat het goed gaat met hun kind en het team waarin in het speelt. Betrek ze daar-
om bij het team en leg uit hoe je als coach met het team gaat werken. Wat helpt is om aan het begin van 
het seizoen een bijeenkomst te organiseren voor ouders en spelers. Verder deel je jdens het seizoen 
informa e (bijvoorbeeld informa e over evenementen en vacatures) met de ouders, meestal via email of 
What’s App. De coördinatoren geven aan wanneer het delen van een bepaald bericht gewenst is. 
 
2.6 Vertel wat je doet 
Wat leren de kinderen op de training (vraag hiernaar bij de trainer, als je zelf de trainer niet bent). 
Hoe gaat het met de wedstrijden, posi es en wisselbeleid? 
En wat is jouw s jl; jouw wijze van het benaderen van spelers? 
 
2.7 Maak prak sche afspraken ‘buiten de lijnen’ 
Neem deze met de ouders door: wedstrijd en training, voor- en nabespreking, te laat komen en afmel-
den, uit en thuis spelen, vervoer, douchen, kleding, sieraden. 

 
 



3. Posi ef coachen  
Het belangrijkste aspect van jeugdvolleybal is ontwikkeling en plezier. Daarbij hoort het  
maken van fouten. Door iets niet goed te doen, kan iemand leren hoe het wel moet. Doordat  
kinderen onder druk worden gezet, door het belang van het winnen van wedstrijden centraal te stellen, 
worden kinderen onzeker en bang om fouten te maken. Dit gaat ten koste van het plezier dat ze beleven 
aan volleybal.  

3.1 Het belang van goede coaches  
Volleybalplezier en zelfvertrouwen zijn cruciaal in het leerproces van volleyballers om een betere volley-
baller te worden. Door de kinderen op een posi eve manier aan te moedigen en de nadruk te leggen op 
de dingen die goed zijn kan deze situa e gecreëerd worden. Het zal ook de sfeer langs de kant ten goede 
komen. Dit wil niet zeggen dat je niet mag aangeven wat fout gaat en beter moet, maar al jd op een po-
si ef opbouwende wijze. Dit geldt zeker bij de jongere jeugd. Het gevolg zal zeker meer plezier en een 
betere presta e zijn.  
 
3.2 Waardeer niet-succesvolle pogingen  
Fouten maken mag! Maximale inzet die niet succesvol is, kan een unieke kans zijn om de speler iets te 
leren. Je moet als coach klaar zijn om de fouten te gebruiken! “Fouten maken mag. Gebruik ze om ervan 
te leren”.  

Inzet en enthousiasme/blijdschap. Wanneer je grote inzet hebt geleverd, kan dat zeer veel voldoening, 
enthousiasme en blijdschap opleveren.  

Voorbeeld: Je team komt terug van een enorm grote achterstand. Aan het eind van de wedstrijd wordt 
toch nipt verloren. Je spelers maken na de wedstrijd een energieke indruk. Ze zijn enthousiast. Als je ze 
de volgende keer hoort over die wedstrijd vonden ze het een fantas sche wedstrijd. “Ondanks verlies kan 
een grote inzet veel plezier opleveren”.  
 
3.3 Reële doelen stellen  
Resultaatdoelen zijn teveel a ankelijk van je tegenstander. Tegen een veel beter team kun je 100% ge-
ven en toch verliezen. Een inspanningsdoel (inzet) is voor een speler bereikbaar. Een algemene regel is, 
dat mensen hun best willen doen voor de dingen waarvoor ze beloond zullen worden. Als wij de inzet/
inspanning van de spelers waarderen en belonen, zullen ze zich de volgende keer weer inze en. “Inzet 
wordt gewaardeerd”.  

De coach mag resultaatdoelen wel in het vizier houden, maar moet het team laten focussen op inspan-
ningsdoelen (proces).  

Voorbeelden: 

“Zorg dat je klaar staat om de buitenaanvaller af te blokken.”  
”Laat ze zien dat je klaar staat om de aanval tegen te houden.”   
“Sta klaar om die plaatsbal te onderscheppen.”  
“Mik met je serve op het centrum van het veld” 
“Als je twee punten hebt gescoord met je serve, dan sla je de derde serve bovenhands” 
Voor de spelverdeler: “Speel een af en toe bij een goede pass de tweede bal over het net.” 



3.4 Posi eve ontwikkelingen s muleren  

Een goede coach:  

Zet zich al jd voor de volle 100% in.  

Blij  leren en verbeteren.  

Laat zich niet stoppen door gemaakte fouten. 

Is op de hoogte van de spelregels. (Vakfout, me-out, wissel, systeem dat gespeeld wordt) 

Gee  al jd aanwijzingen op een posi eve manier.  

Moedigt inzet aan, vraag niet om resultaten. 

Concentreer zich op de wedstrijd.  

Zorg dat hij/zij met de spelers 'in de wedstrijd' is.  

Onthoud zich van commentaar op scheidsrechters, tegenstanders, publiek.  

 

3.5 Toe te passen technieken om spelers te mo veren 

Prijzen,  

Oprecht en specifiek. Specifiek, zodat ze weten wat ze steeds moeten blijven doen. Vb. “Je hebt de derde 
serve bovenhands geslagen! Goed gedaan/geprobeerd!”  

Waardering  

Er is geen mens of team dat last hee  van teveel waardering! Vb.  
“Wat ging dat serveren goed zeg.“ of “Wat knap dat je die harde aanval hebt afgeblokt” of “Goed dat je 
hem met zo’n las ge pass een set up gaf.” 

Zien  

Zorg dat jouw spelers door jou gezien worden. Ook de minder opvallende spelers! Vb. “Mooi dat je er 
weer bent.” “En, heb je er zin in?”   

Luisteren  

Gesprekken in de teambespreking zijn soms beter dan alleen maar eenrich ngsverkeer van de coach. Dit 
kan heel goed bij de warming-up of het stretchen. Vraag gewoon maar eens hoe ze zich voelen.  

Non-verbale communica e  

Lachen, ja knikken. Ga als coach maar eens bij jezelf na. Wanneer je iets aan het uitleggen bent, vind je 
het pre g – ook al is het er maar één – wanneer iemand je toeknikt en toelacht.  

 



4. De wedstrijd 
4.1 De voorbereiding  
Een aantal dagen voor de wedstrijd weet je wie er meedoen, wie er bij de uitwedstrijd wie gaan rijden, 
waar vandaan en hoe laat vertrek je. 
Thuis maak je alvast een opstelling voor elke set, of vraag je die aan de trainer. Bij het maken van de op-
stelling laat je iedereen evenveel spelen. 

4.1 De warming up  
Een half uur voor de wedstrijd is iedereen in de zaal. Om het goede voorbeeld te geven hee  de coach 
zaalschoenen aan als hij gaat coachen. Vraagt de spelers om geen waardevolle spullen achter te laten in 
de kleedkamer. Hij controleert of de spelers geen sieraden dragen. Hij hee  met iedereen een praatje en 
weet daardoor hoe ze ervoor staan.  
Samen met de aanvoerder zorgt de coach ervoor dat het digitale wedstrijd formulier is ingevuld. Gee  de 
scheidsrechter en tellers een hand. En samen met de aanvoerder wordt er getost. 
Het team start de warming up met inlopen. Voor– en achterwaarts, links en rechts. Armen loszwaaien/
draaien. Met tweetallen inspelen. Eerst gooien, dan bovenhands, daarna onderhands. Tijdens het inspe-
len kan de coach de opstelling doorgeven aan de spelers individueel. 
De scheidrechter fluit als er mag worden ingeslagen. De coach kan de bal opgooien voor de aanval of de 
bal op gooien naar de spelverdeler, of de bal aangooien naar de aanvaller die dan eerst een pass naar de 
spelverdeler moet geven. 
De scheidrechter fluit voor het aanvallen vanaf de andere kant en daarna voor de serve.  

4.2 De wedstrijd/ het coachen 
De opstelling is bekend bij de spelers en korte concrete doelen worden gedeeld met het team. De wed-
strijd start met en handje geven aan de tegenstander en daarna de yell.  Op teken van de scheidrechter 
mogen de spelers in het veld opstellen. (Neem een blaadje mee met alle opstellingen/rota es. Bij opstel-
lingsfouten kun je iedereen weer op de juiste plaats ze en.) 
Spreek met de reserve spelers af om het team aan te moedigen! 
De coach hee  twee me-outs en 6 wissels. Tussen de 3 meter en de achterlijn mag de coach zich, buiten 
het speelveld, bevinden en vandaar uit aanwijzingen geven aan het team. 
Tijdens de me out: (bespreek maximaal 2 punten) 
 * Zeggen wat goed gaat. Vier de mooie punten/ac es. (mo va e) 
 * Herhalen van afspraken/doelen.  
 * Vertellen waar de zwakke punten van de tegenstander te vinden zijn. 
 * Als ze onder druk staan bij de serve van de tegenstander, s muleer dan om de pass naar de  
    spelverdeler hoger te geven. Dan is hoogte belangrijker dan rich ng. 
 * Vertel wat ze kunnen doen als ze onder druk staan. 
 * Bij onenigheid/ruis in het team kort aandacht aangeven en proberen de druk eraf te halen. 
 * Benadruk dat ze aangeven dat ze een bal gaan pakken. 
Een me out van de tegenstander: 
 * Vier dit en kijk wat nog beter kan. Bij grote voorsprong daag hen uit om iets te doen wat ze  
     eigenlijk nog niet echt durven, maar misschien wel kunnen. 



Wisselen van een speler 
Als je dit doet, dan is het een verkapte me out. Na het volgende punt kun je ook weer di-
rect terug wisselen. Dit kun je doen als er twee keer een foute pass is gegeven door het 
team, natuurlijk nadat je twee me outs hebt gehad. 

Wisselbeleid en speel jd 
Geef spelers/speelsters allemaal evenveel speel jd. Eventuele uitzonderingen: alleen bij niet of weinig 
trainen zonder goede reden, of bij weinig tot geen inzet. Wees wel voorzich g met deze beoordeling, je 
moet dit goed uit kunnen leggen. ‘Kwaliteit’ of ‘persoonlijkheid’ mogen nooit de reden zijn om een kind 
minder speel jd te geven. 

Tempo verhogen/vertragen 
Als de tegenstander veel punten scoort, dan kun je de bal wat langer vast houden voor je hem naar de 
tegenstander rolt. Het eigen team kan dan zorgen voor een goede opstelling. 

De volgende set na een verlies (en je hebt bijvoorbeeld geen wisselspelers): 
 * Eén, twee of drie plaatsen doordraaien. 
 * Laat die speler rechtsachter starten die dag de beste serve van de dag hee . 
 * Wissel spelers om die op dezelfde posi e spelen. 

Eindig de me-out met een yell. 

4.3 De wedstrijd  is afgelopen 
Bedank na de wedstrijd, samen met de aanvoerder, de scheidsrechter, de coach/aanvoerder tegenstan-
der en de tellers. Controleer de uitslag in het digitale wedstrijdformulier. 
Spreek met het team af waar de korte nabespreking zal plaatsvinden.  

4.4 De nabespreking 

 * Benoem zaken die goed zijn gegaan. 
 * Vraag de spelers wat zij goed vonden gaan. 
 * Geef aan waarop getraind kan worden. (Deel dit met de trainer.) 



Spelregels uitgelicht 

Wissels: 
CMV:  

Als er meer spelers zijn dan de 3 of 4 basisspelers, dan moet er verplicht worden ingedraaid. 

Vanaf C jeugd: 
Libero:  
Mag voor elke speler in het achterveld worden gewisseld. Als de libero in het veld staat moet hij eerst een rally uit het veld 
voor hij voor een andere speler in het achterveld wordt ingewisseld. Deze wissels gebeuren zonder aanvraag van aanvoerder of 
coach en tellen niet mee met de andere wissels. 

Per set 6 wissels 

Er mag in een set 6 keer worden gewisseld. Een basisspeler die wordt gewisseld mag daarna alleen op zijn basisplaats worden 
terug gewisseld. Een wisselspeler mag voor elke basisspeler worden ingewisseld. Voorbeeld: Speler A staat aan de kant en om-
dat hij heel goed kan serveren wordt hij in gewisseld voor de speler op de rechtsachter. Nadat de serve is overgegaan naar de 
tegenpar j, wordt de bassispeler terug gewisseld op zijn plaats. Als de serve daarna wordt gewonnen kun je dit weer doen met 
de volgende speler die rechtsachter komt te staan. 



Opstellingsfout: 

Als de andere par j gaat serveren gelden de volgende drie regels: 

1. De achterspeler mag, ten opzichte van het net, niet voor de directe voorspeler staan. 

2. De speler die in de basis opstelling links van je staat mag niet rechts van je komen te staan op het moment van de serve.  

3. De speler die in de basis opstelling rechts van je staat mag niet links van je komen te staan op het moment van de serve.  

 

Hieronder is per speler met pijlen aangegeven wie met wie rekening moet houden:  
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Staat hieronder iemand vakfout? 
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Staat hieronder iemand vakfout? 





De meest voorkomende tekens van de scheidsrechter  


