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1. Waarom een Technische Lijn? 

“Volleybalclub Wolvertem wil een gestructureerde jeugdopleiding aanbieden aan haar leden (meisjes en 
jongens), met oog voor elke spe(e)l(st)er. Doel is niet om enkel te werken met de beste, maar wel met de 
meest gemotiveerde en geëngageerde spe(e)l(st)ers. Tevens wordt toegezien op de nodige inzet en 
discipline (gedragscode).” 

 
Als we van hieruit vertrekken is het noodzakelijk dat we ons terdege organiseren op alle 
vlakken binnen de club, dus ook qua trainingen, wedstrijden en zeker ook qua spelsysteem 
doorheen de club. Via deze Technische Lijn proberen we onze jeugd te wapenen om hun 
mannetje of vrouwtje te kunnen staan in het moderne volleybal. 
Het is dan ook noodzakelijk dat: 
 

• We steeds moeten zorgen dat de spelers veel spelplezier beleven. 
• We ons focussen op opleiding maar beseffen dat “leren winnen” hier ook deel van 

uitmaakt. 
• Alle technieken aan bod komen en we er ook niet te lang mee wachten om ze aan bod 

te laten komen. De kinderen zullen het nut misschien niet altijd snappen, maar in 
volleybal zijn automatismen belangrijk, naast creativiteit, lef en durf. 

• We onze kinderen zo breed mogelijk vormen en pas vanaf de U17 beginnen te 
specialiseren. 

• Wat we vanaf 6 tegen 6 in de jeugd bijbrengen qua tactiek en spelwijze in functie staat 
van het latere 6 tegen 6 systeem bij de seniors. Iedere trainer zal dit wel individueel 
aanpassen aan het niveau van zijn groep. 

• Het “als-dan” en “voor-tijdens-na” principe goed begrepen wordt door de jeugd. 
Volleybal is namelijk een dynamisch gebeuren waar reageren maar ook anticiperen 
belangrijk is: tegenstrever, ploegmaten, balbaan… De bal bepaalt namelijk het spel. 

• Er inzet en doorzettingsvermogen aanwezig is. Deze zijn zeer belangrijk om vooruitgang 
te kunnen maken. De technieken vergen veel oefening om ze goed onder de knie te 
krijgen, waardoor sommige trainingen/oefeningen soms ook saai kunnen lijken. De 
trainers proberen wel steeds het aanleren van een techniek aan te passen aan het 
niveau van iedere spe(e)l(st)er. 

• We de kinderen niet te snel in de competitie laten starten. Kinderen kunnen pas aan de 
competitie beginnen als ze spelvorm 2 van het VIS project goed beheersen. Ook late 
instappers laten we eerst van de competitie proeven in een lagere / eenvoudigere 
vorm, wel steeds met het doel hen zo snel mogelijk op het niveau van hun 
leeftijdscategorie te laten spelen. 

Hoe? 
• Iedere groep heeft de kans om minimum 2 maal per week te trainen. 
• We streven ernaar om zoveel mogelijk gediplomeerde trainers aan te stellen. 
• We voorzien veel dynamische oefeningen waar veel beweging in zit; ook bewegen 

zonder bal is belangrijk. 
• De kinderen moeten rond al hun acties communiceren. “Ik”, “jij”, “out”, “dekking”, … 

zijn begrippen die in een reflex moeten geroepen worden. 
• De kinderen moeten zelf hun verantwoordelijkheid durven nemen en de gemaakte 

afspraken naleven. Iedereen is een schakel in het spelsysteem. 
• We maken gebruik waar nodig van het “jeugdattest” om de kinderen op hun niveau te 

laten spelen. Dit proberen we echter te vermijden omdat door een recente 
reglementswijziging de speelkansen vanaf 2 attestspelers binnen één team fel 
verminderen. Wij maken de keuze om iedereen evenveel spelkansen te geven. 

• We hebben een playbook opgesteld om ook op een gestructureerde wijze onze 
wedstrijden aan te pakken (zie bijlage 1). 

• Er is ook een opstellingsprincipe voor 4 tegen 4 zo kan niemand zeggen dat hij/zij 
minder kansen krijgt dan een ander (zie bijlage 2).  

• Onze leden trainen, zweten, drinken, trainen, … 
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2. Waarom onderbouw / bovenbouw? 

Zoals iedereen weet is volleybal een complexe technische sport die men niet op één, twee, drie onder de 
knie heeft. Iedere leeftijdscategorie of spelniveau heeft zijn specifieke technische en taktische aspecten.  
- U11, 2 tegen 2 en 3 tegen 3 
- U13, 4 tegen 4 
Dit heet voortaan de onderbouw. Jullie aanspreekpunt hiervoor zijn Bart Van den Eynde. 
 
Eveneens is Bart Van den Eynde jullie aanspreekpunt op sportief gebied voor de spelvormen 6 tegen 6: 
- U15 
- U17 
- U19 
Dit heet de bovenbouw.  
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3. Aandachtspunten 2018-2019 

 
 

Bovenbouw 

  

• Aanvalsafspraken zijn dezelfde doorheen de club.

• Iedereen vanaf 6 tegen 6 zal hetzelfde 
verdedigingssysteem aangeleerd krijgen.

• Perfect brengen van de freeball.

• Keep calm and serve an ace. Opslag is onze eerste 
aanval.



6 | Technische Lijn VCW 2018-2019 
 

Onderbouw 
 

U11 

 

U13 

  

• Correcte opbouw in 3 contacten.

• Opslag van 3m naar 4,5m
naar 6m.

• Overgang onderhandse naar bovenhandse opslag.

• Correcte opbouw in 3 contacten met 3de contact slag.

• Opslag van (gerichte) onderhandse opslag naar 
bovenhandse opslag.

• Overgang van bovenhandse opslag naar sprongopslag.
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4. Jeugdsportopleiding en –begeleiding 

Binnen VCW werken wij met jaar- en periodeplannen. De volgende tabellen geven een idee van 
de eindtermen per leeftijdscategorie. We streven ernaar deze eindtermen zo goed mogelijk te 
halen. Natuurlijk kunnen wij dit enkel probéren aan te bieden aan de kinderen, want het blijft 
uiteindelijk sterk afhankelijk van talent, inzet, aanwezigheid en engagement. 
 

 
U11 

(9-10 jaar) 
Geen specialisatie 

U13 
(11-12 jaar) 

Geen specialisatie 

U15 
(13-14 jaar) 

Geen specialisatie 

Opslag 

Toets 
Onderhands 
Topspin bovenhands (verplicht 
na 2 goede opslagen) 

Bovenhands 
Float bovenhands 
Initiatie topspin jump 

Float bovenhands 
Initiatie jump float 
Topspin jump (verplicht na 2 
goede opslagen) 

Blok Uitgangspositie voor korte en 
diepe ballen 

Idem U11 
Spe(e)l(st)er op positie 3 is 
de blokker, hij/zij volgt de 
set-up van de tegenstrever. 
Zijwaartse verplaatsing 
Aanleren squatblok 

Alle voorspe(e)l(st)ers 
Squatblok 
Zijwaartse verplaatsing (shuffle, 
cross) 
Van 1mans-naar 2mans-blok 

Verdediging 

Communicatie (kort/ver) 
Durf, inzet, lopen naar ballen 
Ballen raken (attitude) 
2.0: Vangen met lichaam achter 

de bal 
2.2: Onderhands, met toets 

Juiste oriëntatie tov de 
aanvaller  
Juiste uitgangsposities en 
verplaatsingen 
Verdedigingsattitude 
Initiatie duik en rol 

Alle verdedigingstechnieken,  
na verplaatsing 1T-3T 
Verdediging hoog in centrum 

Receptie 

Communicatie “ik”, “jij”, “out” 
Achter de bal staan  
Voetenwerk links/rechts 
Plateauvorming 
2.0: Vangen en gooien met hoge 

balcurve 
2.2: Receptie met 2 naast 

elkaar, bovenhands en 
onderhands 

Onderhands met openen 
van de schouders 
(schouderkanteling)  
Indraaien naar de passeur 
Receptie met 3 naast 
elkaar 

Receptie op jump en float 
Samenspel met andere 
receptiespe(e)l(st)ers  
Receptie in W- of in M- vorm 
(twee receptielijnen: één kort, 
één diep) 

Set-up 

Iedereen speelt voorwaarts over 
korte afstanden met nadruk op 
hoog spelen 
Indraaien/pivoteren 
Bal hoog nemen 
Onmiddellijk streven naar spelen 
met kort contact 

Pas voor- en rugwaarts met 
kort contact over 4 m 
Initiatie penetratie (na 
Nieuwjaar in de wedstrijd) 

Fase 1:  
c1 iedereen set-up vanop positie 1 
c2 iedereen set-up vanop positie 3 
Fase 2: 
c1 libero/pos 5 neemt pas over 
c2 initiatie penetratie 
Fase 3:  
c2 iedereen set-up vanop positie 1 
Introductie 3m-lijn op positie 1 en 
positie 6 

  



8 | Technische Lijn VCW 2018-2019 
 

 
U11 

(9-10 jaar) 
Geen specialisatie 

U13 
(11-12 jaar) 

Geen specialisatie 

U15 
(13-14 jaar) 

lichte specialisatie 

Aanval 

Homepositie zelfs al wordt de 
bal overgetoetst 
Initiatie: 
Topspinslag zonder sprong op 
eigen opgegooide bal en op pas 
van medespe(e)l(st)er 

Idem als U11 
Topspinslag en bal hoog nemen 
Aanval met sprong 

Leren werken met 
slagrichtingen 
Aanval op hogere en 
langere set-ups 
Initiatie 1T 
Introductie 3m-lijn op 
positie 1 en positie 6 
Foutenlast verkleinen 

Fysiek 

Coördinatie 
Algemene bewegingsvormen 
Begrippen voor, achter, kort, ver, diep, links, rechts, laag, hoog 
Kruipen / klauteren / klimmen 
Springen in verschillende vormen 
Snelheid en behendigheid van verplaatsing 
Werken met bewegingsomlopen en circuits 

Idem voorgaande 
 
Start van preventietraining 
 
Initiatie kracht- en 
sprongkrachttraining 

Spelvormen 

Training: 
1-1 / 2-2 (VIS-project) 
Wedstrijden:  
Playbook volgen 

Training: 
2-2 / 3-3 / 4-4 
Wedstrijden: 
Playbook volgen 

Training: 
2-2 / 3-3 / 6-6 
Wedstrijden: 
Playbook volgen 

Trainingen 3 uur per week 3 uur per week 3u15 à 5u15 per week 
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U17 

(15-16 jaar) 
Start specialisatie 

U19 
(17-18 jaar) 

U77 
(> 18 jaar) 

Opslag 
Iedere spe(e)l(st)er beheerst 
2 opslagtypes 
Gericht opslagen 

Idem U17, maar met meer precisie zodat tactisch serveren 
mogelijk wordt 

Blok 

Communicatie open/gesloten 
Bal blokken  
Diagonaal en lijnblok 
Side cross en side 
Initiatie assist 

Idem U17 
Assist 
Zoneblok 
Verplaatsingen per twee 

Verdediging 
Start opleiding libero 
Alles van U15 maar op hardere 
ballen 

Invoeren van de libero 

Receptie 

Idem als U15. 
Iedereen blijft receptie trainen, 
3-mansreceptie + twee assists 
voor kortere ballen 

Werken met specialisatie 
Onderscheid tussen jump en float 

Receptie met 2, assistentie 
korte ballen 
Minimale foutenlast en 
maximale efficiëntie 

Set-up 

Werken met vaste spelverdelers 
Fase 1: 4 – 2 
Fase 2: 5 – 1 
Enkel hoge en precieze set-ups 
Variaties in middenaanval (korte steek, kort voor, kort achter) 

Idem als voorgaande, maar 
hogere precisie en snelheid. 
Spreiding / overload 

Aanval 

Middenaanval en 3m-lijnaanval 
Specialisatie (midden, receptie-
hoek of opposite) 
‘Shots’ 

Aanval op versnelde set-ups 
Aanval mét blok (krachtaanval) 
Verdere specialisatie 

Doorgedreven specialisatie 
Lage foutenlast 
Maximale kracht 

Fysiek Conditie en uithoudingstraining eventueel aangevuld met initiatie krachttraining in de fitnesszaal 

Wedstrijden 

Werken met 2 tot 3 vaste 
spelverdelers en 2 tot 3 vaste 
middenspe(e)l(st)ers 
Playbook volgen 

Werken met vaste midden-
spe(e)l(st)ers, 1 spelverdeler  
en 1 tot meerdere 3m-lijn-
aanvaller(s) 
Playbook volgen 

Volledige specialisatie 

Trainingen 3u15 à 5u15 per week 4 uur per week 4 uur per week 

 
 
Deze eindtermen zijn een streefdoel maar geen must of uitsluitingscriterium. Ieder kind moet met zijn/haar 
talent en inzet binnen onze club kunnen evolueren, steeds met het welbehagen van het kind in het 
achterhoofd. 
Onze trainingen worden wel opgebouwd om het maximale uit de groep te krijgen, rekening houdend met het 
niveau van de groep. Zo wachten we bvb ook niet te lang om met penetratie te spelen. We proberen dit bij 
de U13 en U15 steeds al te spelen na de eerste ronde of ten laatste na een seizoen. Het spreekt vanzelf dat 
bij U17 en U19 dit het uitgangspunt is. 
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5. Sportieve organisatie 

5.1 Organogram 

 

 
 

 
  

Sportief
Sportieve Cel

Bart Van Den Eynde
Jonas Stiers

Jens De Boeck

Weekend-verant-
woordelijken

Scheidsrechters -
verantwoordelijke
Mario Booghmans

VIS-
coördinatie

Pieter Molders

Trainers &
Assistenten

Ploeg-
verantwoordelijke



11 | Technische Lijn VCW 2018-2019 
 

5.2 Wat doen wij? 

De taak van de Sportieve Cel bestaat erin om een degelijke volleybalopleiding te organiseren en aan te 
bieden aan iedereen die met plezier en geëngageerd wil sporten. 
 
Coördinatie onderbouw en bovenbouw: 

Maken het sportieve plan op voor het seizoen en zorgen voor de indeling van de ploegen, in samenspraak 
met de train(st)ers. Zij zorgen voor de dagelijkse leiding van het jeugdgebeuren in de club. 
Coördineren het verloop van de jeugdcompetitie, samen met de kalenderverantwoordelijke. 
Bewaken de kwaliteit van de trainingen en bieden tools aan om deze steeds op een hoog niveau te houden. 
Organiseren samen met een horde gewaardeerde vrijwilligers het zomerkamp, de stages, de clinics, ... 
Ze leveren regelmatige bijdrages aan ons “Passeurke“ (clubblad) en verzorgen het overgrote deel van de 
communicatie van de club naar de leden toe. 
De Bengels vormen de basis van onze jeugdwerking. Regelmatige rekrutering is dus noodzakelijk. Dit 
gebeurt onder andere door de nodige reclamefolders te verspreiden binnen de basisscholen in de 
gemeente. Daarnaast wordt er ook een opendeurdag georganiseerd, zodat iedereen kan kennismaken 
met het volleybal in het algemeen en met VC Wolvertem in het bijzonder. In de maand mei is het 
traditioneel ‘vriendjes-maand’, waarbij elk Bengeltje klasgenootjes, vriendjes of vriendinnetjes mag 
meebrengen naar de training. 
 
 
Jeugdwedstrijdverantwoordelijke (JWV): 

Onze JWVn staan in voor het vlotte verloop van de wedstrijdorganisatie binnen de jeugdcompetitie. Zij 
houden het overzicht over dit complexe gebeuren en begeleiden de administratieve afhandeling van de 
thuiswedstrijden. 
 
 
VIS coördinatie: 

Hij zorgt ervoor dat er steeds massaal ingeschreven kan worden op de demotornooien en staat zo garant 
voor onze gouden medailles. 
 

Train(st)ers / coaches: 

Zij zijn de sportieve bazen van hun ploeg en wonen, in de mate van het mogelijke, alle 
trainersvergaderingen bij. Zij zijn de eerstelijnsverantwoordelijken en zien er op toe dat de gedragscode 
door de spe(e)l(st)ers opgevolgd wordt. De train(st)er bereidt zijn/haar trainingen voor en geeft deze ook. 
Alles wat de train(st)er doet, moet steeds met onze visie en sportieve lijn in het achterhoofd zijn. 
Hij/zij volgt tot slot het playbook (zie bijlage 1) voor de wedstrijden en houdt online de aanwezigheden bij 
van zijn/haar spe(e)l(st)ers. 
Hij / zij is verantwoordelijk voor het vlotte verloop van de wedstrijd: 

• aanwezigheden, 
• vervoer, 
• uitrustingen, 
• ploegmap, 

dit samen met de ploegverantwoordelijke. 

 
  



12 | Technische Lijn VCW 2018-2019 
 

Trainersassistenten: 

Zij staan de trainer bij tijdens de training om de kinderen extra te begeleiden. Zij zijn doorgaans de 
trainers van de toekomst. 
 
Ploegverantwoordelijken (PV’s): 

Een PV is een bereidwillige ouder die instaat voor de begeleiding van één jeugdploeg op niet-sportief vlak. 
Hij/zij houdt de ploegmap tijdens het seizoen bij en volgt eventuele wijzigingen op. Hij/zij helpt ook met 
de organisatie van het vervoer naar de uitwedstrijden en waakt erover dat toch wel iedereen eens de 
uitrustingen wast. 
Niet te onderschatten, die ploegverantwoordelijken !! Ze staan de train(st)er geheel vrijwillig bij en zijn als 
het ware de eerste tussenpersoon tussen de ouders en de sportieve staf / het bestuur. Ze staan ook de 
event-vrouw bij voor een correcte verspreiding van de kaarten voor de eetfestijnen. 
 
Scheidsrechters: 

Alle seniors en oudere jeugd zullen minimum 2 maal per jaar een jeugdwedstrijd moeten fluiten. Deze 
belangrijke taak kunnen we enkel toekennen aan spelers die het wedstrijdreglement voldoende kennen. 
Voor de jeugd is het ook belangrijk in hun opleiding dat ze leren spelen met verschillende scheidsrechters; 
tijdens seniorenwedstrijden zijn het ook ieder weekend andere. Per ronde wordt op voorhand 
 “een fluitrooster” gemaakt. 

 
 
 

De Sportieve Cel van VCW 
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Bijlage 1: Playbook 6 tegen 6 

Playbook	
6	tegen	6	
 

Als trainer ben ik de eerstelijnsverantwoordelijke. Ik ben tijdig aanwezig en 
gedurende de hele duur van de wedstrijd (= opbouw, coaching en afbraak) in de zaal. 

Checklist	een	week	voor	de	wedstrijd	

• Zijn er voldoende spelers? 
• Zijn de uitrustingen er? 
• Is de ploegmap er? 
• Is het vervoer geregeld? 
• Is er een coach als ik zelf niet kan? 
• Is er een ploegverantwoordelijke/markeerder? 

 

Checklist	tijdens	de	wedstrijd	

Thuiswedstrijden 

• Materiële aspecten: 
- Alle benodigde materialen (netten, banken, scoreborden, strafstoelen, markeertafel, …) worden 

opgesteld volgens de voorschriften opgelegd door de VVB. 
- Er wordt gewaakt over het aanbrengen van de paalbeschermers en schermen tussen de terreinen 

zodat het risico op vallen over verdwaalde ballen geminimaliseerd wordt. 
- Alle persoonlijke spullen van coach en spe(e)l(st)ers moeten op een aangeduide plaats gezet 

worden, doorgaans achter een bank. 
- Er moet een ballenbak aanwezig zijn op het terrein. 
- Er is materiaal aanwezig om vochtplekken op de vloer te kunnen opdrogen. 
- Er is steeds ijs beschikbaar in de cafetaria. 
- De EHBO koffer wordt in de zaal geplaatst. 
 

• Fysische aspecten: 
- De train(st)er komt op tijd en houdt steeds de afspraken van de ‘spelers gedragscode’ in het 

achterhoofd. 
- De spe(e)l(st)ers zijn tijdig aanwezig zodat ze naar behoren kunnen opwarmen. Ze dragen hun 

seizoens T-shirt en/of uitrusting, en sportschoeisel. 
- Er wordt zoveel mogelijk vermeden dat er ballen rondslingeren. 
- Iedereen die kniebeschermers heeft, wordt verplicht ze degelijk aan te doen. 
- Indien na de wedstrijd een andere sport beoefend wordt in de zaal, wordt niet toegelaten dat de 

andere sporters de zaal al vroeger betreden. Vooral voetballers durven al eens op een bal te 
trappen terwijl onze wedstrijden nog bezig zijn. Het risico dat hun bal op onze velden belandt, is 
echter te groot om dit toe te laten.  
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Uitwedstrijden 

• Materiële aspecten: 
- Onze spe(e)l(st)ers plaatsen hun sportzakken op een veilige plaats. 
- Er wordt voldoende vervoer voorzien. 

• Fysische aspecten: 
- De train(st)er komt op tijd en houdt steeds de afspraken van de ‘spelers gedragscode’ in het 

achterhoofd. 
- De spe(e)l(st)ers vertrekken tijdig zodat ze naar behoren kunnen opwarmen. Ze dragen hun 

seizoens T-shirt en/of uitrusting, en sportschoeisel. 
- Iedereen die kniebeschermers heeft, wordt verplicht ze degelijk aan te doen. 
- Er wordt toegezien op het alcoholgebruik van de ‘chauffeurs’ van dienst. 

 

Coaching	

Reguliere competitie 
 
In de reguliere competitie staat de jeugdopleiding centraal en iedereen speelt evenveel tijdens de sets 1, 2 
en 3, tenzij iemand: 
• onverwittigd of herhaaldelijk afwezig was op training  

(verwittigen is uitstekend maar verschillende keren na elkaar kan ook leiden tot minder speelkansen); 
• de gedragscode niet heeft gerespecteerd. 

Tijdens de sets 1, 2 en 3 wordt er niet gewisseld, behalve wanneer iemand: 
• zich kwetst; 
• zich niet gedraagt en/of de instructies van de trainer systematisch niet opvolgt (de spe(e)l(st)er in 

kwestie krijgt de volgende set wel onmiddellijk een nieuwe kans). 
In sets 4 en 5 zetten we het deeltje “leren winnen” van de opleiding voorop. We gaan volop voor de winst. 
Tijdens set 4 en 5 mag er wel gewisseld worden; we coachen om te winnen. 
 
Verloopt de wedstrijd zo dat we na de 3de set 3 – 0 voorstaan, kunnen we alsnog beslissen om gewoon verder 
te spelen en iedereen verder even veel te laten spelen. 
 
Bekercompetitie 
 
In de Bekercompetitie schrijven we in de mate van het mogelijke in elke leeftijdscategorie een ploeg in. 
Tijdens deze wedstrijden spelen de ‘beste’ spe(e)l(st)ers en worden de ploegen herverdeeld volgens leeftijd. 
Wissels zijn dan ook toegestaan wanneer nodig en niet iedereen speelt evenveel. Er wordt gecoacht om te 
winnen, we willen immers de beker winnen. 
 
Dubbelen 
 
Sommige spe(e)l(st)ers krijgen de mogelijkheid om bij meerdere ploegen binnen VCW te spelen 
(‘dubbelaars’). Ze kunnen tijdens de reguliere competitie dan ook soms meerdere wedstrijden (maximum 3 
per weekend of maximum 2 per dag) spelen, waarbij hun bijdrage aan de hoofdploeg absolute voorrang 
heeft. Het is echter niet zo dat ze, omdat ze al een wedstrijd gespeeld hebben, minder speelkansen zullen 
krijgen in hun tweede wedstrijd. 
 
Tips & trics: 

• Coach steeds positief. 
• Blijf respectvol. 
• Geef voldoende feedback en hou de spe(e)l(st)ers gefocust op de volgende actie. 
• Focus niet op wat voorbij is maar op wat gaat komen. 
• Hou er rekening mee dat van je praatje tijdens de time-out vooral het begin en het einde onthouden 

wordt. 
• De kleedkamer wordt door trainers/coaches/PV's niet betreden, tenzij het absoluut noodzakelijk is. 

Bovendien gebeurt dit dan steeds per twee volwassenen. Neem ook een kijkje op: 
http://www.vlaamsesportfederatie.be/uploads/ethiek/handleiding_ssg.pdf 

 

Nota: voor de onderbouw zie beleidsplan 
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Bijlage 2: Opstellingsprincipe 4 tegen 4 

 

Match

Datum

Met 6

set 1 D C B O

A R

set 2 F E B O

A R

set 3 F E D O

C R

set 4 D C B O

A R

set 5 F E C/D O

A/B R

nr GESPEELD
1 2 3 4 5 Tot

A 3,5

B 3,5

C 3,5

D 3,5

E 3

F 3


