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Voorwoord

EEN WOORD VOORAF

Dit boekje gaat over Jeugdvolleybal en meten. Het is bedoeld
voor de (jeugd-) volleybaltrainer/ster en heeft als motto “Maak
meetbare zaken niet belangrijk, maar maak belangrijke zaken
meetbaar”.
Volleybal is een teamsport waarbij de prestatie voor een groot
deel afhankelijk is van een goede technische uitvoering. Bij
sporten zoals hardlopen, zwemmen, schaatsen, enzovoorts, is
de techniek wel belangrijk, maar het is toch vooral de conditie
die daar de belangrijkste rol speelt. Het maakt vooral volleybal
tot een unieke sport, omdat we hierbij te maken hebben met
een combinatie van techniek, snelheid, kracht, intelligentie,
conditie en vooral teamwork.
Om resultaten te verbeteren is het belangrijk om regelmatig te
meten. Het bekend gezegde “meten is weten” is natuurlijk ook
bij het volleybal aan de orde. Het is jammer dat bij het trainen
van volleybaljeugd zo weinig aandacht wordt besteed aan het
verbeteren van de techniek of de snelheid door middel van
meetresultaten. Spelers die worden geconfronteerd met een
bepaald meetresultaat zullen de volgende keer hun uiterste best
doen om dat te verbeteren.
Nu is het niet eenvoudig om bij het volleybal te meten. Natuurlijk
kan er gewerkt worden aan een bepaalde tijd waarin 10 rondjes
om het volleybalveld moet worden hardgelopen. Alhoewel het
natuurlijk niet verkeerd is, is dit toch meer iets voor sprinters.
Nee, het zal anders moeten; laten we eens proberen om alleen
wat belangrijk is meetbaar te maken.
Kees de Jong
18 september 2001

Daar waar in dit boekje speler of
trainer wordt genoemd, wordt
uiteraard ook speelster of trainster
bedoeld.
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1 - Meten is weten
Een bekende uitdrukking uit de wereld van de
elektronica. Als je wilt weten wat er aan de hand
is, moet je eerst meten.

METEN IS WETEN

Omdat volleybal een combinatie is van techniek, snelheid, kracht,
intelligentie, conditie en teamwork, worden de meetsystemen in
verschillende onderwerpen onderverdeeld.
Bij elk onderwerp worden bepaalde vormen aangegeven die
gebruikt kunnen worden om de meting uit te voeren. Het zal
duidelijk zijn dat hierbij onbeperkte variaties mogelijk zijn en dit
slechts voorbeelden zijn ter illustratie.
Van alle metingen wordt per speler het resultaat opgeschreven,
zodat bij een volgende meting vooraf kan worden gezien welk
resultaat moet worden verbeterd.
De onderwerpen intelligentie, conditie en teamwork worden in
dit boekje niet behandeld. Bij jeugdvolleybal is het werken aan
de conditie een vanzelfsprekendheid, waaraan door de speler
vooral zelf zal moeten worden gewerkt. Teamwork is vooral in
de wedstrijden zichtbaar, terwijl het meten van intelligentie nogal
gevoelig ligt. Veel spelers accepteren meestal wel dat ze een
bepaalde techniek (nog) niet beheersen, dat ze (nog) niet snel
genoeg zijn of (nog) onvoldoende kracht hebben, maar dat ze
niet of onvoldoende intelligent zijn...
De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

Techniek

Snelheid

Service
Reactie
Pass
Smash
Setup
Verplaatsing
Aanval
Shuttle-run
Netverdedigen
Veldverdedigen

Kracht
Sprongkracht
Touwtje springen
Opdrukken
Buikspieren
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METEN IS WETEN

Voor alle metingen en opnames heeft Karin Pol
van volleybalvereniging Hellas uit Nunspeet
model gestaan. Karin is één van de talentvolle
speelsters uit de B-selectie en heeft enthousiast
aan alle metingen, testen en opnames haar
medewerking verleend. Een woord van dank
vooraf is dan ook zeker op z’n plaats.

Om te kunnen meten zijn niet alleen spelers, maar is ook een
sportruimte en de benodigde apparatuur noodzakelijk. De in dit
boekje behandelde metingen en opnames zijn gemaakt in een
klein privé trainingszaaltje en in sporthal “de Brake” te Nunspeet,
die in het geheel voor deze metingen ter beschikking werd
gesteld.

6
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2 - Techniek
Alhoewel we het doel van het volleybal “Scoren
en Winnen” niet uit het oog mogen verliezen, is
bij het opleiden van volleybaljeugd de techniek
toch het meest belangrijk.

TECHNIEK

Dit is dan ook tegelijk het grootste probleem, want hoe meet je
aan techniek? Wat is een goede techniek? Onze nationale teams
kunnen supergoed volleyballen, ze scoren en winnen vaak, maar
is bij iedereen de techniek ècht goed? Als dat dan niet zo is, is
techniek dan nog wel belangrijk?
Volleybaltechniek bij jeugd is natuurlijk uiterst belangrijk! Een
goede uitvoering van de techniek is niet alleen plezierig om naar
te kijken, maar zal later bij uitputtende wedstrijden van
doorslaggevende aard kunnen zijn.
Het is bij metingen aan techniek de kunst om niet naar het
resultaat te kijken, maar naar de uitvoering. Dit integenstelling
tot bijvoorbeeld metingen aan snelheid en kracht, waarbij een
direct resultaat te behalen en te verbeteren is.
Het zou misschien beter zijn als we het meten bij het onderdeel
techniek testen of beoordelen noemen. Beoordeling van techniek
is voor een groot deel een persoonlijke beleving. Technieken
veranderen of worden verbeterd. Spelregels veranderen en de
techniek moet hierop worden aangepast.
De verschillende technische onderdelen bij het volleybal kunnen
heel goed gemeten of beoordeeld worden. In de volgende
hoofdstukken wordt een eenvoudige puntentelling voor een
complete vaardigheid gehanteerd, maar het is bijvoorbeeld ook
mogelijk om voor elke goed uitgevoerde technische beweging
punten toe te kennen. Bijvoorbeeld bij het blokkeren 1 punt voor
een juiste aansluitpas, 1 punt voor een juiste voetenstand, 1
punt voor de juiste handsetting, enzovoorts.

7

Maak belangrijke zaken meetbaar

Door een puntensysteem toe te passen, waarbij het bereiken
van het doel slechts 1 punt en het goed uitvoeren van de techniek
2 of meerdere punten oplevert, zal de speler zich volledig moeten
concentreren op de techniek.
Op deze manier hebben we de techniek toch meetbaar gemaakt
en zal voor één keer niet het scoren als hoofddoel gelden. We
hebben dus nu niet het meetbare belangrijk gemaakt, maar wat
belangrijk is meetbaar!

TECHNIEK

Om misverstanden te voorkomen; bij het volleybal gaat het
natuurlijk uiteindelijk altijd maar om één doel: winnen van het
spelletje! Ook al is de techniek niet perfect, wie wint is de beste!
Er zijn veel voorbeelden van slechte technieken en uitmuntende
resultaten. Hoe snel zou die Duitse dame op de schaats zijn
geweest met een van onze Nederlandse technische trainers?
Het is zoals gezegd dus duidelijk niet alleen techniek, maar in
dit boekje krijgt de techniek toch de meeste aandacht.
De volgende technische basisvaardigheden zullen worden
gemeten, getest of beoordeeld:
Service, Pass, Setup, Aanval, Netverdedigen en Veldverdedigen

Opmerking: Het zal duidelijk zijn dat de volgende metingen en
testen slechts voorbeelden zijn en deze uiteraard
in heel veel variaties kunnen worden toegepast.
8
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2.1 - Service

TECHNIEK

Het is vooral de juiste techniek en de snelheid van de arm
waarmee een service wordt uitgevoerd. We gaan de floaterservice testen door middel van een eenvoudige oefenvorm.

De service is gericht op de 6 veldposities (vakken), te beginnen
met positie 1. Een technisch goed uitgevoerde service levert 2
punten op (ook al wordt het vak niet bereikt). Het serveren in het
juiste vak levert 1 punt op. Er wordt 2 keer op elk vak geserveerd.
Hierdoor is de maximaal te behalen score 36 punten.
In dit voorbeeld wordt uitgegaan
van een rechtshandige speler.

Voetenstand

Voor elke service volgt een moment van rust, uitsluitend bedoeld
voor de concentratie. De rechtshandige speler plaatst het
linkerbeen voor en beide schouders zijn loodrecht op de richting
waarheen moet worden geserveerd.
9
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De bal wordt zonder rotatie met de
linkerhand kort voor de slagschouder
opgegooid, zonder inveren van de
benen.

TECHNIEK

De bal gaat niet hoger dan slaghoogte,
in de lijn tussen de neus en schouder.

Op het moment dat de bal op het hoogste punt stil hangt, wordt
deze in het midden van de gespannen hand kort en snel in het
hart geraakt.
Indien de speler gericht serveren nog niet goed beheerst, kan
de opdracht bijvoorbeeld bestaan uit 2 vakken (linker en rechter
helft van het veld) met elk 6 pogingen.

10
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2.2 - Pass
Voor het beoordelen van de onderarmtechniek wordt de service
pass gekozen, waarbij afhankelijk van het niveau van de speler,
een zacht of hard geslagen floater wordt geserveerd.
Voor een beginnende volleyballer zal worden gekozen voor een
eenvoudige onderhandse service en het spelen van een rallypass, waarbij op een andere techniek moet worden beoordeeld.

TECHNIEK

T
De bal moet
afgevangen
vaste
bijvoorbeeld
mat.

worden
op een
plaats,
op een

De speler staat op de 5-meterlijn. De uitgangshouding voor het
spelen is ontspannen en licht gebogen. De speler staat stil zonder
zich te verplaatsen, de voeten staan iets breder dan de
schouders en in de richting van de serveerder, het
lichaamsgewicht rust op beide benen.
De rechtervoet staat voor. De knieën
zijn licht gebogen en het zwaartepunt
ligt voor het lichaam. De armen zijn
los van elkaar op heuphoogte.
De service is gericht op positie 5. De
speler verplaatst zich met een shuffle
achterwaarts (het linkerbeen eerst
met een iets grotere stap).

11
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Op positie 5 wordt links voor het
lichaam gepasst en op het moment van
spelen staat de rechtervoet voor.
De armen zijn ook links voor het
lichaam (niet er naast). Tijdens de pass
wordt de linker schouder iets opgetrokken, zodat een juiste hoek naar
positie 2/3 ontstaat.

TECHNIEK

Op het moment van spelen staat de
speler met beide voeten vast op de
grond. De bal wordt op heuphoogte met
de onderarmen gespeeld door middel
van een actieve beenstrekking.
Er worden 10 ballen geserveerd en elke bal die op de juiste
plaats (bijvoorbeeld op de mat) kan worden afgevangen, levert
1 punt op. Een volledig technisch goed uitgevoerde pass levert
2 punten op. Hierdoor is de maximaal te behalen score 30
punten.

12
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2.3 - Setup
Om de bovenhandse techniek te beoordelen kiezen we een
eenvoudige oefenvorm voor de setup, zodat de speler zich
volledig kan concentreren op de beoogde techniek.
De setup wordt beoordeeld op de juiste uitgangshouding voor
èn tijdens het spelen, alsmede de juiste vingertechniek. Dit
betekent dus: uitgangshouding 45° ten opzichte van het net,
indraaien en spelen met de rechtervoet voor.

TECHNIEK

Hiervoor moet de speler een zuiver aangegooide bal op positie
2/3 naar een korf op positie 4 spelen. Het hoofddoel is niet om
de bal in de korf te spelen, maar om tijdens het spelen alle
technische vaardigheden juist uit te voeren.

T

Er worden 10 ballen aangegooid.
Elke bal die in de korf gaat levert
1 punt op, elke bal die technisch
goed wordt gespeeld levert 2
punten op. Hierdoor is de
maximaal te behalen score 30
punten.

De duimen wijzen naar achteren, de
bal wordt loodrecht op de schouderlijn
gespeeld, waarbij de rechterheup
onder de bal is.
13
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De bal wordt op het hoogste punt gespeeld met het strekken
van de knieën, ellebogen en polsen. De vingers wijzen de bal
na.

TECHNIEK

Afvangers onder de korf geven steeds
ballen aan de trainer.

14
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2.4 - Aanval
Bij de aanval is kracht minder belangrijk, omdat het vooral de
snelheid van de arm is waarmee een harde smash wordt
uitgevoerd. Een goede techniek is heel erg belangrijk.
Een aanval testen of meten is niet eenvoudig, vooral als we de
gehele technische uitvoering daarbij willen betrekken. Ook nu
zal men meer waarde willen hechten aan het scoren, maar toch
is op dit moment de juiste aanloop en de bereikte spronghoogte
het meest belangrijk. Het meten van de spronghoogte wordt
later in dit boekje behandeld.

TECHNIEK

net
3

1

2
Aanvalsaanloop op positie 4 voor een rechtshandige
speler. De laatste 2 passen zijn: lange rechts, korte links.
Een linkshandige aanvaller voert deze oefening uit op
positie 2.

De aanloop begint bij de 3 meterlijn. Kijken naar de bal en druk
op de rechtervoet, klaarstaan voor de aanval.
Er volgt een korte pas met links, dan een lange pas met rechts,
waarbij op de hak wordt geland (de voet rolt). Vervolgens wordt
de linker voet bijgetrokken tot een hoek van 45 graden t.o.v.
schouders (in de looprichting) en in dit geval dus evenwijdig aan
het net. De voeten staan iets uit elkaar (schouderbreedte).
De armen zijn gebogen achter het lichaam en tegelijk met een
armzwaai wordt met beide benen explosief afgezet. Het contact
met de grond is na het bijtrekken van de linker voet dus heel erg
kort.
15
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De rechterarm gaat achter het hoofd, waarbij de elleboog
zijwaarts is gericht (schouderlijn). Met het bovenlichaam wordt
een spanboog gemaakt.
De ontspannen hand (losse pols) raakt de bal op de bovenkant
met een felle beweging. De positie van de bal is dan op het
hoogste punt, precies in de lijn tussen neus en schouder.
Er wordt geland op de plaats van de afzet (en nooit direct onder
het net doorgaan).

TECHNIEK

Voor de juiste meting wordt het net op 20 cm boven de reikhoogte
van de speler gehangen. Hierdoor wordt elke speler gedwongen
om te springen. De bal mag tijdens deze meting niet (met een
curve) van onder de netrand worden geslagen.
Er worden 10 ballen aangegooid naar 52 (2e tempo, netvak 5).
Elke juiste aanloop met sprong levert 2 punten op. Een goede
smash (op het hoogste punt geslagen) levert ook 1 punt op.
Indien de bal ook nog op de mat wordt geslagen, levert dat nog
eens 1 extra punt op. Het maximaal aantal te behalen punten
bedraagt hierdoor 40.

T
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2.5 - Netverdedigen
Netverdedigen is één van de moeilijkste technische onderdelen
van het volleybal. Naast verplaatsing is ook inzicht, timing,
techniek en sprongkracht erg belangrijk.
Er zijn verschillende manieren om langs het net te verplaatsen,
afhankelijk van de afstand die moet worden afgelegd. Kleine
afstanden worden vaak met aansluitpassen of een kruispas
uitgevoerd, terwijl bij grote afstanden wordt gekozen voor
indraaien, looppassen en terugdraaien.

TECHNIEK

We gaan nu de meest eenvoudige vorm van het netverdedigen
testen, een eenmansblok na een zijwaartse verplaatsing met
aansluitpassen of een kruispas.
De netverdediger (in dit voorbeeld de midspeler) start tegenover
de spelverdeler en mag pas gaan verplaatsen als de setup wordt
gegeven. Er worden 10 ballen aangegooid naar de spelverdeler
op positie 2/3. De setup gaat naar 53 (3e tempo, netvak 5). De
aanval is steeds diagonaal. Elke juiste verplaatsing met
bloksprong levert 2 punten op. Elke goed geblokte aanval levert
nog 1 extra punt op. Het maximaal te behalen aantal punten
bedraagt 30.

T

2
1

Bij aansluitpassen worden de
voeten op schouder-breedte
geplaatst. Het hoofd mag niet
op-en-neer gaan (dus niet
hobbelen).
17
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De armen worden zowel voor als tijdens (!) de verplaatsing
omhoog gehouden, de ellebogen zijn op schouderhoogte iets
voor het lichaam (voor de speler zichtbaar).

TECHNIEK

Er blijft vanzelfsprekend altijd oogcontact met de bal.
Op het moment dat de aanvaller de slagarm naar achteren
beweegt, springt de netverdediger op. Er wordt met twee benen
tegelijk afgezet door het inveren van de knieën, zonder daarbij
de armen naar beneden te zwaaien. Tijdens de sprong worden,
als gevolg van het inhouden van de adem, de buikspieren
aangespannen. De voeten gaan naar voren, waardoor de
handen zoveel mogelijk over het net heen in de richting van de
bal worden gebracht.
De vingers zijn gespreid
en gespannen, de duimen
zijn omhoog gericht en
met de handen wordt een
zo groot mogelijk gebied
bestreken.
Na het blokkeren wordt
weer op dezelfde plaats
geland, als waarvan is
opgesprongen.

18
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2.6 - Veldverdedigen
Het eerste doel bij het veldverdedigen is om de bal van de grond
te houden en zo goed mogelijk bespeelbaar, meestal in het
centrum van het eigen veld, omhoog te spelen.
Het is dus belangrijker om de bal van de grond te houden, dan
in de richting van het net te spelen, waardoor een grote kans
ontstaat dat de bal over het net heen gaat (een cadeautje voor
de tegenstander).

TECHNIEK

Het is voor deze test belangrijk dat er zuiver wordt aangeslagen.
Vanaf positie 2 worden 10 ballen redelijk hard (afhankelijk van
het niveau van de speler) naar positie 6 geslagen.

Elke
technisch
goed
uitgevoerde actie levert 2 punten
op, elke verdedigde bal levert
een extra punt op. Dit geldt
echter alleen als de bal op het
eigen veld bespeelbaar blijft en
niet over het net heengaat.
Hierdoor is de maximaal te
behalen score 30 punten.

T

Bij de uitgangshouding (voor het
verplaatsen) is het zwaartepunt voor
het lichaam, de speler staat losjes
op de voorvoeten, de hakken zijn los
van de grond en de knieën licht
gebogen.
De voeten (nog) niet te ver uit elkaar
om snel te kunnen reageren op
onverwachte situaties.
19
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De armen worden los van elkaar gehouden, iets breder dan
schouderbreedte en worden pas op het laatste moment, na een
eventuele verplaatsing en voor het spelen, snel bij elkaar
gebracht.
Pas op het moment van verdedigen, na een kleine hop, wordt
breed en vast gestaan, de knieën zijn daarbij iets naar binnen
gericht.
Het verdedigen gebeurt in principe met twee armen, alleen in
een uiterste nood mag met één arm worden gespeeld.

TECHNIEK

Een verdedigingsactie wordt eventueel afgemaakt met een rol,
waardoor weer snel kan worden gereageerd op een volgende
aanval.

20
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3 - Snelheid
Volleyballen is snelheid! Het grootste verschil
tussen een 1e klasse en een 1e divisie niveau
is voornamelijk de snelheid waarmee het
spelletje wordt gespeeld.
Het zal dan ook niet meer dan logisch zijn dat we erg veel
aandacht besteden aan snelheid en steeds weer proberen de
meetresultaten te verbeteren.

SNELHEID

Naast de reactiesnelheid is ook de snelheid van reageren na
bijvoorbeeld een rol of duik (opstaan) van groot belang. Hierbij
hebben we te maken met een combinatie van techniek en
snelheid.
Snelheid is heel goed meetbaar te maken. Naast het gebruik
van een stopwatch, biedt tegenwoordig ook de moderne techniek
een uiterst betrouwbaar systeem: de video camera en computer.
Bij het gebruik van een stopwatch is in veel gevallen ook de
reactietijd van de waarnemer van toepassing, terwijl dit met een
achteraf waarneming van een video opname volledig is uit te
sluiten. Het nadeel is echter dat de meetresultaten niet direct
voorhanden zijn.

Opmerking: Meten aan snelheid heeft natuurlijk pas echt zin
als er kort na de meting een terugkoppeling naar
de speler is. Nog veel belangrijker is het om de
meting regelmatig te herhalen, zodat de speler zelf
kan werken aan het verbeteren van het resultaat.
21
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3.1 - Video camera en computer

SNELHEID

Het voordeel van de video camera is enorm. Niet alleen om het
spelletje te kunnen analyseren, maar ook om de reactietijd en
de uitvoering van een actie (zoals bijvoorbeeld een verplaatsing)
achteraf te kunnen beoordelen.

Om de volgende metingen uit te voeren wordt gebruik gemaakt
van een Hi8 video camera, een computer en een video editor
van Ulead Media Studio.
Afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid, kan een bepaalde
opname frequentie worden ingegeven. Bij de volgende
voorbeelden is gekozen voor 25 beelden per seconde. Dit
betekent dus dat een nauwkeurigheid tot op 40 milliseconden
wordt verkregen. Dat is voor deze metingen meer dan voldoende.
Het is nu mogelijk om niet alleen de tijd te meten waarop een
bepaalde actie wordt beëindigd, maar wat veel belangrijker is,
ook het moment waarop de speler start met zijn actie, nadat een
beginsignaal is gegeven. Dit kan een bepaalde beweging zijn of
bijvoorbeeld een klap op de bal, want tijdens de opname loopt
ook het geluid synchroon mee met het beeld. Op deze wijze
hebben we dus een uiterst betrouwbare snelheid- en reactiemeting verkregen.

22
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3.2 - Reactie
Er zijn verschillende manieren om de reactietijd van een speler
te meten. Dit kan door de speler na een bepaalde startbeweging
een bepaalde actie uit te laten voeren. Bij volleybal zal normaal
gesproken de startbeweging (of het slaan tegen een bal) altijd
zichtbaar zijn voor de speler, hetgeen uiteraard van invloed is
op de reactietijd. Het is belangrijk om deze meting dus gamelike uit te voeren.

SNELHEID

In dit voorbeeld wordt een tweeblok uitgevoerd en duurt het 0,16
sec (4 beelden) voordat de eerste speler reageert, de tweede
speler springt 0,04 sec later op.

Naast de reactie kunnen nu ook andere belangrijke zaken
worden vastgesteld. Zo duurt het 0,2 sec (5 beelden) voordat
het hoogste punt is bereikt en het aanvalsgebied wordt door
beide spelers 0,24 sec (6 beelden) afgeschermd. Door het korte
zweefmoment is dus een perfecte timing van de sprong
noodzakelijk.

23
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3.3 - Smash

SNELHEID

De snelheid van een smash is heel goed meetbaar te maken. In
dit voorbeeld duurt het na het raken van de bal precies 15 beelden
totdat de bal de grond raakt, vlak voor de 7 meter lijn.

De totale tijd is dus 15 x 0,04 is 0,6 sec (of 15/25 sec).
0,5 m

2,4 m

7m

Bij een slaghoogte van 2,4 meter en een smash afstand van 0,5
meter vanaf het net is de totale afstand 7,87 meter. De snelheid
van de bal is dus in dit voorbeeld 7,87 x 1/0,6 = 13,1 meter per
seconde (ca. 47 Km/uur).
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3.4 - Verplaatsing
Ook het meten van een bepaalde verplaatsing kan eenvoudig
met behulp van de video camera en de computer worden
uitgevoerd. Het is bij volleybal soms heel interessant om de tijd
te meten tussen het inzetten van de verplaatsing en het bereiken
van het uiteindelijke doel. Vooral bij korte eenmalige (explosieve)
acties is dit niet met een gewone stopwatch mogelijk.

SNELHEID

In dit voorbeeld duurt het precies 34 samples (1,36 sec) na het
passeren van de achterlijn tot het aantikken van de 3-meterlijn.

Met behulp van deze meting kan ook worden vastgesteld dat
een hard gelagen bal, die binnen de 0,3 sec tot 0,5 sec op de
grond terrecht komt, alleen te verdedigen is binnen een bepaalde
straal om de speler. Er zal dus nog hard moeten worden getraind
om de snelheid van het verplaatsen te verbeteren.
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3.5 - Shuttle-run
Een veel gebruikte snelheidstest met starten, remmen en keren
over een korte afstand is de shuttle-run test. Een ideale en
eenvoudige volleybaltest.

SNELHEID

Deze test wordt door de trainer geklokt, omdat met behulp van
de stopwatch voldoende nauwkeurigheid kan worden verkregen.

De korte shuttle-run test bestaat uit 10 sprintjes van 5 meter
heen en terug. Er wordt gestart bij de achterlijn en na elke 5
meter moet de lijn worden aangetikt.
Richtlijnen

10 x 5 meter

meisjes-C
meisjes-B
jongens-C
jongens-B

16.5 sec
15.5 sec
15.5 sec
14.0 sec
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4 - Kracht
Het meten aan kracht is eenvoudiger dan meten
aan techniek of snelheid. Het resultaat is een
absolute waarde van bijvoorbeeld een spronghoogte of een bepaald opgetild gewicht.

KRACHT

Kracht is bij volleybal minder belangrijk dan techniek, maar zeker
belangrijk genoeg om er even aandacht aan te besteden.
Aanvallen en netverdedigen is springen. Hoe hoger je springt,
hoe meer kans op succes, zeker als je toch al niet al te lang
bent. Buikspieren versterken heeft naast verbeteren van het
figuur ook een positief effect op het volleybal. Vooral bij de aanval
en het blok worden de verschillende buikspieren gebruikt.
Kortom, genoeg redenen om eens aan kracht te gaan meten.
Het is bij krachtmeting van belang om niet te forceren. Het niveau
van de meting zal dan ook duidelijk moeten worden afgestemd
op de haalbaarheid. Het te zwaar belasten van spiergroepen
wordt door de speler meestal zelf wel aangegeven, maar
doorgaan tot de speler “er bij neervalt” heeft nog nooit van iemand
een betere volleyballer gemaakt.
Bij een aantal van de volgende
krachtmetingen wordt gebruik
gemaakt van een elektronische
hartslagmeter. Hierdoor kan
niet alleen een goed beeld van
de conditie worden verkregen,
maar wordt ook de grens van
het toelaatbare heel goed in de
gaten gehouden.
De instrument wordt ingesteld op een minimale hartslag van 50
per/min en maximaal 200 per/min. Als vuistregel wordt de waarde
220 per/min minus de leeftijd als absoluut maximum gehanteerd.
Door een minimum in te stellen wordt het wegvallen van de
meting direct gesignaleerd.
27
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4.1 - Sprongkracht
Een belangrijk en vooral interessant onderdeel van het meten is
de spronghoogtemeting. Meten aan de spronghoogte motiveert
de speler ook enorm om de sprongkracht te verbeteren, want
welke volleyballer wil er niet steeds hoger springen?

KRACHT

Een spronghoogtemeter is eenvoudig zelf te maken. Een aantal
aluminium buisjes op een draadeind met een plankje en met
behulp van 2 lijmklemmen op een instelbare korfbalpaal geklemd.

Voor het meten van de sprong- en
rijkhoogte kan bijvoorbeeld een
hengel worden gebruikt, voorzien
van een maataanduiding (op tape).

Eerst wordt de rijkhoogte van de speler
opgemeten.
Het is de bedoeling dat de spronghoogtemeter eerst “ongeveer” wordt ingesteld.
Dit gebeurt door de speler uit stand, langs
de buisjes te laten slaan. De onderkant
van de meter wordt ongeveer op die
hoogte ingesteld.
Eerst moet de speler, door te springen
zonder aanloop (dus uit stand), zoveel
mogelijk buisjes wegtikken. Niet slaan!
De behaalde hoogte wordt gemeten en
opgeschreven.
28
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Tenslotte is het de bedoeling om met
behulp van een (aanvals-) aanloop nog
meer buisjes weg te tikken. Dit is dus de
maximale rijkhoogte uit sprong.
Bij een juiste aanloop zal de
spronghoogte tussen de 10 en 20 cm
meer moeten zijn.
Het verschil tussen de rijkhoogte en de
behaalde rijkhoogte uit sprong is de
spronghoogte (door eigen kracht).

KRACHT

Er mogen maximaal 3 pogingen worden
gedaan.

Karin heeft een rijkhoogte van 2,25 cm. Uit stand springt ze tot
2,75 cm en na een (aanvals-) aanloop tot 2,84 cm. Haar
spronghoogte is dus 59 cm.
Richtlijnen

zonder aanloop

met aanloop

meisjes-C
meisjes-B
jongens-C
jongens-B

40 cm
50 cm
50 cm
55 cm

45 cm
60 cm
60 cm
65 cm

Opmerking: Omdat het bij deze meting eigenlijk gaat om de
sprongkracht, is dus de lengte van de speler en de
instelling van de spronghoogtemeter niet van
belang. Alleen het behaalde verschil is belangrijk.
Een kleine lichte speler kan dus meer spronghoogte
(kracht) hebben, hetgeen iets anders is dan de
bereikte rijkhoogte uit sprong, wat voor volleybal
natuurlijk ook heel erg belangrijk is.
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4.2 - Touwtje springen
Om aan sprongkracht, timing en conditie te werken is natuurlijk
het touwtje springen een uitstekende (huiswerk-) oefening.
Er kan op veel verschillende manieren gesprongen en gemeten
worden. Op welke wijze er wordt gemeten is niet zo van belang,
als het de volgende keer maar weer hetzelfde is.
1) Opdracht om zoveel mogelijk keer te springen binnen 30
seconden, vervolgens 30 seconden rust, weer 30 seconden
springen en tenslotte weer 30 seconden rust. Hierbij mag de
speler zelf weten hoe wordt gesprongen.

KRACHT

2) Opdracht om met wisselde voet (links/rechts pas), te
springen.
Tijdens het springen wordt de hartslag
gevolgd om een conditieverbetering waar
te nemen. Als de conditie verbeterd, zal
de hartslag bij dezelfde inspanning
minder hoog worden, terwijl de hartslag
na rust sneller hersteld zal zijn (rustpols).
Na een maand (3-4 x per week thuis)
trainen, wordt opnieuw gemeten.

Deze meting wordt gedaan na afloop van een lichte training,
waardoor de rustpols van Karin 100 per/min bedraagt.
30 sec

30 sec

springen
30 sec

30 sec

hartslag
sprongen

100

175
65

135

183

141

71
30
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4.3 - Opdrukken
De arm- en schouderspieren testen we met de bekende pushups, het opdrukken in de handen-voetensteun.

KRACHT

De handen worden onder de schouders geplaatst (smal) en het
lichaam wordt zo recht als een plank gehouden. Het opdrukken
gebeurt tot volledige elleboogstrekking (vanaf de neus twee
vuistdiktes van de grond).

Het is bij deze meting zeker niet de bedoeling om binnen een
bepaalde tijd zoveel mogelijk opdrukken uit te voeren, maar wel
om uiteindelijk (minimaal) het aangegeven aantal opdrukken te
behalen.
Er wordt minstens 3-4 x per week thuis geoefend in drie series
met 1 minuut rust tussen elke serie.
Richtlijnen

breed

smal

breed

meisjes-C
meisjes-B
jongens-C
jongens-B

25 x
35 x
35 x
45 x

15 x
25 x
25 x
35 x

25 x
35 x
35 x
45 x
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4.4 - Buikspieren
Er zijn veel verschillende manieren om de buikspieren te trainen
en te testen.

KRACHT

Zowel de rechte als de schuine buikspieren worden vanuit de
rugligging getraind.
De rechte buikspieren: De schouderbladen op de grond, benen
gekruist onder 90 graden los van de grond en met de armen
gekruist op de borst (nooit achter het hoofd) opkomen. Ook
kunnen de voeten plat op de grond staan (beide benen gebogen)
en met de handen tot boven de knieën worden opgekomen
(armen vrijwel horizontaal).
De schuine buikspieren: De uitgangshouding is zoals bij het
trainen van de rechte buikspieren. Nu worden met afwisselende
series de linker elleboog naar de rechter knie en de rechter
elleboog naar de linker knie gebracht. Hierbij betrekken we
eventueel voor één arm de volledige smashbeweging (afhankelijk
van een rechts- of linkshandige aanvaller).
Het testen van de buikspieren gebeurt met hulp van de trainer.
De speler gaat gestrekt op de grond liggen (op de rug). De trainer
pakt beide voeten en tilt ze tegelijk op tot een hoek van 40°. De
speler houdt het lichaam volledig gestrekt (als een plank) en
spant de buikspieren aan. Onverwachts laat de trainer één van
de beide voeten los. Bij goed getrainde buikspieren zal het
betreffende been niet naar beneden zakken, maar keurig naast
het andere been blijven.
Vasthouden
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5 - Volleybaldiploma
Na het goed uitvoeren van alle technische
vaardigheden kan een volleybaldiploma worden
behaald.

VOLLEYBALDIPLOMA

Afhankelijk van de leeftijd of het niveau van de speler heeft het
diploma een categorie A, B, C, D, E of F. De in dit boekje
behandelde technische vaardigheden en metingen zijn bedoeld
voor de groep meisjes-C (top jeugd) en 1e jaar meisjes-B.
Voor het behalen van het volleybaldiploma moet voldoende voor
de technische vaardigheden worden gescoord. Voor snelheiden krachtmeting worden alleen de eenvoudig meetbare vormen
gebruikt.
Techniek
Service
Pass
Setup
Aanval
Veldverdedigen
Netverdedigen

max. punten

min. punten

36
30
30
40
30
30

15
15
15
20
15
15

Snelheid
Shuttle-run
Kracht
Spronghoogte
Touwtje springen
Opdrukken
Buikspieren

Afhankelijk van het niveau van
de speler mag 10 - 20% van de
richtlijn worden afgeweken.
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Een voorbeeld van
het volleybaldiploma
v
a
n
volleybalvereniging
Hellas.

De uitreiking van het diploma bij de mini’s is altijd een groot feest.
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Nawoord
Er is al veel over volleybal geschreven en de kans is groot dat u
dit boekje, na het even vlug te hebben doorgebladerd, met een
sierlijke boog in de prullenbak deponeert. Misschien vraagt u
zich wel af: “hoezo meten?”. “ik wil gewoon lekker volleyballen,
hard trainen en een partijtje spelen”.
Toch heeft u dit boekje niet voor niets gelezen. U heeft zich
immers toch heel even afgevraagd of de beschreven techniek
wel klopt en of de genoemde getallen wel juist zijn. Dat was de
bedoeling: serieus werken met jeugdvolleybal, nadenken over
wat we aan het doen zijn en niet stil blijven staan...
Ons volleybalspelletje is natuurlijk maar op één ding gericht en
dat is winnen! Zoveel mogelijk punten halen, in elk geval twee
meer dan de tegenstander. Waarom dan niet tijdens de training
ook de jeugdspeler het puntengevoel laten ervaren. Meten aan
techniek, snelheid en kracht is erg leuk en vooral motiverend.
Probeer het maar eens. Maak daarbij de meetbare zaken niet
belangrijk, maar maak belangrijke zaken meetbaar!
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