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Oefenvormen VollinGo 

In dit document vind je 18 oefenvormen uitgaande van 4 spelers op 1 veld. Oefening 1 t/m 10 
worden aan de eigen zijde van het net uitgevoerd, oefening 11 t/m 18 gaan over het net heen. De 
nummers bij de uitleg in tekst corresponderen met de nummers op de getekende uitwerking van alle 
oefeningen. 

8 spelers zou evt ook kunnen indien de oefeningen gescheiden aan speelhelft of lengte doorsnede 
plaatsvinden en geen invloed op elkaar uitoefenen. Hier dient dus ook goed rekening te worden 
gehouden met het niveau van de spelers. We gaan alle 4 de velden met nieuwe lijnen beplakken 
zodat er ‘no go zones’ ontstaan. Let op: welke zone je aanwijst als ‘no go’ is volledig afhankelijk van 
de oefening. Ook zullen we diverse markers aanbrengen bij de banken naast het veld zodat we ook 
daar op gepaste afstand van elkaar kunnen drinken of onze tas kunnen wegzetten. Veel plezier. 

Verder is het raadzaam om de 4 spelers die aan een training beginnen ook in dezelfde samenstelling 
te laten eindigen. En mogelijk ten overvloede altijd voor de training nog even vragen of iedereen fit is 
en geen corona klachten heeft. 

Hieronder de uitleg van alle gebruikte afkortingen, zowel in de tekst als in de tekeningen: 

OA=onderarms  BH= bovenhands EH= één hand  A=aanval(ler)      
D= verdediging (of -er) SU= set up(per)  B=blok(keerder) P=pass(er) 
 

LIVO=linksvoor  MIVO=midvoor  REVO=rechtsvoor 
LIA=linksachter  MIA=midachter  REA=rechtsachter 
T=trainer  BR=ballenraper  BA=ballenaangever S=Serveerder  R=reserve 
   
Warming Up 

Ieder team heeft vaak zo zijn eigen tradities. Houd er rekening mee dat trainen met maar 4 spelers in 
een groepje best intensief kan zijn. Oefeningen kennen geen wachttijden voor spelers. Let er dus ook 
op dat warmlopen en stretchen maar met maximaal 4 spelers op 1 speelhelft gebeurt. Oefening 1 
t/m 10 gaan uit van gebruik 1 speelhelft. Vanaf oefening 11 gaan we over net en/of half 
wedstrijdveld trainen. 

1. Diagonaal (meest vergelijkbare opstelling gelijk aan wedstrijd) warmlopen en tegelijkertijd de bal 
overgooien en daarna wisselen naar de andere kant. De reserve wacht op minimaal 1.5m van de 
ontvanger of gooier. Uit te breiden met OA, BH, EH etc. In die spelvorm is het belangrijk om elke 
speler 2 balcontacten te laten maken, anders wordt het rennen. Dit kan alles zijn binnen de 
mogelijkheden: BHBH, OABH, EHBH, etc 
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2. Pepperen 3 spelers – spelers houden hun positie en gaan voor een A (BH) – D – SU – A etc. 1 
speler geeft de SU na verdediging aan de D speler. Na tijd of aantal (te bepalen door trainer) 
wordt er van plek gewisseld. 
 
Note: Kijk eens of je kunt stoppen met 2-tallen in te spelen. De reden waarom dit zinvol kan 
zijn zit in het feit dat we normaal ook niet de bal willen terugverdedigen naar de aanvaller. 
Maar juist meer naar boven en zo dat de SU er bij kan. Dit wordt natuurlijk wel bepaald door 
het niveau maar toch zijn er veel leuke mogelijkheden voor 3- of 4-tallen. 

 
3. Pepperen 3 spelers – 2 spelers beginnen met reguliere A, D, SU en draaien door na één van deze 

onderdelen. Het leuke is dit terloops te veranderen. Dus bv eerst doordraaien na A en daarna 
doordraaien na SU (en daarna na D). Kijken of ze het kunnen zonder hun oefening te 
onderbreken. 

4. Pepperen 4 spelers – aan beide diagonalen staan 2 spelers op afstand van elkaar. Ook nu gaan 
we gewoon de volgorde A, D en SU doen echter doe je dat met je eigen 2-tal. Dus speler a en b 
verzorgen hun eigen D, SU en A en zo ook aan de overzijde voor spelers c en d. Ook nu worden 
spelers gedwongen de D bij zich te houden. Of beide spelers aan 1 kant tegelijkertijd beschikbaar 
zijn als D voor de A van de overzijde bepaal je zelf. Het kan, maar is ook goed te doen door om de 
beurt (na 10 ballen of elke bal) beschikbaar te zijn als D en A en de ander de SU te laten geven. 

5. Real Deal / statisch -  1 speler is SU en verwerkt de D van 1 of 2 spelers tot bal naar LIVO tbv A. 
Na x aantal geslagen A (of goede D) draaien we 1 plekje door. Na 4 ronden klaar. Extra 
mogelijkheden SU naar REVO. 

6. Real Deal Front LIVO/ statisch 3 spelers move 4 spelers - Verdediger is eigenlijk voorspeler en 
neemt positie in net achter de 3-meterlijn. De aanval komt vanaf de diagonale andere zijde. 
A op LIVO, D op REA 3-meterlijn daarna SU terug naar LIVO. Statisch 3 spelers, A, D en SU blijven 
op plek. Move 4 spelers, A en SU staan vast en R en D wisselen steeds. Of A is vast en SU, R en D 
wisselen steeds een plaatsje door. 

7. Real deal Front REVO/ statisch 3 spelers move 4 spelers – als hierboven maar dan in spiegelbeeld. 
8. Rondo LIVO 3 of 4 spelers - Trainer of speler slaat A op D, SU brengt bal terug naar T. D wordt SU, 

R wordt D en SU wordt R. Instappen op alle plekken mogelijk. Kan voor afwisseling of juist heel 
functie specifiek. Als speler aanslaat, dan wisselen na x aantal of tijd. 

9. Rondo REVO 3 of 4 spelers – zie boven maar dan in spiegelbeeld 

Note: Let eens goed op wat je A-richting is en zorg dat dit altijd naar de muur of tribune is. Zo zorg 
je voor minder overlast op je buurveld.  

10. 3 people defence – Trainer of speler is de persoon die 3 verdedigers laat werken. Het 3-tal moet 
de bal over de 3 meter naar de T of speler brengen. Let op dat je bij acties in overlappend gebied 
kiest voor de bal laten gaan. T houdt de bal in het spel totdat rally voorbij is. Doordraaien naar 
andere positie of functiewissel kan na x aantal of tijd. Na elke bal doordraaien kan maar is 
vermoeiend, zeker bij lange rally’s.  

VANAF HIER ZIJN DE OEFENINGEN OVER HET NET 

Er is technisch een verschil tussen P(assen) (na service of makkelijke bal overzijde) of D(efence) 
(verdedigen) na A(anval). Maak dit verschil ook duidelijk aan je spelers. Wat verwacht je P of D? 

11. Serve target REA – 2 spelers verdeeld over LIA en REA gaan de service van T of speler passen. De 
niet passende speler is de afvanger. Er zijn veel doordraai mogelijkheden. Passief: iedereen blijft 
een x aantal keer doen wat hij doet. Of actief: na elke bal doordraaien. Bal gaat na afvangen naar 
BR of direct naar T. 

12. Serve target LIA (MIA) – gelijk aan hierboven maar vanaf andere service positie. 
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13. Keep it Rollin’ LINE - 2 spelers aan elke kant van het net. De bal wordt in het spel gehouden door
P(D), SU en A die dan naar de overzijde wordt gespeeld. De 2 spelers wisselen na hun acties van
voor naar achter en van achter naar voor. Overzijde dito, P, SU en A. De A kan bovenhandse bal
zijn op achterste speler. Bij beter niveau een A en nog meer mogelijkheden liggen in het ook
aanspelen van de voorspeler, waardoor de speler achterin opeens de SU moet geven. Veel
variatie mogelijk. Controle of afmaken, wat is de opdracht?

14. Keep it Rollin’ ANGLE – zelfde als hierboven maar nu diagonaal.
15. 4 Play – alle 4 de spelers pakken een kwadrant van wedstrijdveld. Alle ‘no go’ stroken zijn actief.

Er kan begonnen worden met bal in het spel houden waarbij de spelers aan eigen zijde elkaar na
P of D voorzien van SU. Uit te breiden met A ipv BH. Of toevoeging S. Leuk format is als de spelers
de bal moeten raken in hun eigen zone o.i.d.

16. Block Easy – T of speler slaat bal in blok bij B. Blokkeerder kan passief of actief werken.
Spronghop midden en dan naar buiten etc… 2 spelers aan het werk, 2 spelers actief als BR en BA.

17. T kan bovenstaande oefening op locatie LIVO, MIVO en REVO doen. Maar daarnaast kan je ook
uitbreiden met een D erbij. B is afvanger na D en geeft bal aan BA.

18. Als laatste is de meest reële uitbreiding dat T slaat A in blok B of op D. Vervolgactie is SU van B
aan D welke hem over het net (achter de 3m?) afmaakt.

Er is ook een extra, leeg blad toegevoegd, waarop je jouw eigen oefeningen kunt tekenen. 

Ik hoop jullie hiermee enige handvatten te hebben gegeven voor het doorkomen van de komende 
weken. Mocht je nog vragen of leuke ideeën hebben/opdoen laat het me weten. Delen met elkaar is 
kennis vergroten. 

Veel plezier en let’s keep the ball flying! 

John Stubbe 

PS Heb je vragen, stel ze gerust via de trainersappgroep! 
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Deze lege velden kun je gebruiken om je eigen oefening in vorm te geven. 
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