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Hoi, 
 
Leuk dat je ons spreekbeurtpakket hebt aangevraagd! 
We hopen dat dit pakket je helpt om een geweldige spreekbeurt te houden. 
 
Misschien weet je al het een en ander over volleybal, maar vast nog niet alles wat je in dit 
spreekbeurtpakket kunt lezen. Je vindt antwoorden op vragen als ‘Wat is volleybal precies’ en 
‘waar komt het eigenlijk vandaan’? Daarnaast geven we uitleg over de verschillende vormen 
van volleybal, zoals beachvolleybal, zitvolleybal  en Cool Moves Volley (CMV). Dus wil je jouw 
spreekbeurt alleen over beachvolleybal of Cool Moves Volley geven, dan kan dit ook! 
 
In het laatste hoofdstuk vind je tips die je kunt gebruiken om jouw spreekbeurt nog beter te 
maken. 
 
Heel veel succes en plezier met de voorbereiding! Als je nog vragen hebt, mail ons op 
communicatie@nevobo.nl of bel 030 30 777 00. 
 
High five! 
 
De Nederlandse Volleybalbond 
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Wat is volleybal?  
Volleybal is een van de meest succesvolle en populaire competitie- en recreatiesporten in de 
wereld. Het is snel, opwindend en explosief! 
 
Volleybal is een balsport die gespeeld wordt door twee teams, op een speelveld gescheiden 
door een net. Er zijn verschillende versies ontwikkeld die het mogelijk maken dat het spel 
voor iedereen beschikbaar is. Zo is er naast het reguliere volleybalspel ook beachvolleybal, 
zitvolleybal, Cool Moves Volley (minivolleybal) en G-volleybal. 

 
 
De bedoeling van het spel is om de bal over het net te spelen en de bal op de grond bij de 
tegenstander te krijgen en om de tegenstander te verhinderen, dat zij hetzelfde bij jouw 
team doen. Het team heeft drie aanrakingen om de bal terug te spelen (los van het 
blokkeren). De bal wordt in het spel gebracht door de service: de bal wordt geslagen door de 
serveerster over het net naar de tegenstander gespeeld. Een volleybalspel bestaat uit vele 
rally’s. Een rally stopt pas als de bal de grond raakt op het speelveld, de bal uit het veld wordt 
gespeeld óf een team niet in staat is om de bal volgens de spelregels terug te spelen. 
 
In het volleybal scoort het team, dat de rally wint, een punt. Als het ontvangende team de 
rally wint, krijgt het team een punt erbij en krijgt het team het recht om te serveren en haar 
spelers moeten een plaats doordraaien. Wie het eerst 25 punten heeft behaald wint de set. 
Wie het eerst 3 sets heeft gewonnen wint de wedstrijd. 
 
Meer informatie over het reguliere volleybal, zitvolleybal, beachvolleybal en de spelregels vind 
je in de volgende hoofdstukken. 
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Hoe is de volleybalsport ontstaan? 
Uit tekeningen blijkt dat al in de 16e eeuw aan het Engelse hof van koningin Elizabeth een 
spel werd gespeeld dat veel op volleybal leek. Maar officieel geldt de Amerikaan William G. 
Morgan als de bedenker van het volleybal. William G. Morgan was sportleider bij de Young 
Men Christian Association (YMCA) in Massachusetts. Hij gaf onder meer les aan een groep al 
wat oudere zakenlieden. Het toen al bekende basketbal vond hij iets te hard voor deze groep 
en hij bedacht in 1895 een ander spel. 
 
William G. Morgan was de bedenker van de allereerste volleybalspelregels. Zo verzamelde hij 
spelregels uit de bestaande sporten als tennis, basketbal en baseball. Deze regels bij elkaar 
werd volleybal. De bal moest zonder de grond te raken over het net worden gespeeld. Dit 
heet volley. Een netserve mocht één keer over en je mocht in het spel dribbelen tot één 
meter voor het net. Dribbelen hield in, de bal voor jezelf omhoog spelen. Een wedstrijd 
bestond uit innings. Zo'n inning was voorbij als alle spelers van beide teams een serveerbeurt 
hadden gehad. Bovendien was het mogelijk één tegen één te spelen, maar ook tien tegen 
tien. En om de vingers van de dames te beschermen, konden zij de bal eerst vangen en dan 
opgooien. 
 
Ontwikkeling van het volleybal en de veranderende 
spelregels 
De spelregels die je hierboven hebt gelezen komen je 
waarschijnlijk niet bekend voor. Dat komt omdat de spelregels 
alweer lang geleden zijn gewijzigd. De club YMCA zag wel wat in 
dit volleybalspel en ging het verder ontwikkelen met de nodige 
wijzigingen: 
Jaar 1900 - Afschaffen van het dribbelen 
Jaar 1912 - Invoeren van het doordraaien 
Jaar 1917 - Regeling dat een game tot 15 punten gaat 
Jaar 1918 - Regeling dat zes spelers per team in het veld staan 
 
Volleybal in Nederland 
Na een bezoek aan de Amerikaanse staat Illinois in 1925 bracht pater Simon Buis (1892 - 
1960) het spel naar Nederland. Volleybal werd voor het eerste gespeeld in het Missiehuis Sint 
Willebrord in Uden. Maar verder dan andere missiehuizen en seminaries kwam het volleybal 
niet. De Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen (AMVJ) nodigde in 1928 de Engelse 
YMCA-sportleider Lew Lake uit om een demonstratie te geven in basketbal en volleybal.   
 
Het spel sloeg zo aan bij de AMVJ, dat niet lang daarna - in 1930 - een aparte volleybalclub 
werd opgericht met de naam AMVJ. Het volleybal werd pas bekender toen in 1945 de 
militairen uit Canada, Polen en Amerika overal in het land volleybal speelden. In de 
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naoorlogse jaren werd volleybal een echte schoolsport. 
 
Verschillende spelregels 
De uniformiteit (gelijke regels) in het volleybalspel was ver te zoeken. De Canadese, Poolse en 
Amerikaanse militairen introduceerden tijdens de bevrijding van Nederland elk hun eigen 
variant op het volleybalspel. Zo gebeurde het dat mensen op verschillende plaatsen in 
Nederland verschillende spelregels hanteerde. Een chaos dus.. 
Deze chaos kwam aan het licht toen in 1946 een team uit Den Haag op bezoek ging bij AMVJ. 
De Amsterdammers wilden drie keer tien minuten spelen in plaats van een aantal sets. Ook 
het doordraaien na de opslag was bij AMVJ onbekend. 
De drie langste spelers namen een positie in bij het net en bleven daar de hele wedstrijd 
actief, daardoor werd natuurlijk iedereen boos. Op een internationaal toernooi dat AMVJ in 
mei 1947 organiseerde, kwamen nieuwe problemen aan het licht. De Tsjechische ploegen en 
een Amerikaans studententeam lieten allerlei acties zien, waarvan men dacht dat het 
helemaal niet mocht, bijvoorbeeld de smash. De Nederlandse spelers schrokken hier zo van 
dat zij de armen beschermend om hun hoofd sloegen. Er ontstond behoefte aan een 
instantie die coördinerend zou optreden en die uniformiteit zou nastreven. Dat werd de 
Nederlandse Volleybalbond. 
 
Oprichting van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) 
Op 18 januari 1947 richtte de Amsterdamse sportleraar Dick Schmüll de Landelijke Volleybal 
Commissie op die de voorbereiding van een bond op zich nam. Ruim een half jaar later, op 6 
september 1947, werd in het Centraal Gebouw der AMVJ in Amsterdam de Nederlandse 
Volleybalbond (Nevobo) opgericht. Het resultaat van de oprichting is dat duizenden 
Nederlanders volleybal spelen volgens dezelfde spelregels en normen. 
 
 

 
 
De sport ontwikkelde zich en de Nevobo groeide mee. Na één jaar telde de Nevobo 1.281 
leden en nu (2019) zijn er ca. 125.000 volleyballers lid. Dit is niet het hoogste aantal dat 
bereikt is. Het jaar 1990 was wat dat betreft een topjaar met 175.746 leden. 
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Momenteel is de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) dé overkoepelende organisatie voor 
volleyballers, beach- en zitvolleyballers. Zo'n 80 medewerkers en vele vrijwilligers zetten zich 
in voor een kwalitatief goed volleybalaanbod en de ondersteuning van 1.200 verenigingen en 
125.000 leden. Tot de kerntaken van de Nevobo behoren het organiseren van competities en 
toernooien, het ondersteunen van verenigingen en leden en het samenstellen en afvaardigen 
van de nationale teams. Bestuur en werkorganisatie trekken gezamenlijk op om voor de 
korte, als voor de lange termijn een koers (doelstellingen) uit te stippelen. Deze 
doelstellingen worden, binnen de missie en visie van de bond, beschreven in de Volleybal 
Agenda (beleidsplan) van de Nevobo. 
 
Informatie over de Volleybal Agenda én de missie en visie vind je op de website van Nevobo. 
Klik HIER om deze informatie te lezen. 
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Hoogtepunten in de Nederlandse volleybalwereld 
 
Jaar 1962 – In dit jaar werd het Nederlands Team voor het eerst West-Europees kampioen.  
Jaar 1964 – 8ste plaats (heren) op de Olympische spelen in Tokyo. 
Jaar 1985 – Bronzen medaille (dames) op EK in Nederland. 
Jaar 1988 – 5de plaats (heren) op de Olympische Spelen in Seoel.  
Jaar 1989 – Bronzen medaille (heren) op EK in Zweden. 
Jaar 1991 – Zilveren medaille (dames) op EK in Italië.  
Jaar 1991 – Bronzen medaille (heren) op EK in Duitsland. 
Jaar 1992 – Zilveren medaille (heren) op de Olympische spelen in Barcelona.  
Jaar 1992 – 6de plaats (dames) op de Olympische spelen in Barcelona. 
Jaar 1993 – Zilveren medaille (heren) op EK in Finland.  
Jaar 1994 – Zilveren medaille (heren) op WK in Griekenland.  
Jaar 1995 – Gouden medaille (dames) op EK in Nederland. 
Jaar 1995 – Zilveren medaille (heren) op EK in Griekenland. 
Jaar 1996 – Gouden medaille (heren) op de Olympische spelen in Atlanta.  
Jaar 1996 – 5de plaats (dames) op de Olympische spelen in Atlanta. 
Jaar 1997 – Gouden medaille (heren) op EK in Nederland. 
Jaar 2000 – 5de plaats (heren) op de Olympische spelen in Sydney. 
Jaar 2004 – Zilveren medaille (zitvolley dames) op de Paralympische spelen in Athene.  
Jaar 2004 – 9de plaats (heren) op de Olympische Spelen in Athene. 
Jaar 2007 – Gouden medaille (dames) op World Grand Prix in China. 
Jaar 2008 – Wereldkampioenschap Beachvolleybal wordt in Nederland georganiseerd!  
Jaar 2008 – Bronzen medaille (zitvolley dames) op de Paralympische spelen in Beijing. 
Jaar 2009 – Zilveren medaille (dames) op EK in Polen. 
Jaar 2013 – Gouden medaille (heren Beachvolleybal) op WK Beach in Stare Jablonki.  
Jaar 2015 – Wereldkampioenschap Beachvolleybal wordt in Nederland georganiseerd!  
Jaar 2015 – Zilveren medaille (heren Beachvolleybal) op WK Beach in Nederland. 
Jaar 2015 – Europees kampioenschap damesvolleybal wordt in Nederland georganiseerd!  
Jaar 2015 – Zilveren medaille (dames) op EK in Nederland. 
Jaar 2016 – Bronzen medaille (heren Beachvolleybal) op de Olympische spelen in Rio.  
Jaar 2016 – 4de plaats (dames) op de Olympische spelen in Rio. 
Jaar 2016 – 6de plaats (zitvolley dames) op de Paralympische spelen in Rio. 
Jaar 2017 – Zilveren medaille (dames) op EK in Azerbeidzjan en Georgië. 
Jaar 2017 – Bronzen medaille (zitvolleybal dames) op EK in Kroatië. 
Jaar 2018 – Wereldkampioenschap Zitvolleybal wordt in Nederland georganiseerd! 
Jaar 2018 – Europees kampioenschap Beachvolleybal wordt in Nederland georganiseerd! 
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FIVB 
De wereldvolleybalbond heet de FIVB. Deze bond is 
zowel voor zaalvolleybal als voor beachvolleybal. De 
FIVB organiseert een aantal grote toernooien. Dit zijn 
de Grand Slams en de World Tour evenementen, maar 
ook Wereldkampioenschappen. In 2009 kwam de 
World Tour Beachvolleybal voor het eerst in de historie 
naar Nederland. Dit was een groot succes met bomvolle 
tribunes bij de finale waarin Reinder Nummerdor en 
Richard Schuil in actie kwamen. World Tour 
evenementen zijn beachvolleybaltoernooien waar je 
veel punten voor de wereldranglijst kunt winnen. 
In 2015 werd het Wereldkampioenschap Beachvolleybal in Nederland gehouden. Met de 
voorrondes in vier verschillende steden in Nederland en de finales op de hofvijver in Den 
Haag was dit een uniek toernooi waar Nederland trots op mag zijn. 
In 2022 komt het Wereldkampioenschap voor de zaalvolleybaldames naar Nederland! 
 
Als je wilt weten wanneer en waar alle toernooien worden gehouden, kijk dan op 
www.fivb.com. 
 
CEV 
De Europese volleybalbond heet de CEV. De CEV organiseert Europese Kampioenschappen 
en toernooien. In 2015 vond het Europees Kampioenschap voor dames in Nederland plaats! 
De CEV organiseert ook een aantal jeugdkampioenschappen: het EK onder 23, het EK onder 
20 en het EK onder 18. 
 
Als je meer wilt weten over de toernooien, kijk dan op www.cev.eu  
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Jeugd- en seniorenvolleybal  
De Nederlandse Volleybalbond heeft voor de jeugd (tot 13 
jaar) aparte volleybalproducten bedacht. Hieronder vind je 
de verschillende volleybalvormen die bij de verenigingen 
worden aangeboden. 
 
De Volleybalspeeltuin 
Kinderen maken op steeds jongere leeftijd hun 
sportkeuze; vaak is deze keuze in groep 3 al gemaakt. 
Volleybal wordt echter vaak pas vanaf 6 jaar aangeboden, 
een gemiste kans voor veel verenigingen dus! Op dit 
moment zijn er al een aantal verenigingen met succes actief aan de slag gegaan om ook de 
jongere doelgroep, 4-6 jarigen, een aanbod te bieden wat bij hen past. Dit wordt de 
Volleybalspeeltuin genoemd. 
 
Cool Moves Volley (CMV) 
Cool Moves Volley (CMV) is de officiële competitievorm die gespeeld wordt door kinderen 
van 6 tot en met 12 jaar. Volleybal is best een moeilijke sport, daarom is er speciaal voor 
kinderen een makkelijke manier bedacht om volleybal stapsgewijs aan te leren. Via zes 
verschillende niveaus leren de kinderen, op een leuke manier, stapsgewijs volleyballen. Deze 
stappen worden 1 voor 1 aangeleerd met als uiteindelijk doel het beheersen van het 
volleybalspel. Wanneer de jeugd Cool Moves Volley speelt dan is er ook de mogelijkheid om 
wedstrijden te spelen. 
 
CMV Beach 
Cool Moves Volley kun je natuurlijk ook op het strand spelen. Er worden hier dezelfde regels 
als bij het zaalvolleybal, maar dan met je blote voeten op het strand! Er is (nog) geen officiële 
competitievorm van CMV Beach maar wel worden er veel toernooien georganiseerd in de 
zomer. 
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SMASH!Ball 
Sinds het ontstaan van Cool Moves Volley kent de volleybalbond een enorme groei van  
jeugdleden. Dat is natuurlijk fantastisch, maar er is wel gebleken dat met name heel veel 
meisjes CMV leuk vinden. Speciaal voor jongens (maar meisjes vinden het ook leuk) heeft de 
Nederlandse Volleybalbond SMASH!Ball ontwikkeld. SMASH!Ball is een stoer en uitdagend 
spel, opgebouwd in vier levels, waarbij elke rally eindigt met een smash. Er is nog geen 
officiële competitievorm maar er worden al wel veel toernooien en clinics georganiseerd. 

 
Schoolvolleybal 
Schoolvolleybal is een programma waarin Cool Moves Volley (CMV) en SMASH!Ball tijdens 
een schooljaar worden aangeboden. Binnen het programma verzorgt de volleybalvereniging 
van september t/m april één of meerdere clinics voor school, meestal tijdens de gymles, 
maar bij de eigen vereniging kan ook. Zo leren kinderen de basistechnieken van het 
volleybalspel.  
Als afsluiter van de clinics wordt er op school óf bij de club een School Moves Volley (SMV) 
toernooi georganiseerd. De winnaars van dit toernooi kwalificeren zich voor het Provinciaal 
kampioenschap. De winnaars van alle Provinciale kampioenschappen mogen bij het NK SMV 
gaan strijden om het Nederlands kampioenschap.   
 
StreetSMASH! 
Volleyballen kun je overal! Niet alleen in de gymles of bij de vereniging, maar ook op straat, 
op het schoolplein, op de camping, op het strand of in het zwembad. Speciaal voor de 
jeugdleden die niet van ophouden weten heeft de Nederlandse Volleybalbond de SMASH!kit 
ontwikkeld. In de SMASH!kit zit een SMASH!bal, stoepkrijt, een ballon, een toverkoord (dat 
als netband dient) en een boekje vol SMASH!spelletjes. 
 
Ga naar deze pagina voor meer informatie over deze volleybalvormen! 
Laat dit ook vooral aan je juf of meester lezen als je meer wilt volleyballen op school   
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Spelregels (senioren) Volleybal 
De belangrijkste spelregels lees je hieronder: 

- Het balcontact moet kort tot zeer kort zijn (de scheidsrechter beoordeeld). 
- Een speler mag de bal niet twee keer na elkaar aanraken, behalve bij het blokkeren. 
- Elk team mag maximaal drie keer balcontact achter elkaar hebben, waarbij de 

blokkering niet als een balcontact telt. 
- De bal mag de antennes of andere voorwerpen buiten het veld niet raken. 
- Het net mag niet geraakt worden. Zowel de randen als het net zelf mogen niet 

geraakt worden. 
- Het is fout als een speler onder het net dringt in de ruimte van de tegenstander en de 

speler de tegenstander hindert. Het is ook fout als de voet(en) van een speler volledig 
binnen het veld van de tegenstander dringt. De middenlijn hoort bij beide 
speelvelden. 

- Een team scoort een punt door de bal het veld van de tegenstander te doen raken 
(binnen de lijnen of op de lijn) of doordat een tegenstander een fout maakt. 

- Zodra een team een punt scoort krijgt dat team het recht van opslaan (ook wel 
serveren genoemd). 

- Voor het begin van een nieuw punt mag een speler worden gewisseld. Ieder team 
heeft per set recht op maximaal zes wissels. Een speler die is uitgewisseld mag voor 
diezelfde speler weer worden ingewisseld maar mag daarna in dezelfde set niet 
nogmaals worden gewisseld. In totaal zijn dit dan dus twee wissels van de maximaal 
toegestane zes. 

- Ieder team heeft in elke set recht op twee time-outs. 
- Achterspelers mogen de bal niet over het net spelen als ze afzetten binnen de 3-

meterzone en de bal zich op het moment van spelen boven de net-rand bevindt. 
- Er mag geen aanvalsactie worden uitgevoerd als de libero een bovenhandse pass 

geeft in de 3- meterzone. 
 
In de bijlage vind je informatie over de speeltechniek en de scheidsrechtertekens. Meer 
spelregels per volleybalcategorie vind je op de website van Nevobo. 
Bekijk HIER alle spelregels. 
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Zitvolleybal  
Zitvolley is een variant op de zaalsport volleybal. Iedereen die niet staand kan volleyballen, 
kan zittend volleybal spelen. Dit betekent dat je een ruime selectie hebt van doelgroepen. Dit 
zijn volleyballers met een blessure aan enkels of knieën, mensen met een (dubbele) 
beenamputatie, mensen met chronische ziekten zoals MS en dystrofie, met een gedeeltelijke 
dwarslaesie. 
Verschillende handicaps die wel het bovenlichaam goed kunnen gebruiken en een goede 
balans hebben. In Nederland mag iedereen met of zonder handicap meedoen, internationaal 
worden spelers geclassificeerd naar aard van de handicap. 
 

 
Spelregels zitvolleybal 
Zitvolleybal wordt gespeeld volgens de internationale regels van de WPV, de internationale, 
overkoepelende organisatie. Bij het zitvolleybal gelden bijna alle basiselementen van het 
volleybal. Bovenhands en onderhands kennen in verband met de verplaatsingsproblematiek 
enkele varianten, maar blijven belangrijke technische onderdelen. Naast aanval en blok is 
vooral de lage verdediging spectaculair. Een sprongservice? Dat mag nou net niet! Het zitvlak 
of een deel van de romp moet bij bijna elke spelactie contact hebben met de vloer. 
 
Aangepaste spelregels: 

- Het speelveld is kleiner: 6x10 meter. 
- De nethoogte: dames 1,05 meter, heren 1,15 meter. 
- Bij zitvolleybal is (hoe kan het ook anders) het zitvlak bepalend bij spelacties en niet 

de stand van de voeten. 
- Op het moment van de spelactie moet de speler met het zitvlak of een deel van de 

romp contact hebben met de vloer. 
- Een serviceblok is toegestaan. 
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Wedstrijdvormen 
Zitvolleybal heeft in Nederland een eredivisie en een eerste en tweede divisie. Daarnaast 
worden er regelmatig (recreatieve) toernooien georganiseerd. Internationaal nemen 
topteams uit Nederland vaak deel aan bijvoorbeeld Europacupwedstrijden (clubteams), 
terwijl de nationale dames- en herenselecties aan EK’s, WK’s en Olympische Spelen 
meedoen. 
 
Nederlands dames zitvolleybal team 
De Oranje dames voerden jaren de wereldranglijst aan. Bij de Paralympics van 2004 in 
Athene wonnen de vrouwen de zilveren medaille en in Beijing in 2008 de bronzen. De 
Europese titel veroverden ze in 2003, 2005, 2007 en 2009, de wereldtitel in 2000, 2002 en 
2006. De dames draaien nog altijd mee in de top, het brons op het EK van 2017 is het hoogst 
gehaalde. 

                                               
 
Nederlands heren zitvolleybal team 
In 1980 werd zitvolleybal een Paralympische Sport voor de mannen. De Oranje 
zitvolleyballers haalden in dat jaar goud in Arnhem. Dat kunstje herhaalden ze in 1984. In 
1983 en 1989 werd de ploeg wereldkampioen, in 1981, 1985, 1987 en 1991 sleepten ze de 
Europese titel in de wacht. 
De laatste jaren zijn de resultaten wat magerder, maar er wordt hard gewerkt om het team 
weer mee te laten spelen om de belangrijkste prijzen. Bij het EK in 2019 werden de mannen 
achtste. 

                                      
 
Meer informatie over het zitvolleybal vind je op www.volleybal.nl/zitvolleybal 
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Beachvolleybal  
Beachvolleybal wordt gespeeld op een ondergrond van zand, vaak op het strand. Voor grote 
internationale toernooien wordt echter vaak een tijdelijk beachvolleybalstadion gebouwd op 
bv. een plein in een stad. Op deze manier heeft bovendien de wind minder invloed op het 
spel dan op het strand, zodat de wedstrijden eerlijk blijven. 
Het belangrijkste verschil met zaalvolleybal is dat een team minder spelers kent: in 
internationale wedstrijden twee, maar op lager niveau kan dit ook drie of vier zijn. 
 
Hoe is beachvolleybal ontstaan? 
Beachvolleybal is ontstaan op de stranden van Waikiki Beach in Hawaï. De eerste echte 
beachvolleybalvelden werden in 1920 in Santa Monica, Californië (Amerika) neergelegd. Tien 
jaar later kwam het beachvolleybal naar Europa. Eerst werd er alleen beachvolleybal 
gespeeld in Frankrijk, Bulgarije, de Tsjechische Republiek en Letland. Tegenwoordig wordt 
bijna overal beachvolleybal gespeeld. 
Het eerste beachvolleybaltoernooi waarbij twee spelers tegen twee andere spelers speelden 
vond in 1947 plaats op State Beach, Californië. In 1948 kregen de winnaars van een Beach 
toernooi voor het eerst een prijs: een krat Pepsi Cola. 
In de jaren ’50 en ’60 wordt beachvolleybal een deel van het Californische leven. Bij 
beachvolleybal denkt men aan zon, zee, strand en moderne muziek. Beachvolleybal is meer 
dan een sport. Het begint een show te worden. De jaren ’70 en ’80 kenmerken zich door een 
professionalisering en internationalisering van het beachvolleybal. In 1974 wordt het eerste 
toernooi georganiseerd dat wordt gesponsord door de commercie. Het eerste internationale 
toernooi vindt in 1986 plaats in Brazilië. In 1990 waren er al 120 landen met een nationale 
volleybalbond die het beachvolleybal had geaccepteerd. 
Nu wordt er op vijf continenten beachvolleybal gespeeld. In de jaren 2006-2008 worden er 
ruim 100 evenementen georganiseerd. 
 
Spelregels beachvolleybal 
Een beachvolleybalteam bestaat uit slechts twee personen, waardoor de nadruk meer ligt op 
de verdediging dan op de aanval. De grootte van het veld (twee speelhelften) is 8 bij 16 
meter en de nethoogte is hetzelfde als bij het zaalvolleybal. 
Om een wedstrijd te winnen moet je twee sets winnen (best-of-three principe). Deze sets 
gaan tot de 21 punten met twee punten verschil. Als het 1-1 staat moet er een beslissende 
set gespeeld worden. Deze gaat tot 15 punten met twee punten verschil. 
Net als bij het zaalvolleybal wordt volgens het Rally Point Systeem gespeeld. Dit betekent dat 
de winnaar van de rally een punt krijgt. Tijdens een set mogen er twee time outs 
aangevraagd worden van elk 30 seconden en is er één technische time out bij 21 gespeelde 
punten (behalve in de derde set). In de eerste en tweede set wordt er om de zeven punten 
van speelhelft gewisseld en in de derde set vindt er bij iedere vijf punten een wisseling van 
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speelhelft plaats. Dit om elk team evenveel voor- en nadeel van zon en wind te laten hebben. 
De wisseling van speelhelft moet zonder oponthoud worden uitgevoerd. 
 
Toegestaan op het strand, niet bij zaalvolleybal: 

1. Iedere speler mag blokkeren en aanvallen aan het net, er zijn geen vaste speelposities. 
2. De middenlijn mag gepasseerd worden als de tegenpartij daarbij niet wordt 

gehinderd. 
3. De zogenaamde holdball waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar 

elkaars veld   te drukken. 
 
Niet toegestaan bij beachvolleybal, wel bij zaalvolleybal: 

1. De bal in het veld van de tegenstander spelen via een geplaatste bal met de 
vingertoppen (pushball). 

2. Gedeelte van het setuppen; de bal mag alleen bovenhands over het net worden 
gespeeld, als de armen loodrecht op de schouderlijn staan. Dit kan zowel voorwaarts 
als achterwaarts, mits vanuit een stilstaande positie wordt gespeeld. 

3. De bal na een blokactie drie keer spelen; dit mag bij beachvolleybal maar maximaal 
twee keer, omdat de blokactie al voor één keer telt. 

4. Het wisselen van spelers. Mocht speler ernstig geblesseerd raken, waardoor deze 
speler niet 

5. verder kan spelen, dan verliest het betreffende team de wedstrijd. 
 
 
 

 
 
 
  



 
 
 
 
 

Spreekbeurtpakket | maart 2020  17

Nationale beachvolleybalcompetitie 
De Nederlandse Volleybalbond wil ook met zijn beachvolleybalteams naar de absolute 
wereldtop. Al enkele jaren speelt Nederland met een aantal teams mee op de internationale 
toernooien, met goede resultaten tot gevolg. Omdat de Nederlandse Volleybalbond ook die 
laatste stap naar professionaliteit in organisatie en ondersteuning wil maken, is Beach Team 
Nederland opgericht. 
Beach Team Nederland is er voor de beste heren, dames en talententeams van Nederland. 
De Topteams onder één vernieuwend topsportprogramma met Den Haag als thuishaven. 
Gevolg: geen bijzaken meer voor de spelers en coaches, alleen trainen en presteren op 
topniveau. Dit alles heeft geresulteerd dat het team Brouwer – Meeuwsen én het team 
Meppelink en van Iersel mochten deelnemen aan de Olympische Spelen 2016 in Rio. 
 

 
 

Junior Beach Circuit 
Tegenwoordig is ook steeds meer jeugd aan het beachvolleyballen. In het Junior Beach Circuit 
(JBC) kan jeugd in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar beachvolleyballen op zijn of haar eigen 
niveau. Door het hele land worden toernooien georganiseerd door verenigingen en andere 
beachvolleybalaanbieders. Het zijn gezellige en leuke toernooien op het strand of bij een 
beachvolleybalaccommodatie met een steeds betere spreiding. 
Deelnemers aan het JBC ontvangen punten en worden aan de hand daarvan gerankt. Er is 
een individuele- en een team ranking. Op de individuele ranking staan alle punten van een 
speler, ongeacht met wie gespeeld is. Op de team ranking staan de punten en de rank van 
een speler met zijn medespeler. De afsluiting van het Junior Beachcircuit zijn de Finals. Bij de 
Finals worden de rankingpunten bepaald over de beste 4 resultaten van de afgelopen 365 
dagen. Alleen resultaten behaald tijdens een JBC toernooi worden gebruikt om de indeling 
voor de JBC Finals te maken. 
 
Meer informatie over beachvolleybal, de nationale teams en het Junior Beach Circuit  
vind je op de website van Nevobo. Kijk HIER voor meer informatie 
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Oranjeteams  
Nederlands heren volleybalteam 

      

Nederlands dames volleybalteam 

 
 
Wil je meer weten over de posities, spronghoogtes en lengte van de spelers? 
Klik HIER om informatie van spelers op te vragen. 
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Evenementenkalender  
Aankomende internationale evenement(en) op Nederlandse bodem: 

- 2022: WK dames volleybal 
 
 
Daarnaast hebben we jaarlijks de volgende terugkerende (inter)nationale evenementen op 
de kalender staan: 

- Volleyball Nations League 
- European en/of World League 
- World Tour Beachvolleybal 
- Bekerfinales 
- SuperCup 
- Play off finales Eredivisie 
- NK Beach 

 
Voor actuele data en locaties kan je kijken op: www.volleybal.nl/evenementen  
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Bijlage: Techniekafbeeldingen & 
Scheidsrechtertekens  
In onderstaande plaatjes kun je zien welke volleybaltechnieken er allemaal zijn. Weet jij 
welke er allemaal gebruikt worden bij jouw training? 

Service: frontale floater    Service: tennisuitvoering 

  

Service: onderhandse uitvoering   Pass rechts van het lichaam 
 

Pass: rechtsvoor      Set up: bovenhandse techniek 
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Set up: in sprong     Set up: achterover spelen 

 
 
 

 
Set up: voorover spelen    Aanval: frontale aanval 

 
 
 

 
Blokkering: na zijwaartse verplaatsing  Blokkering: na loopverplaatsing 
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Servicepass: na verplaatsing   Verdediging van harde aanval 

 
 
 
 

 
Verdediging: roltechniek voorwaarts  Verdediging: duik voorwaarts 

 
 
 

VolleybalMasterz 
Scheidsrechters gebruiken veel verschillende tekens om het spel goed én eerlijk te laten 
verlopen. Deze tekens kan je leren kennen door VolleybalMasterz. VolleybalMasterz is een 
interactieve, laagdrempelige website en helpt op een leuke manier je spelregelkennis te 
vergroten. De spelregels worden uitgelegd aan de hand van voorbeelden en met foto's en 
video's. Ook is het Spelregelboekje in 'begrijpelijke' taal op de website te vinden, een handig 
naslagdocument.  
 
Na de uitleg over de regels en een aantal moeilijke spelsituaties, kan aan de hand van testjes 
de spelregelkennis worden getoetst. Al je de eindtoets goed maakt , ben je een 
'VolleybalMaster' en mag je meteen wedstrijden fluiten (t/m de 3e klasse) Hoe leuk is dat! 
 
Meer over de VolleybalMasterz lees je hier. 
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Spreekbeurttips  
 
Tip 1 
Bereid je spreekbeurt voor, door hem op papier te zetten. Kies voor een logische opbouw van 
je spreekbeurt door alles in hoofdstukjes in te delen: net als een werkstuk. Van deze 
hoofdstukjes maak je kleine informatie kaartjes die je kunt gebruiken om op te kijken tijdens 
je spreekbeurt. Voorbeeld: 

- Wat is volleybal? 
- Hoe is het volleybal ontstaan? 
- Waar speel je volleybal? (zaal/beach/zit) 
- Wat heb je nodig om volleyballen? (materiaal, kleding etc.) 
- Welke technieken heb je? 
- Hoe scoor je een punt? 
- Welke spelregels zijn er? 
- Wie zijn onze nationale teams? 

 
Tip 2 
Zorg dat je spreekbeurt begint met een goede inleiding waarin je vertelt waarom je voor dit 
onderwerp gekozen hebt en wat je allemaal gaat bespreken. 
 
Tip 3 
Start met een originele opening: Jouw klas vindt het vast leuk om te zien wat volleybal nu 
echt is. Om iedereen enthousiast te maken voor het volleybal én jouw spreekbeurt kun je 
beginnen met een stoer filmpje. Klik op DEZE LINK om volleybalfilmpjes te bekijken. Vraag wel 
even aan jouw meester of juffrouw na of het mogelijk is om een filmpje af te spelen. 
 
Tip 4 
Let op je stemgebruik en je houding. Ben je goed verstaanbaar voor iedereen in de klas? En 
kun je iedereen goed aankijken? Wat heel slim is, is om van tevoren een stukje van je 
spreekbeurt thuis te oefenen aan bijvoorbeeld je ouders, broertjes/zusjes óf gewoon zelf 
voor de spiegel. Zo kun je checken of je alles goed weet en je wordt er ook minder 
zenuwachtig van. 
 
Tip 5 
Heel belangrijk voor je publiek is dat je spreekbeurt levendig is! Gebruik voorbeelden om je 
presentatie te verlevendigen. 

- Maar gebruik van hulpmiddelen zoals plaatjes óf foto’s. Je kunt bijvoorbeeld ook bij 
jouw vereniging vragen om wat materiaal te lenen voor de spreekbeurt. Leen een 
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paar volleyballen óf smashballen die je in de klas kan laten zien en vertel wat het 
verschil is. 

- Vertel wat je doet tijdens jouw training. 
- Hoe ziet jouw eigen volleybaltenue eruit? Neem je volleybalkleding mee naar de klas 

(of trek het zelfs aan!) 
- Kopieer de blaadjes met technieken en scheidsrechtertekens en deel deze uit in de 

klas. 
 
Tip 6 
Om jouw klas én docent echt kennis te laten maken met het volleybal, kun je ze uitnodigen 
om een keer mee te doen! 

- Vraag aan je meester of juffrouw of je een paar volleybal oefeningen mag geven in de 
gymles. 

- Vraag aan je meester of juffrouw of jouw vereniging een kennismakingsles mag  
komen verzorgen. Dit moet je natuurlijk ook eerst bij jouw vereniging vragen. 

- Vraag aan je medeklasgenoten of ze het leuk vinden om een keer met jouw training 
mee te doen (Dit moet je natuurlijk vooraf wel aan je vereniging navragen). 

 
Tip 7 
Lees je spreekbeurt nooit op. Dat is saai en meestal mag het ook niet. Uiteraard mag je wel 
de spiekbriefjes gebruiken (Tip 1). 
 
Tip 8 
Heb je nog meer vragen over volleybal maar kan je het antwoord niet vinden? Kijk dan op de 
website van je vereniging of op www.nevobo.nl voor meer informatie óf mail of bel naar het 
regiokantoor van Nevobo bij jouw in de buurt. Zij kunnen op alle vragen antwoord geven! 
 

- Extra informatiebronnen die je kunt gebruiken: 
- Volleybal aan de basis, handleiding voor beginnende trainers, Appie Krijnsen, uitgave 

Nevobo; 
- Volleybal op School, complexe bewegingen vertaald naar eenvoudige, dynamische 

praktijk, 2002, Appie Krijnsen, uitgave Nevobo; 
- De Volleybalspeeltuin (1999), Vrieswijk, uitgave Jan Luitingfonds; Beachvolleybal, 

Benes en Everaert. 

 
Wij wensen je heel 

veel succes met 
jouw spreekbeurt! 


