
Welkom

Ben je leip? Spring a kleine impala, spring

Huts a niffo, doe normaal a niffo

Van Jaarplanning naar Training
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Wie ben ik:

❖ Henk Pater (Bedum, Gepensioneerde ICT-er)

❖ Volleybal Trainer sinds 1985 of zo

❖ Sinds 2001 VT4 diploma

❖ Verschillende verenigingen getraind:

o.a. LSV, Impala, Vios, Veracles, Lycurgus, 
maar het meest DIO/Bedum

❖ Sinds vorig seizoen trainer bij Impala

Van Jaarplanning naar Training
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Vorig Seizoen:

❖ Trainer / Coach Dames 1

❖ Trainer Dames 3 

(Roy van Zandbeek, assistent trainer / coach)

❖ Trainer MC1 ( 1 x per week na vertrek Jelte de Vries)

❖ Kampioen geworden met Dames 1 

gepromoveerd naar 3e divisie

❖ 2e geworden met Dames 3

via PD gepromoveerd naar 1e klasse

Van Jaarplanning naar Training
Wat doe (deed) ik:
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Dit Seizoen:

❖ Trainer / Coach Dames 1

❖ Trainer Dames 3 

(Renate en Henk elk 1 x per week en Roy coach)

❖ Hoofdtrainer Technische Trainingen op de 

woensdag

❖ Begeleiding trainers

Van Jaarplanning naar Training

Wat doe ik / ga ik doen:
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TC:

Maken jaarplan (op papier) voor trainers

Van Jaarplanning naar Training

Ik zelf:

Vertellen hoe:
1. Je een jaarplan maakt / samenstelt

2. Je deze omzet naar trainingen

3. Hoe je een training maakt

Wat is mijn opdracht:

Henk Pater                                                                           Opdracht 6



1. Leren jaarplan maken

Van Jaarplanning naar Training

Doel van deze avond:

2. Jaarplan omzetten naar training-schema’s

3. Trainingen maken o.b.v. deze schema’s

4. Een goede training maken

(indeling, oefeningen,  accenten)

Henk Pater                                                                              Doel 7



V Veel balcontact

Van Jaarplanning naar Training

O Open communicatie

L Leren 

L Lol

E Eigen verantwoordelijkheid

Y Yell

Wat betekend Volley ??
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Van Jaarplanning naar Training

DE onderwerpen voor vanavond:

Jaarplanning

❖ Wat is een jaarplanning

❖ Wat staat er in een jaarplanning

❖ Waarom een jaarplanning

❖ Hoe maak je een jaarplanning

Training
➢ Wat is trainen

➢ Methodes van trainen

➢ Hoe is een training opgebouwd

➢ Technieken en accenten

➢ Voorbeelden van een training
➢ Hoe geef je een training
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Een jaarplanning is een stappenplan om je 

doel te bereiken.

Van Jaarplanning naar Training

Wat is een jaarplanning ???

Een jaarplanning is noodzakelijk om een 

logische opbouw in de trainingen te krijgen.

Zie ook:

www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2017/11/08/scherp-volleybal-

waarom-je-een-jaarplanning-moet-maken

Waarom een jaarplanning ???
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1. De DOELEN die je wilt bereiken, voor het team 

maar ook voor de individu !

2. De VOLGORDE van de te bereiken doelen

3. Het TIJDSPAD (wat train je wanneer)

4. De benodigde inhoud

a. Technisch

b. Taktisch

c. Mentaal

d. Conditioneel

5. Hoe weet je dat een doel is behaald

Dus . . . criteria opstellen en meten !

6. Evaluatie momenten, met team, spelers en TC

Van Jaarplanning naar Training
Wat staat in een jaarplanning ???
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❖ De TRAINING-OMVANG (Wat, wanneer en hoelang)

❖ De TRAINING-INTENSITEIT

❖ Maar ook de RUSTMOMENTEN

Van Jaarplanning naar Training

Plan dus de:

Maar eigenlijk ook:

❖ De voorbereidingsperiode

❖ De wedstrijdperiode

❖ De vakanties

❖ De periode na de competitie
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1. Je bepaalt welke onderwerpen je dit seizoen wilt 
gaan trainen / verbeteren 

2. Je bepaalt per onderwerp hoeveel trainingen (en 

accenten) je wilt gaan geven

3. Je bepaalt het aantal blokken (onderwerpen) en de 

verdeling hiervan over het seizoen.

4. Je verdeelt deze blokken over het seizoen.

5. Je neemt ook de evaluaties en metingen op

6. O.b.v. deze blokken maak je (per week) trainingen

Van Jaarplanning naar Training

Hoe maak je een jaarplanning:
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Van Jaarplanning naar Training

Dat ziet er dus zo uit:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok n

Jaarplan

Training 1 Training 2 Training 3 Training n

Blok 1

Training 1 Training 2 Training 3 Training n

Blok 2
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❖ Serveren

❖ Pass

❖ Spelverdelen

❖ Aanvallen

❖ Blokkeren

❖ Verdedigen

Van Jaarplanning naar Training

Welke (technische) onderdelen kunnen/moeten 

in de jaarplanning staan ??? 
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❖ De tactiek en strategie die je wilt gaan spelen

❖ De opstellingen per rotatie zowel bij Side out als bij eigen 

opslag

❖ 2, 3 of 4 mans pass

❖ Aanval systemen / combinaties

❖ Uitdekken

❖ Uitgangsposities en verdedigings-posities / systemen

❖ Blokkering systeem

❖ Tegen aanval

❖ Kracht en/of conditie training

❖ Spelregels – hoe hier gebruik van te  maken

Van Jaarplanning naar Training

Wat kan/hoort ook in de jaarplanning te staan:
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Van Jaarplanning naar Training

Voorbeeld van een jaarplanning:

Jaarplan Henk (pdf)
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jaarplanning Impala D1 - jaarplan.pdf
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Training
➢ Wat is trainen

➢ Methodes van trainen

➢ Hoe is een training opgebouwd

➢ Technieken en accenten

➢ Voorbeeld van een training
➢ Hoe geef je een training

Van Jaarplanning naar Training
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Het oefenen van een bepaalde vaardigheid

op een bepaald (sport)gebied.

Dit leidt tot:

➢ Betere spelers

➢ Beter team

➢ Betere prestaties

Op het gebied van:

➢ Techniek

➢ Tactiek

➢ Conditie
➢ Mentale aspecten

Van Jaarplanning naar Training

Wat is trainen ???

Henk Pater                                                                            Training 21



Expliciet:
Trainers geven (verbale) aanwijzingen over de wijze waarop een 

beweging uitgevoerd moet worden.

Voordeel: Leerproces verloopt snel

Nadeel : Speler kan bewegingen als niet natuurlijk ervaren

Impliciet:
Een beweging uitvoeren door “het gewoon te doen”

Dit heet ook wel “Motorisch leren”

Voordeel: Gebeurt in je comfort zone

Nadeel: Misschien is een andere techniek (uiteindelijk) beter

Van Jaarplanning naar Training

Methodes van trainen:

Expliciet           vs Impliciet
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Van Jaarplanning naar Training

Motorisch leren:

Dit doe je door de speler resultaatgerichte opdrachten te geven,

en/of door kijken en nadoen.

Je geeft hierbij geen techniek aanwijzingen.

Niemand is gelijk, niemand doet iets op exact dezelfde wijze

Voorbeelden van motorisch leren:

➢ Sla de bal naar de ring/hoepel die je ergens in he veld hebt gelegd.

➢ Geef de pass of een setup in een korf oid.

➢ Serveer in een ring of op een mat of tussen 2 kasten in

Als e.e.a. dan niet echt goed gaat, kun je expliciete aanwijzingen 

geven.

Zie ook document motorisch leren
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../../../../../Documenten/Documenten voor presentatie jaarplan/Aantekeningen-motorisch-leren-20190720.pdf


➢ Evt. Voorbespreking

➢ Warming up

➢ Hoofdaccent volgens jaarplan (kern 1)

➢ Sub-accent volgens jaarplan

➢ Evt. Teamtraining / game-like training  (kern 2)

(met accent op hoofddoel)

➢ Cooling Down

➢ Evt. training evalueren

Van Jaarplanning naar Training

Hoe is een training opgebouwd - 1
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Voorbespreking

➢ Mededelingen van algemene aart

➢ Af/Aanwezig

➢ Evt. na- of voorbespreking wedstrijd

➢ Vragen van spelers

Van Jaarplanning naar Training

Hoe is een training opgebouwd - 2
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Warming Up

➢ Spieren opwarmen door inlopen middels verschillende 

loopvormen met of zonder bal of met gebruik van 

laddertje (agility ladder)

➢ Core stability / Movement preps

➢ Evt. krachttraining / krachtcircuit

➢ Snelle verplaatsingen / Sprintjes / Estafettes

➢ Burpees

➢ Droog blokkeren

➢ Fun

Zie ook: http://henkp.nl/hp/?page_id=2932

Van Jaarplanning naar Training

Hoe is een training opgebouwd - 3
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Hoofdaccent (kern 1)

➢ Tijdsduur van dit onderdeel bepalen

➢ Aangeven welk accent je gaat trainen

en wat je wilt verbeteren

➢ Aangeven waar jij – als trainer - specifiek op gaat letten

➢ Oefeningen waarin het accent getraind wordt

Denk er om dat je evt. in de warming up de te belasten 

spiergroepen goed hebt opgewarmd !

Van Jaarplanning naar Training

Hoe is een training opgebouwd - 4
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Sub accent

➢ Tijdsduur van dit onderdeel bepalen

➢ Aangeven welk sub-accent je gaat trainen

en wat je wilt verbeteren

➢ Aangeven waar jij – als trainer - specifiek op gaat letten

➢ Oefeningen waarin het accent getraind wordt

Denk er om dat je evt. in de warming up de te belasten 

spiergroepen goed hebt opgewarmd !

Van Jaarplanning naar Training

Hoe is een training opgebouwd - 5
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Gamelike trainen (teamtraining) (kern 2)

➢ Tijdsduur van dit onderdeel bepalen

➢ Bedenk hoe je het hoofdaccent in een game-like 

situatie kunt brengen.

➢ Bedenk hoe je de team(pje)s wilt samenstellen

➢ Aangeven waar jij – als trainer - specifiek op gaat letten

➢ Game-like oefeningen of wedstrijdvormen waarin het 

accent getraind wordt

Van Jaarplanning naar Training

Hoe is een training opgebouwd - 6
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Cooling-down

➢ Bedenk welke “oefeningen” je in de cooling-down wilt 

doen

➢ Of kies een standaard cooling-down die de spelers altijd 
na de training doen (evt. bv maandelijks aanpassen)

➢ Bepaal of en welke muziek je  hier evt. bij wilt gebruiken

Van Jaarplanning naar Training

Hoe is een training opgebouwd - 7
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Evaluatie

➢ Indien gewenst, bespreek de training met je spelers

➢ Hebben ze wat geleerd (en wat?)

➢ Wat ging goed, wat kan beter ?

➢ Gebruik evt een analyse / evaluatie formulier

Van Jaarplanning naar Training

Hoe is een training opgebouwd - 8
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jaarplanning Impala D1- analyse.pdf


Van Jaarplanning naar Training

Technieken en Accenten:
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jaarplanning Impala D1 - techniek.pdf


Van Jaarplanning naar Training

Voorbeeld van een training - 1
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../../../../../Documenten/Documenten voor presentatie jaarplan/190829-Training-Impala-D1-tbv-presentatie.pdf
Training-DIO-H2-2016-10-31.pdf


Van Jaarplanning naar Training

Voorbeeld van een training - 2

www.nevobo.nl/
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www.nvvo.org

../../../../../Documenten/Documenten voor presentatie jaarplan/voorbeeldtraining trainingmaker nevobo.pdf
http://www.nevobo.nl/
wdr-489.pdf
http://www.nvvo.org/


Van Jaarplanning naar Training

Links naar sites met trainingen:

www.henkpater.com bij trainersinformatie

www.nvvo.org bij oefeningen

www.nevobo.nl bij Trainer & Coach

www.volleybalxl.nl lidmaatschap

www.volleybaltrainingmaken.nl gratis 30 oefeningen, rest lidmaatschap

www.volleybaltrainer.eu gratis

Goeie app: Volleybal Training Engels

En . . .  heel veel op YouTube
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➢ Wat gaan we verder doen ?

➢ Hoe gaan we dat doen ?

➢ En Wanneer ?

Van Jaarplanning naar Training

Continuïteit:
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Zijn er vragen

Van Jaarplanning naar Training

?
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➢ Iedereen bedankt

➢ Iedereen succes

➢ Tot Ziens

Van Jaarplanning naar Training

Afsluiting:
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