
Dit schema is ontwikkeld in samenwerking met sport-
fysiotherapeut Arjan Hermsen van Fysiotherapie Rijnkade.

Met dit schema werk je aan drie belangrijke volleybalspecifieke 
spiergroepen. Het doel ervan is om je lichaam voor te bereiden 
op de seizoenstart, waardoor je fit aan het seizoen kunt beginnen
en je de kans op vervelende blessures verkleint.

Doel:      Opbouw & Blessurepreventie
Focus:      Schouder, Core & OE (Onderste Extremiteit)
Duur:      25 - 30 minuten (2x per week)

Zien hoe je een oefening goed uitvoert? 
Op het YouTube kanaal van Aetos Volleybal 

staat van elke oefening een voorbeeld!

SCHOUDER1

1.1 Wall Slides 

Houding:  Staand, gezicht richting muur
Aantal:  3 x 5

Uitvoering: 
1. Span de dyna-band om je polsen.
2. Richt je ellebogen naar de muur, zet je pinken
    tegen de muur aan; hoeken van 90 graden bij je
    schouders en ellebogen.
3. Beweeg je pinken langzaam langs de muur omhoog 
    tot je je armen gestrekt boven je hebt. Blijf onderweg 
    je armen naar buiten drukken; houdt je ellebogen naar 
    binnen op schouderbreedte.
4. Bovenin haal je je pinken iets van de muur en ga je 
    rustig terug naar de positie in punt 2.

1.2 Y-Raise (Excentrisch terug)

1.3 Vlinderslag

Focus op het versterken van de spieren aan de achterkant van
de schouder, waar klachten vaak ontstaan. Versterken hiervan
werkt blessurepreventief.

Houding:  Staand, vrij, voeten iets uit elkaar
Aantal:   3 x 12 per kant

Uitvoering: 
1. Plaats linkervoet op een uiteinde van de dyna-band
    en pak de andere kant met rechterhand. 
2. Start met de arm op de linkerheup, trek deze krachtig
    met gestrekte arm diagonaal voorlangs het lichaam
    helemaal omhoog.
3. Breng de arm gestrekt en langzaam (minstens 3 sec) 
    terug naar de startpositie.

Deze oefening kan evt. tegelijkertijd met je linker en 
rechterarm worden uitgevoerd.

Houding:  Liggend, op de buik
Aantal:  3 x 12

Uitvoering: 
1. Houd je armen gestrekt langs je lichaam, een paar cm 
    boven de grond, handpalmen richting het plafond.
2. Breng je armen via de zijkant langzaam helemaal naar 
    voren; de hele weg gestrekt. Op schouderhoogte 
    draai je je handpalmen naar de vloer.
3. Ga weer terug naar de beginpositie als in punt 1, dit 
    hoeft niet met gestrekte armen, maar liefst wel. 

Te makkelijk? Doe hetzelfde met wat extra gewicht in je
handen, of plaats een kleine verhoging ter hoogte van
je schouders waar je met je handen overheen moet.

ONDERSTE EXTR.

2.1 Schaatssprongen
Houding:  Staand, ruimte links en rechts nodig
Aantal:  3 x 12 per kant

Uitvoering: 
1. Ga iets door je knieën, leun wat voorover: eigenlijk
    neem je een schaatshouding aan.
2. Spring zijwaarts naar links en land op enkel je linker-
    been. Dit hoeft niet heel hoog of ver, het belangrijkste 
    is om stabiel te blijven bij het landen. Blijf ongeveer
    een seconde stabiel staan op één been.
3. Spring vanuit alleen je linkerbeen terug naar het 
    midden. Land op rechts en sluit links aan.
4. Doe vervolgens hetzelfde de andere kant op.

2.2 Calf Raises
Houding:  Staand, op trap of verhoging
Aantal:  3 x 12 per been

Uitvoering: 
1. Ga met het voorste gedeelte van één voet op een
    verhoging staan, bijvoorbeeld op een traptrede. Voor
    balans kun je de muur of reling vasthouden.
2. Zak met je hak naar beneden, onder de verhoging.
3. Ga in 1 seconde op je tenen staan, vervolgens 
    in 3 seconden rustig weer naar beneden. 

Te zwaar? Doe hetzelfde met 2 voeten tegelijk.

Focus op je ‘onderstel’: laat je knieën, kuiten en enkels 
alvast wennen aan het springen en zijwaartse bewegingen.
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Bij deze oefeningen is een dyna-band aan te raden
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https://youtu.be/uRQsu8Dfm9c
https://youtu.be/SD4eczmsG7k
https://youtu.be/jswmJMEN2Qg
https://youtu.be/-GUHCNIYQXI
https://youtu.be/mfA9amsbwFY
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2.4 Lunge Knee-Up 

Houding:  Staand
Aantal:  3 x 12 per kant

Uitvoering: 
1. Begin in lunge-positie met je rechterbeen achter.
2. Kom vanuit deze positie in één keer omhoog en  
    eindig met je rechterbeen in een hoek van 90 
    graden opgetrokken voor je. Houd deze positie 
    kort vast
3. Vanuit deze staande positie ga je vervolgens
    direct weer terug naar de positie in punt 1.
4. Herhaal dit 12 keer, wissel daarna van been.

3.1 Bear Position Shoulder Tap  

3.2 Dead Bug

Houding:  Op de grond; ‘Bear Position’
Aantal:   3 x 5 per kant

Uitvoering: 
1. Zet je handen en voeten op de grond met hoeken
    van 90 graden bij je schouders, heup en knieën,
    knieën zijn ong. 5 cm van de grond: de bear-positie.     
2. Til je rechterhand rustig op en tik daarmee je 
    linkerschouder aan. Houd 2 seconden vast en 
    breng je rechterhand vervolgens weer terug. Belangrijk 
    is om stabiel te blijven en niet open te draaien wanneer 
    één hand los van de grond is.

Houding:  Liggend, op de rug
Aantal:  3 x 12

Uitvoering: 
1. Ga op je rug liggen, strek je armen voor je uit en 
    til je benen op; knieën in een hoek van 90 graden.
    Druk je onderrug ‘in de grond’ door je buikspieren 
    aan te spannen; ribbenkast richting bekken.
2. Strek je rechterbeen uit tot net boven de grond en
    laat tegelijkertijd je linkerarm langzaam gestrekt naar 
    achteren vallen.
3. Hou dit ong. een seconde vast. Trek vervolgens 
    krachtig je rechterbeen en linkerarm weer terug 
    omhoog naar de positie zoals in punt 1.

    Belangrijk: blijf tijdens de gehele beweging je 
    buikspieren aanspannen en daarmee je rug de grond
    in duwen.

2.3 Crab Walks
Houding:  Staand, ruimte links en rechts
Aantal:  3 x 45 seconden

Uitvoering: 
1. Span de dyna-band als een lus om je benen, net 
    boven je knieën zodat je lichte weerstand voelt als 
    je je benen recht onder je hebt staan.
2. Ga iets door je knieën en stap zijwaarts links of 
    rechts uit, zet vervolgens je andere been er weer
    naast. Houd spanning op de band! 
3. Herhaal dit naar beide kanten; zet bijvoorbeeld eerst
    vijf stappen naar rechts en weer naar links. Zolang 
    het aantal elke kant op uiteindelijk gelijk is.

Te licht? Span de band om je enkels (zwaarder) of om 
je voorvoeten (zwaarst).

CORE3
De core is (een van) de belangrijkste spiergroepen die je bij 
het volleybal gebruikt. Het zorgt voor je algehele stabiliteit, 
maar bijvoorbeeld ook voor extra power in je aanval door 
het krachtige ‘dichtklappen’ bij het raken van de bal.

3.3 Buik/rugspier-oefeningen (optioneel)

Houding:  Op de grond,
Aantal:  Eigen inschatting

Het versterken van buik- en rugspieren is absoluut 
aan te raden, ook (of misschien wel juist) in de 
voorbereiding op het seizoen. Sterke spieren kunnen
de kans op pijntjes gedurende het seizoen verminderen.
Er zijn veel verschillende manieren om deze spieren 
te trainen, met of zonder gewichten/dyna-band. Deze 
oefeningen zijn niet allemaal in dit schema opgenomen,
maar op internet is veel te vinden.

Algemene tip: 
Probeer dit zo veel mogelijk diagonaal te trainen. 
Denk aan: linkerarm/rechterbeen tegelijkertijd liften 
vanuit een plank- of bear-positie. Of met je rechter-
elleboog naar je linkerknie bij sit-ups. 
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3. Doe dit vervolgens andersom; 5x per kant.

https://youtu.be/dJL9yfT_R3o
https://youtu.be/gmpC5hnMBdA
https://youtu.be/Ugjq-GeapBo
https://youtu.be/mV2BNJMnPyQ



