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Beoordeling volleybal 
 Punten 
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   Serveert vaak fout (in het net of uit) maar raakt de bal wel. Serveert meestal goed, maar kan de bal nog niet plaatsen. Serveert bijna altijd goed en kan de bal ook plaatsen. 

  Kan de bal onderhands spelen maar niet gericht naar een 
medespeler en de bal wordt niet hoog gespeeld. 

Kan de bal onderhands spelen, bal is hoog genoeg om door een 
medespeler verder gespeeld te worden. 

Kan de bal gericht via de onderhandse techniek naar een willekeurige 
medespeler toe spelen.  

  Kan de bal bovenhands spelen maar niet gericht naar een 
medespeler en de bal wordt niet hoog opgespeeld. 

Kan de bal bovenhands spelen, de bal is hoog genoeg om door een 
medespeler verder gespeeld te worden. 

Kan de bal gericht via de bovenhandse techniek naar een willekeurige 
medespeler toe spelen. 
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  De speler speelt de bal direct over het net. De speler probeert meestal de bal over te spelen naar een willekeurige 
medespeler. 

De speler speelt de vaak naar een medespeler die bij het net staat. 

  De speler lukt het vaak niet om de bal te scoren op een lege 
plek in het veld van de tegenstander. 

De speler scoort af en toe door de bal te spelen op een lege plek in het veld 
van de tegenstander. 

De speler scoort vaak door de bal te spelen op de een lege plek in het veld 
van de tegenstander te spelen. 

  De speler is bijna niet in staat om de bovenhandse en 
onderhandse techniek af te wisselen. 

De speler is in staat om de bovenhandse en onderhandse technieken af te 
wisselen. 

De speler in staat om de juiste keuze te maken voor een bovenhandse of 
onderhandse techniek. 

  De speler staat vaak niet klaar om de bal van de tegenpartij te 
ontvangen. 

De speler staat rechtop klaar om de bal van de tegenpartij te ontvangen. De speler staat in een verdedigende houding klaar om de bal van de tegen 
partij te ontvangen. 
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S   Kent de regels volgens het rallypoint systeem maar past ze 

niet toe. 
Kent en begrijpt de regels volgens het rallypoint systeem maar past ze niet 
altijd toe. 

Kent en begrijpt de regels volgens het rallypoint systeem en past ze altijd toe. 
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Helpt soms uit zichzelf de spullen klaar te zetten. Helpt meestal uit zichzelf de spullen klaar te zetten. Helpt altijd uit zichzelf de spullen klaar te zetten. 

  

 
Kan alleen een net opbouwen. Kan alleen het net opbouwen en kan het anderen uitleggen. Kan met hulp van anderen een net opzetten. 
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