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Mijn naam is Yannick van Harskamp en volleybal is 

mijn passie. Als klein kind wilde zoveel mogelijk vol-

leyballen en mijn droom was Olympisch goud winnen.  

Via de jeugdopleidingen heb ik op 19- jarige leeftijd 

mijn debuut in het Nederlands team gemaakt. 10 jaar 

lang was ik de spelverdeler van de Lange Mannen. 

We hebben de hele wereld over gereisd om internati-

onale wedstrijden te spelen zoals Europese Kampi-

oenschappen, Euro league en World League. 



Missie 

Toen ik stopte met volleyballen wilde ik mijn eigen volley-

balschool beginnen. Ik wilde mijn ervaring overbrengen 

naar de jonge talenten. Mijn jarenlange ervaring op het 

hoogste niveau gebruik ik als basis voor de trainingen. Dit 

is voor mij heel leuk omdat ik dan dingen kan delen waar-

van ik denk dat jij wat leert. En jij komt erachter hoe er 

training wordt gegeven in het topvolleybal! 

 

Wat is de volleybal school? 

Laat mij je iets vertellen over de 

NJOI Academy. De NJOI Academy is een volleybalschool 

gericht op volleybaltalenten tussen de leeftijd van 13 en 

18 jaar en is gevestigd in de omgeving Nijmegen. In 2018 

is het RTC Nijmegen gestopt met het opleiden van talen-

ten in deze leeftijdscategorie. Hier zijn wij als de NJOI 

Academy gelijk ingesprongen en hebben onze eigen volley-

balschool opgericht, om jou als talent nog verder op te lei-

den. Bij de NJOI Academy gaat het om persoonlijke ont-

wikkeling. Waar je bij je club gericht bent op het team en 

op het winnen is dit bij de NJOI Academy anders. Wij wil-

len ons richten op jouw persoonlijke ontwikkeling. Daar-

mee zorgen wij dat jij het uiterste uit jezelf haalt. 



Meer dan volleybal 
 

Maar wij zijn niet alleen een volleybalschool. Ook proberen 

wij jou te laten ontwikkelen op persoonlijk gebied. Zo ga je 

eens in de zoveel tijd in gesprek met Yannick over hoe het 

gaat, hier zijn je ouders natuurlijk ook bij. Blessurepreven-

tie is een ander belangrijk doel van de NJOI Academy. Dit 

doen wij door verschillende dingen te organiseren. Zo 

heeft afgelopen jaar Rob Vesters, sportarts Nederlands 

volleybalteam, een presentatie gehouden over blessure-

preventie. Ook is er elke zondag aandacht voor krachttrai-

ning. Natuurlijk word jij hier sterker door, maar dit gebeurt 

voor een belangrijk deel ter preventie van blessures. De 

oefeningen zijn allemaal ontworpen om blessures te voor-

komen en te zorgen dat jij een leuk seizoen en nog vele 

leuke volleybal jaren kunt beleven zonder blessures. De ko-

mende jaren zullen er nog meer activiteiten plaats vinden 

om te zorgen dat jij je kan ontwikkelen.  



Ook zal er een ‘persoonlijk plan’ worden opgesteld. Dit 

gebeurt aan de hand van de gesprekjes met jou en je 

ouders. Hierin zal alles worden meegenomen wat uit 

de nulmetingen is gekomen. Dit plan wordt met jou ge-

maakt om jezelf zo goed mogelijk te kunnen laten ont-

wikkelen op het fysieke maar ook het mentale gebied. 

Natuurlijk heb je ook nog je eigen club. Hier zal ook re-

kening mee gehouden worden op het gebied van belas-

ting. En mocht jij een stap hogerop willen doen bij een 

andere club kan dit altijd in overleg met de trainers. Zij 

kennen veel trainers en clubs in de volleybal wereld in 

Er zullen komend seizoen nulmetingen worden gedaan. 

Bij deze metingen moet je denken aan spronghoogte, 

reikwijdte maar ook stand van schouders en voeten. 

Super leuk om te kijken hoe hoog je al springt. Door 

deze metingen kan er goed gekeken worden waar jij 

behoefte aan hebt op het gebied van bijvoorbeeld bles-

surepreventie. Dit zullen we dan gaan gebruiken in de 

trainingen. De krachttraining gebeurt in samenwerking 

met NOC*NSF. Er wordt gebruikt gemaakt van de richt-

lijnen van TeamNL. Dit gebruikt het Nederlands team 

ook! 



 

Hoe zien de trainingen eruit? 

Warming-up 

We beginnen altijd met een leuke warming-up in de vorm 

van een spelletje waarmee je je technische vaardigheden 

gelijk traint. Dit spelletje duurt vaak 5 à 10 minuten en dan 

gaan we door naar de blessurepreventie. Deze warming-up 

is anders dan de normale warming-up die je waarschijnlijk 

gewend bent. Wij willen zo snel mogelijk aan de bal. Dat is 

natuurlijk ook wat volleybal zo leuk maakt. Dit doen wij om 

het balgevoel gelijk te trainen, maar natuurlijk ook omdat 

het veel leuker is dan het standaard hakken billen en knie 

heffen.  



Blessurepreventie 

Blessurepreventie is een onderdeel van de training. Dit is 

natuurlijk om te zorgen dat jij niet geblesseerd raakt, maar 

je wordt er ook veel sterker van. De krachttraining wordt 

begeleid door Sjoerd van der Geest en Iskander Stam. Zij 

zijn bezig om zichzelf te specialiseren in blessurepreven-

tie. Dit doen ze aan de hand van eigen kennis maar ook in 

samenwerking met NOC*NSF, de Nederlands sportbond die 

samenwerkt met verschillende topsporters. Zo mogen zij 

gebruik maken van de faciliteiten van TeamNL. De basis 

van de krachttraining komt ook vanuit TeamNL. Zij hebben 

een richtlijn uitgewerkt en deze wordt ook nageleefd bij de 

NJOI Academy. De rede dat wij bezig zijn met blessurepre-

ventie is omdat wij gemerkt hebben dat hier soms weinig 

aandacht voor is bij de club. Wij vinden dit belangrijk en 

daarom is hier elke training aandacht voor. Zodat jij het he-

le jaar blessure vrij kan sporten! 



Technieken 

De technieken die door het jaar heen getraind worden zijn: 

bovenhands spelen, passen en verdedigen, serveren en 

niet te vergeten aanvallen. Dit wordt gedaan in blokken 

van ongeveer 6 weken. Er wordt dan gekeken naar de spe-

cifieke techniek van die week. Dit is dan de hele training 

het aandachtspunt en vanuit die techniek worden alle oe-

feningen ook gedaan. Het verschil met je eigen club is dat 

je bij de NJOI Academy veel meer persoonlijke aandacht 

krijgt. Wij zijn erop gefocust om jou als individu beter te 

maken. Omdat wij veel persoonlijke tips geven zal je snel 

groeien. En dit kan je natuurlijk meenemen naar je eigen 

club om daar kampioen te worden. 

Toepassen 

Het laatste uur van de training worden de getrainde tech-

nieken gebruiken in allerlei wedstrijdvormen. Die wedstrijd 

vormen worden altijd met heel veel plezier en grote inzet 

gespeeld. Maar concentratie is ook belangrijk. De talenten 

bewijzen elke keer weer dat plezier heel goed samengaat 

met concentratie. Hierdoor is het altijd een leuke training 

met een hoog niveau. En na elke training zal jij het gevoel 

hebben dat je met veel plezier een stukje beter bent ge-

worden.  

“Ik merk heel erg dat ik bij de volleybalschool persoonlij-

ke aandacht krijg. Dit is anders dan bij de club waar het 

gaat om het team.” - Femme Beijer (speelster) 



Trainers 

Yannick van Harskamp 

 De hoofdtrainer en oprichter van 
 de NJOI Academy is Yannick van 
 Harskamp. Yannick was  
 spelverdeler van het Nederlands 
 mannenteam. Yannick heeft de 
 leiding over de training en denkt 
 de  trainingen uit. Dit doet hij 
 vanuit zijn eigen ervaring. Deze 
 ervaring  heeft hij opgedaan in 
 onder andere België, Italië en het 
 Nederlandse mannenteam. Super 
 vet dus!` 
 

 “Ik geniet ervan als ik iemand zichtbaar vooruit zie 
gaan door de trainingen .” 
 
 
 

Sjoerd van der Geest 
 
 Een van de assistent-trainers op de 
 zondag is Sjoerd van der Geest. Hij 
 is spelverdeler van Pegasus heren 
 1 en komt uit in de tweede divisie. 
 Sjoerd is bezig zich te  
 specialiseren in krachttraining. Op 
 de zondag wordt de krachttraining 
 ook geleid door Sjoerd. Sjoerd is er 
 om de week op zondag, hij wisselt 
 dit af met Iskander . 
 

 “Ik vind het leuk om mijn ervaring te delen met ande-
ren en ik kan ervan genieten om een groep jonge gemo-
tiveerde talenten te zien groeien. Ik ben een positieve 
jongen met een groot volleybalhart.” 



Iskander Stam 

 De andere assistent-trainer op de zondag 
 is Iskander Stam. Ook hij speelt bij  
 Pegasus in heren 1. Hij is daar diagonaal. 
 Iskander specialiseert zich, net als 
 Sjoerd, in de krachttraining. Omdat Sjoerd 
 en Iskander elkaar afwisselen op de zon
 dagen krijgt de groep om de week een  
 andere krachttrainer.  

 

“Ik geniet ervan om de talenten zo bezig te zien met vol-
leybal. Iedereen komt gemotiveerd en wil wat leren. Dat is 
super!”  



Alles buiten de trainingen om 

De NJOI Academy is meer dan alleen een volleybalschool. 

Ook worden er vanuit de NJOI Academy clinics gegeven, 

wordt er meegedaan aan internationale jeugdtoernooien 

en ieder jaar worden Talent Days georganiseerd. Zoals je 

ziet is NJOI Life meer dan alleen een volleybalschool.  

Internationale Jeugdtoernooien 

De Njoi Academy zal in de toekomst gaan proberen vaak 

aanwezig te zijn bij internationale jeugdtoernooien. Dit is 

afgelopen winter voor het eerst gebeurd. We zijn met een 

Meisjes A team afgereisd naar Apeldoorn om daar deel te 

nemen aan het 26e Errea-Buurman toernooi. Hier hebben 

we gespeeld tegen bijvoorbeeld teams uit Duitsland en 

Hongarije.  Uiteindelijk is daar een welverdiende 7e plek 

bemachtigd.  



Talent days 

Ook worden er vanuit de Njoi Academy Talent Days geor-
ganiseerd door hoog aangeschreven trainers. Denk hierbij 
aan Yannick zelf maar ook Saskia van Hintum. Dit is een 3-
daagse waarbij jeugdspelers de kans krijgen om training 
te krijgen van een toptrainer. Heel leerzaam dus. Meer in-
formatie hierover is te vinden 
op:  
www.njoilife.nl/talentdays  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clinics 
 
Vanuit de Njoi Life worden er ook clinics gegeven door 
toptrainers. Deze clinics zijn heel leuk voor bedrijven die 
een keer kennis willen maken met volleybal, maar ook 
voor verenigingen die een keer wat leuks willen organise-
ren. Clinics kan je aanvragen via: www.njoilife.nl/clinics  

http://www.njoilife.nl/talentdays
http://www.njoilife.nl/clinics


Praktische informatie 

De trainingen zijn op zondag. Op zondag zijn de trainingen 

over het algemeen van 10:00 tot 13:00 uur. Deze trainingen 

worden afwisselend gegeven in Nijmegen en Wijchen. In 

Nijmegen wordt gebruikt gemaakt van de hallen van Pega-

sus en VoCaSa. In Wijchen wordt de hal van Trivos ge-

bruikt. 

 

Waar wacht je nog op? 

Na al deze informatie te hebben gelezen heb je vast een 
goed beeld gekregen van de volleybalschool. En wij hopen 
jou natuurlijk terug te zien op de selectietrainingen. Ieder-
een kan zich aanmelden via de volgende link: 
www.njoilife.nl/academy  

http://www.njoilife.nl/academy


Meld je aan! 

www.njoilife.nl/academy 

 

We zien je op de trainingen! 
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