
C-B-A | WEEK 47
THEMA: TEAM

1. BASISTECHNIEKEN

UITLEG IN STAPPEN: 
1.   Verdeel de groep ik groepjes van minimaal 4   
 maximaal 5 spelers
2.  Spelers A/1 beginnen met de bal en lopen 
 2 meter op en passen de bal naar de andere  
 kant
3.  Speler C/3 neemt de bal aan een loopt weer 
 2 meter op en passt de bal terug naar 
 speler B/2
4.  Je volgt je pass steeds en rent naar de andere  
 kant

VARIATIES:
1.  Begin met pushen
2.  Ga verder met flats forehand + backhand
3.  Forehand slag en backhand slag
4.  Stuiterballen

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Let op de basistechnieken (handen goed uit   
 elkaar)
2.  Heb als trainer extra ballen bij je voor wanneer  
 een bal weg schiet

* Basistechnieken
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2. CIRKEL WERK

UITLEG IN STAPPEN: 
1.  Speler A+B spelen de bal achterin rond dit 
 zijn de passers
2.  Spelers 1 + 2 ontvangen om de beurt een   
 pass van spelers A+B
3.  Als speler 1 de bal ontvangt doen spelers 2 en  
 D NIET mee, je speelt nu een 4v4 richting 
 de goal
4.  Als speler 2 de bal ontvangt doen spelers 1 en  
 C NIET mee, je speelt nu een 4v4 richting 
 de goal
5.  Spelers E + H + G zijn de aanvallers in de cirkel
6.  Spelers 3 + 4 + 5 zijn de verdedigers in 
 de cirkel

VARIATIES:
1.  Haal speler C/D weg om een overtal te 
 creëren voor de aanvallers
2.  Voeg een extra vrije verdediger toe om een   
 overtal voor de verdedigers te creëren

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Zorg ervoor dat iedere positie dubbel bezet is.
2.  Heb als trainer extra ballen bij je voor wanneer  
 een bal weg schiet
3.  Coach actief op het doorbewegen na 
 de pass

*  Cirkel werk
*  Focus op de bezetting in de cirkel

3. 4V3 - 5-4 4. RECHT VAN AANVAL

UITLEG IN STAPPEN: 
1.  Spelers 1/2/3/4 beginnen als aanvallers met   
 een bal en proberen te scoren in de goal
2.  Spelers A/B/C beginnen als verdedigers
3.  Als spelers A/B/C de bal afpakken proberen   
 ze D/E in te passen
4.  Lukt het om spelers D/E in te passen dan 
 worden spelers 1/2/3/4 verdedigers
5.  Spelers A/B/C/D/E worden nu aanvallers is   
 een 5v4 tegen 1/2/3/4

VARIATIES:
1.  Maak het veld breder zodat er meer ruimte is   
 om aan te vallen
2.  Als spelers 1/2/3/4 scoren krijgen ze een 
 bonusbal om opnieuw aan te vallen

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Kijk naar hoeveel spelers je hebt maak het   
 anders een 3v2-4v3
2.  Heb als trainer extra ballen bij je voor wanneer   
 een bal weg schiet dat ze snel doorkunnen
3.  Coach actief op het doorbewegen na de pass

* Passen en omschakelen
* Verdeel de groep in 2 teams. Doe dit met hesjes

UITLEG IN STAPPEN:
1. Deel het team op in 2 gelijkwaardige teams.
2.  Bij een oneven aantal heeft 1 team een wissel
3.  Het ene team begint met de bal en het andere   
 team begint met recht
4.  Je kan recht van aanval hallen door de bal over  
 de 23M te drijven/passen
5.  Nu kan je richting de goal om te scoren.
6.  Pakt het andere team de bal af moeten zij   
 weer recht halen voordat je mag scoren
7.  Speel 4 periodes van 6 min (ligt eraan hoeveel   
 tijd je over hebt)

VARIATIES:
1.  Laat 1 team met een overtal spelen
2.  Als je een oneven aantal hebt speelt er 1 speler  
 als joker.
3.  Joker houdt in dat je bij de bal bezittende partij   
 speelt

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Heb altijd meerdere ballen vast zodat het spel   
 vloeiend blijft.
2.  Zorg ervoor dat je een fluit bij je hebt om 
 verwarring te voorkomen.
3.  Zorg ervoor dat de wissels binnen 3 min 
 doorwisselen dat ze niet te lang stil staan.

* Recht van aanval
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FOCUSPUNTEN:
1.  Zorg dat de spelers in het vierkant het overzicht   
 houden. Eenmaal aan de bal moeten ze versnellen
2.  Slimme passes. Niet lomp/ hard door het midden  
 blijven slaan.

FOCUSPUNTEN:
1.  Lichaam achter de bal bij het aannemen
2.  Harde en vlakke passing.
3.  Bij alle aannames de bal aan de stick plakken

FOCUSPUNTEN:
1.  Om de verdedigers heen passen niet doorheen
2.  Harde en vlakke passing.
3.  Bezetting in de cirkel, strafbal stip en 2e paal   
 bezetten
4.  Doorbewegen na je pass

FOCUSPUNTEN:
1.  Zorg ervoor dat iedereen actief meedoet.
2.  Zorg ervoor dat je stimuleert op het doorbewegen  
 na je pass.
3.  Speel om de tegenstander heen niet doorheen.
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