
C-B-A | WEEK 48
THEMA: VIERMANS TRAINING

1. OPEN EN GESLOTEN AANNEMEN 

UITLEG IN STAPPEN: 
Deel 1:
1.  A loopt richting de gele en blauwe pion
2.  De trainer passt naar A
3.  A neemt de bal gesloten aan en drijft breed   
 om de blauwe pion
4.  A passt de bal naar C
5.  B loopt richting de gele en blauwe pion
6.  C passt naar B
7.  B neemt de bal gesloten aan en drijft breed   
 om de blauwe pion
8.  B passt weer naar de trainer
Deel 2:
1.  Na de passes van Trainer & C neemt A & B de   
 bal open aan.
2.  Hij ontvangt de bal tussen de gele en blauwe  
 pion en draait in zijn aanname rechts weg
Deel 3:
1.  De trainer roept nu afwisselend de kleur van   
 de pion. De speler anticipeert met een open of  
 gesloten aanname.
* Doordraaien A-B-C-A (achter je pass aan).

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Zorg ervoor dat eerst de structuur goed loopt   
 voordat je gelijk uitleg geeft m.b.t. technieken.
2.  Let er extra op dat elke speler goed door in 
 knieën gaat en zijn handen uit elkaar aan de   
 stick heeft.

* Open en gesloten aannemen
* Verdeel de spelers over A-B-C. Zorg voor minimaal 
   1.5 meter afstand tussen A&B
* De trainer kan vervangen worden door een speler (D).
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2. BEHENDIGHEID EN CONDITIE

UITLEG IN STAPPEN: 
A:
1.  De trainer passt de bal naar A
2.  A drijft op snelheid om de gele pion tot aan   
 de rode pionnen rij
3.  Bij de pionnen rij maakt A een drag beweging  
 en lift hij over de tweede rij pionnen
4.  A passt de bal tegen het reboundboard en   
 vervolgens weer naar de trainer
5.  A sprint zonder bal rechts langs de rode 
 pionnen rij en springt over de tweede rij
6.  A ontvangt de bal terug van de trainer en   
 passt vervolgens naar B
B:
1.  B neemt de bal open aan en versnelt om 
 de gele pion
2.  B lift door de band o.i.d. heen en slalomt door  
 de rode pionnen heen
3.  B scoort

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Praat de spelers op het begin door de 
 oefening heen (zeg wat ze waar moeten   
 doen)
2.  Breng enthousiasme waardoor je spelers   
 motiveert en een hoog tempo behoudt.

* Behendigheid en conditie
* Verdeel de spelers over de 4 pionnen. Ze voeren de
   oefening 10x uit. Wisselen daarna van positie.

3. AANNAMES AFRONDEN, CONDITIE 4. GIVE & GO

UITLEG IN STAPPEN: 
Deel 1:
1.  Spelers 1 en 2 horen bij elkaar en 
 spelers A en B
2.  Spelers 1 en A hebben beide 5 ballen 
 klaarliggen
3.  Spelers 1 en 2 passen de bal 9 keer zo snel   
 mogelijk naar elkaar over en dan rond 
 speler 2 af op goal
4.  Spelers A en B doen hetzelfde 
5.  Wie het eerst 5 keer scoort heeft gewonnen
6.  Mis je een bal heb je automatisch verloren als  
 de anderen er weer 5 scoort, ga wel door tot   
 het einde
Deel 2:
1.  Let op, nummer 2 neemt de plek in van 2.1 op  
 het plaatje en speler B de plek van speler B1
2.  Je staat met z’n vieren ieder bij een pion rond  
 de 23 meter. Iedereen heeft 5 ballen 
4.  Je rent om de pion voor je heen en schiet op   
 goal. Iedereen doet dit tegelijk 
5.  Nadat je geschoten hebt ren je terug en pak   
 je je 2e bal. Ga zo door tot de 5.
6.  Ga links om de pion, ga rechts om de pion,   
 maak een rondje om de pion met je gezicht   
 naar voren (voetenwerk)
WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Zorg ervoor dat eerst de structuur goed loopt   
 voordat je gelijk uitleg geeft m.b.t. technieken 
2.  Zeker bij een racevorm waar iedereen wil 
 winnen is het super belangrijk dat je veel 
 coacht op de goede technieken. Handen uit   
 ekaar bij het drijven en bal plakt aan stick

* Aannames afronden en een stuk conditie 
* Zorg dat iedereen te allen tijde 1.5 meter afstand 
   houdt

UITLEG IN STAPPEN:
Deel 1: ( witte lijnen)
1. Speler A begint met de bal en passt de bal   
 breed richting speler 1.
2.  Speler A rent diagonaal om de rode pion 
 heen en neemt de bal in de backhand punt   
 aan richting de goal en rondt af. 
3.  Speler 1 pakt vervolgens een bal en passt hem   
 breed naar speler B die de plek van speler A in   
 heeft genomen.
4.  Speler 1 rent nu diagonaal door en ontvangt de  
 bal in de forehand richting de goal en rondt af.
Deel 2: (gele + roze lijnen)
1.  Speler A begint met de bal en passt hem naar   
 speler 1. 
2.  Speler 1 loopt met de bal breed richting de   
 startpositie van speler A.
3.  Speler A begint zijn run diagonaal maar rent om  
 de blauwe pion heen en buigt terug naar zijn   
 eigen kant (S-lead) en ontvangt nu de bal in zijn  
 forehand. 

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Zorg ervoor dat eerst de structuur goed loopt   
 voordat je gelijk uitleg geeft m.b.t. technieken. 
2.  Harde vlakke passing
3.  Bal in de loop liever te ver naar buiten dan te ver  
 naar binnen.

* Give & Go met afronden 
* Zorg ervoor dat je te allen tijde 1.5 meter afstand houdt 
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FOCUSPUNTEN:
1.  Deze oefening 10x per positie uitvoeren. Zorg voor  
 een hoog tempo en concentratie
2.  Handen zijn constant goed uit elkaar aan de stick

FOCUSPUNTEN:
1.  Bij de gesloten aanname blijft het lichaam   
 tussen de pionnen en de bal 
 (beschermt de bal).
2.  Bij de open aanname begeleiden we de bal   
 en draaien we open met het rechterbeen.

FOCUSPUNTEN:
1.  Houd de bal aan de stick bij het drijven
2.  Voeten breed bij het aannemen van de bal   
 (sterk staan)
3.  Snel voetenwerk is essentieel 

FOCUSPUNTEN:
1.  Houdt de bal aan de stick bij het drijven 
2.  Bij het aannamen naar voren houd je tenen naar  
 de goal gericht zodat je meteen door   
 kan versnellen
3.  Snel voetenwerk is essentieel 
4.  Afronding op snelheid 
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