
VIERMANS | WEEK 51
THEMA: DE BESLISSENDE PASS

1. AANNEMEN EN VERPLAATSEN

UITLEG IN STAPPEN: 
1.  Elke speler is onderdeel van een driehoek
2.  De trainer spreekt van te voren een aantal   
 variaties met de spelers af
3.  De bal gaat zoals aangegeven met de pijlen.
(4.  Conditionele optie: Na elke 2 minuten 1 
 shuttle)

VARIATIES:
1.  Versnel naar de linker pion, trek hem terug met  
 de krul en versnel naar de andere kant.
2.  Indian dribble recht vooruit tussen de 
 2 pionnen. Versnel zijwaards naar rechts.
3.  Versnel om de rechter pion, trek de bal terug   
 tot aan de backhand en ga om de linker pion.
4.  Versnel tot de rechterpion, trek de bal 180   
 graden terug om het midden en versnel met   
 de backhand naar de linker pion.

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Oefen van te voren de volgordes zelf even   
 zodat je deze goed kunt uitleggen
2.  Blijf focussen op techniek boven afraffelen.

* Aannemen en verplaatsen
* Dit kan met 2-3 of 4 man uitgevoerd worden.
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2. AFRONDEN

UITLEG IN STAPPEN: 
1.  A legt 2 ballen klaar
2.  Bal 1 speelt hij naar B, bal 2 gaat naar C
3.  B maakt een passeerbeweging naar rechts   
 en passt terug naar A. B
4.  A rond af.
5.  B rent na zijn pass door richting stip
6.  C maak een passeerbeweging naar rechts-  
 links en slalomt door de pionnen heen
7.  C geeft een backhand voorzet naar B die de   
 bal one-touch scoort.

Doordraaien: A-C-B-A

VARIATIES:
1.  Verander de passeerbewegingen voor B en C
2.  B tipt niet maar speelt een give&go met C.

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Praat de spelers op het begin door 
 de oefening heen
2.  Let op de timing. Op het moment van scoren   
 mag er niemand stil staan.

* Afronden
* Verdeel de spelers over A-B-C

3. BESLISSENDE PASS

UITLEG IN STAPPEN: 
1.  A passt naar B en bied zich ‘naast’ B aan
2.  B passt terug naar A
3.  A probeert zo snel en gecontroleerd mogelijk   
 naar 1 (richting de blauwe pionnen)
4.  1 bied zich aan voor de pionnen rij, maakt de  
 schijn naar binnen en passt op de 
 ingelopen 2
5.  2 maakt een korte v-drag en scoort

VARIATIES:
1.  De passes volgen elkaar op. Zet voor elke pass   
 een extra pion waar ze naar toe moeten drijven  
 met bal en een duwpass moeten geven.
2.  Verander de passeerbewegingen voor 1 en 2   
 beide kanten.

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Voer beide variaties tegelijkertijd uit. Wissel   
 halverwege voor de afwisseling
2.  Geen keeper? Dan moet de bal tussen de   
 palen.

* Beslissende pass
* Je ziet 2 oefeningen die samen 1 vormen. Ze blijven wel   
  in het eigen kwart.
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FOCUSPUNTEN:
1.  Eenmaal aan de bal focussen we volledig 
 op de techniek (handen uit elkaar, correct   
 draaien van de stick)
2.  Het moment dat je aan de bal bent is relatief   
 kort. Zorg dat ze gefocust zijn.

FOCUSPUNTEN:
1.  Spelers hebben korte taken. Erg belangrijk dat  
 deze goed uitgevoerd worden
2.  De schijnbewegingen van 1 en 2 zijn doorslag  
 gevend. Deze proberen snel uit te voeren

©  H O C K E Y W E R K T  |  S K

FOCUSPUNTEN:
1.  Tussendoor rustig aan doorbewegen is prima   
 maar de oefening gaat echt op hoog tempo
2.  Iedereen maakt eerst oogcontact voordat hij   
 passt


