
VIERMANS | WEEK 3
THEMA: DIEPTE SPEL

1. BASIS

UITLEG IN STAPPEN: 
1. De trainer geeft een signaal
2. Op dat moment starten beide spelers met het  
 spelen {hard) van de bal welke terugstuitert
3. De trainer geeft nog een signaal
4. Op dat moment versnellen beide spelers met   
 de bal om de pion heen naar de plek van 
 de ander
VARIATIES:
1.	 Op	het	signaal	van	de	trainer	flatsen	beide		 	
 spelers Aen B de bal naar elkaar als ze bij 
 de pion rechts van hun zijn.
2. Er is maar 1 bal. De spelers geven een liftpass.  
 Op signaal van de trainer gaat diegene met   
 bal een half rondje, de speler zonder 
 gaat rechtdoor over de balk heen.
3. Wissel 5 keer spelen tegen de balk af met   
 5 x hooghouden.
WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1. Ben extra duidelijk in de soort signalen die je   
 geeft. Je kunt zelf ook wat verzinnen en er 
 tussendoor combineren
2. Laat de spelers niet te lang hetzelfde doen en  
 wissel zeker af met variaties die rechtop 
 kunnen. Zo krijgen de spelers minder last van   
 hun rug.

* Het door wisselen doe je alleen in je eigen kwart.
* Tussen de 2 spelers ligt een zaal balk of een rebound     
   board (moet terug kunnen stuiteren). Beide spelers heb  
  ben een bal
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2. BACKHAND

UITLEG IN STAPPEN: 
1. A legt 2 ballen voor zichzelf klaar
2. A passt met een backhand slag bal 1 naar   
 speler 2 toe.
3. Speler 2 draait in zijn aanname naar zijn   
 backhand, verlegd de bal links voorbij de 
 pionnen rij en scoort met de backhand
4.	 A	passt	met	een	backhand	flats	de	bal	naar	1
5.	 1	passt	met	een	backhand	flats	de	bal	naar	B
6. B versnelt in zijn aanname naar links, lift de bal  
 en speelt met een backhand slag de bal 
 richting 2
7. 2 neemt de bal vóór de pionnen rij aan, lift   
 met zijn backhand er overheen en scoort 
 met een backhand slag.
VARIATIES:
1. B speelt de bal na zijn lift op de doorgelopen   
 A die hem vervolgens inspeelt naar 2
2. A speelt bal 2 naar B. B speelt naar 1. 1 speelt   
 de bal voor de goal langs zodat 2 met tip-in   
 kan scoren.
WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1. Let goed op wie er wat meer moeite heeft. 
 Ga daar bij staan om eventueel extra tips te   
 geven óf een nieuwe bal te spelen zodat 
 de oefening door kan gaan.
2. Het doordraaien blijft echt op eigen helft. 
 Zet eventueel uit aan beide kanten. 
 Dan is de focus uiteraard Forehand.
 

* Het door wisselen doe je alleen in je eigen kwart.
* De ballen starten bij A

3. DIEPTE PASS 4. PASS SPEL

UITLEG IN STAPPEN: 
1.  Op het teken van de trainer start (in het 
 voorbeeld) A en 1 tegerlijkertijd met de slalom
2.		 Beide	spelers	flatsen	de	bal	naar	de	gele	pion		
 van de speler schuin over aan de overkant
3.  Op de terugweg vanaf de gele pion gaan ze   
 hooghoudend terug naar de startpion. 
 Dit herhalen ze 
4.  Tot de trainer nog een signaal geeft 
5.  Op dat moment scoort 1 de eerste bal die hij   
 van A ontvangt 
6.  A versnelt met de bal van 1 tot aan 
 de blauwe pion en speelt ook deze naar 1
7.  1 scoort wederom 
VARIATIES:
1.  Dummy
2.  Backhand dummy
3.  Lift
4.  Andersom doordraaien.
WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1. Ben duidelijk en luid zodat iedereen je kan   
 horen
2. Voeg aftellen toe, zo zorg je dat het zoveel   
 mogelijk gelijk verloopt. 
   

* Het doorwissel doe je alleen in je eigen kwart
* De ballen zijn verdeeld over alle spelers

UITLEG IN STAPPEN:
1.  Als trainer bepaal je de techniek waarmee de   
 spelers moeten overspelen 
2.  De spelers staan beide op de lijn en slaan vanaf  
 hier naar elkaar oer waarbij de bal door het   
 rode poortje moet
3.  Wanneer een duo 10 ballen achter elkaar goed  
 door het poortje spelen mogen ze de 10 ballen   
 scoren op 1 van de grote goals. 
4.  Pas wanneer dit lukt hebben ze 1 punt
5.  Let op, een duo wint ook wanneer ze alle 10   
 ballen succesvol 10 keer naar elkaar hebben   
 overgespeeld door het poortje
6.  Ga je voor snelheid og precisie? 

VARIATIES:
1.		 Switch	tussen	forehand/	backhand	flats	en	slag
2.  2 of 3- touches only 
WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1. Ben duidelijk in het startsignaal en tel hardop   
 de punten
2. Coach duidelijk de 2-tallen. Laat weten of ze   
 bijv. moeten versnellen of rustiger aan kunnen  
 gaan. Wat us er nodig om te winnen?  

* Richtingsgevoel
* Per duo 10 ballen
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FOCUSPUNTEN:
1. Handen uit elkaar en leunend op de
 voorvoeten
2. Alert op de signalen van de trainer

FOCUSPUNTEN:
1.  Zoveel mogelijk spli-vision (zie de bal en de plek  
 waar deze heen gaat)
2.  Lichtvoetig zodat je snel kunt schakelen na de  
 eigen pass

FOCUSPUNTEN:
1.  Zowel stick als linkervoet (forehand) en stick   
 (backhand) wijzen de bal goed na
2.  De aanname is het startpunt voor de pass. 
 Leg daar dan ook de nadruk op
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FOCUSPUNTEN:
1. De backhand is hier het belangrijkste. 
 Het draait om de uitvoering en niet om de 
 snelheid
2. Met alle passvormen van de backhand de   
 bal goed nawijzen.


