
WINNEN | WEEK 5
THEMA: WINNEN 

1. WARMING-UP

UITLEG IN STAPPEN:
VARIANT 1 
1. B passt de bal naar A en bied zich aan voorbij  
 het gele vak (tegenstander)
2.  A passt de bal terug naar B
3. B neemt de bal open aan en versnelt met 
 een liftje
4. B gaat vervolgens d.m.v. een 
 dummy/drag naar binnen en scoort
VARIANT 2
1. B passt de bal naar A en bied zich aan voorbij  
 het gele vak (tegenstander)
2. A beweegt naar de bal toe en passt hem   
 terug op de vrijgelopen B. A rent rechtdoor.
3.	 A	passt	de	eerste	rij	van	gele	flapjes	en		 	
 geeft de bal mee/passt naar A
4. A scoort
WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1.  Stimuleer de spelers om hun actie aan te   
 gaan. Zo veel mogelijk proberen
2. Heb wat extra ballen bij de hand. Je wilt dat   
 de oefening kan door gaan 
 (ook bij een slechte pass).

*  Warming-up 
*  De ballen starten bij B
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2. WINNEN OP KOPCIRKEL

UITLEG IN STAPPEN: 
1. A speelt een kaats met speler 3
2. A speelt de bal naar B die zich vrij heeft gelopen achter 1. 1 mag  
 nog niet uit 
 het vierkant
3. B scoort
4. D speelt een kaats met spel er 3
5. D speelt de bal naar C die zich vrij heeft gelopen achter 2. 2 mag  
 nog niet uit het vierkant
6. 3 start nu met een nieuwe bal. Er ontstaat een 3v4 richting het  
 grote goal. De opties zijn:
- Wit scoort en gaat daarbij door het gele vierkant (2ptn)
- Wit scoort en gaat daarbij tussen de rode en gele lijn
- Zwart pakt de bal af. Zij kunnen recht van aanval halen over de  
 23-meter lijn.
VARIATIES:
1. Bij de passes van A en D is het eerst een 1v1 en daarna een 2v2.  
 A en D doen na hun pass niet mee. Pakt wit de bal af spelen ze 
 deze naar de eerstvolgende die aan de beurt zou zijn.
2. Voeg een 4e speler toe bij wit. Deze neemt positie in de cirkel.
WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1. De oefening is niet moeilijk maar wel als je deze in één keer  
 uitlegt. Doe dit dan ook in stappen waarbij je gelijk het voorbeeld  
 geeft.
2. Praat de kinderen door de oefening heen (wie start er op welk  
 moment). Laat ze ook zelf ervaren wat de opties zijn.
 

* Duels winnen op kop-cirkel 
* De ballen zijn verdeeld over A en 3. Binnen de 23-meter        
  en achterlijn spelen we alleen tussen de rode lijnen.

3. 2 X WINNEN 4. 2 X WINNEN MET TEGENSTANDER

UITLEG IN STAPPEN: 
1.  A passt naar B die zich vrijloopt naar 
 het midden
2.  B ‘wint zijn eerste duel d.m.v. een passeeractie   
 en passt naar C
3.  C gaat 2 keer het duel aan met 
	 de	gele	flapjes	lijnen	
4.  C scoort  

VARIATIES:
1.  A passt de bal naar B en loopt zelf vrij voor de   
 bal (met z’n rug gesloten naar de pionnen toe)
2.  De pass van A of B gaat naar de C die schuin   
 tegenover ze staat (aan de andere kant)

WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1. Het gaat qua passeerbewegingen vooral om   
 eigen creativiteit. Stimuleer dit dan ook. 
2. Dit is ter voorbereiding op de volgende 
 oefening. De acties zouden als voorbeeld   
 kunnen dienen. 

* 2 winnen om te scoren
* De ballen zijn verdeeld over A aan beide kanten

UITLEG IN STAPPEN:
1.  A passt de bal naar B die zich heeft vrijgelopen voor  
 verdediger 1 
2.  B heeft twee keuzes: 
-  Hij wint zijn 1v1 tegen B. Hij mag nu mee doen en er  
 ontstaat een 3v3 
-  Hij passt de bal terug naar A. A mag mee doen tot aan  
 de 23- meter lijn. 
3.  Zwart scoort dan start D met de bal. Pakt wit de bal af  
 passen ze deze naar D (mag via de trainer) 
4.  Vanaf D start hetzelfde
5.  Pakt wit de bal af halen zijn recht van aanval door de  
 bal naar de trainer te spalen. Deze speelt hem terug  
 naar team wit. 
VARIATIES:
1.  A mag niet meer verder komen dan de dubbele gele  
 pionnen rij als deze wordt terug gepasst door B. 
2.  Trek de rode lijn door. Zo wordt het speelveld kleiner.
WAT DOE JIJ ALS TRAINER:
1. Er zijn enorm veel uitkomsten binnen deze oefening.  
 Doel is dat het spel blijft door gaan. 
2. Eigenlijk zijn er maar 2 beslissende momenten. Het  
 besluit van B en de beslissende pass/ actie in de  
 zone 4. Focus jezelf daarop. 
3.  Heb een extra bal op zak, zodat het door kan gaan.

* Winnen in zone 3 en 4 
* De ballen liggen bij A en D. De laatste 10 minuten hebben  
  de spelers 1 minuut om een extra goaltje te plaatsen en de  
  pionnen weg te doen. Dan is er een eindpartij. 
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FOCUSPUNTEN:
1. Binnen de rood/gele zone hebben we 
 niet veel tijd. Niet treuzelen en proberen 
 te elimineren.
2. De aannames zo veel mogelijk doodstil 
 in de stick.

FOCUSPUNTEN:
1.  De eerste actie bij de pionnen moeten   
 versnellend zijn. 
2.  De eerstvolgende pass is cruciaal. kijk elkaar   
 aan/ laat zien met stick waar je de bal 
 wilt ontvangen. 
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FOCUSPUNTEN:
1. Communicatie is erg belangrijk. Kijk elkaar   
 aan of geef een signaal waar en wanneer je   
 de bal wilt ontvangen
2. Zorg dat je timing op orde is. Binnen deze   
 zone heb je geen tijd om iets 2xte doen. 
 De eerste keer (pass en aanname) moet   
 goed zijn.


