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Training_Voordaan_1_5meter_WEEK_2

Thema:
Warming up zonder stick en bal (15 minuten)
 
Organisatie:
Verdeel de groep direct bij het betreden van het veld in 2 groepen
(max 8 spelers).Elke trainer gaat aan 7/8 spelers de warming up
geven. Verdeel de 6/7 spelers over de zijlijn. De spelers staan
ruim 5 meter uit elkaar. Elke speler blijft gedurende de warming
up in zijn "baan".
 
Variatie
- dribbelen
- interval sprint
- hakken/billen
- knieen heffen
- zijwaarts, schouder voor en voeten aan laten sluiten
- zijwaarts schouder voor en kruispassen
- met handen afwisselend grond aantikken
- lunges (grote stap voorwaarts en achterste knie naar de grond brengen)
- tijdens loop opspringen en linker knie naar rechter elleboog brengen (afwisselen)
- voeten naast elkaar en naar voren springen en weer landen op 2 voeten
- tijdens rennen, armen zwaaien

Warming up op 1.5 meter (15 mins)

Thema:
Overzicht bij scoren - forehand en backhand schieten
 
Organisatie:
1: Speler A1 speelt de bal op speler A2, A2 terug op A1. Speler A2
loopt om de pilonnen heen. Speler A1 speelt de bal naar A2.
Speler A2 neemt aan en schiet op doel (forehan/backhand). A4
wacht bij de gele marker op 1.5 meter afstand van A1. Na eerste
schot op doel doorstappen naar strafbalstip. A1 speelt een 2e bal
naar A3. A3 geeft een harde voorzet richting A2. A2 scoort met tip-
in.
 
Accenten:
- kijk voor aanname voor vervolg (welke hoek van de goal is "vrij"?)
- "leg" bal bij aanname op de juiste positie t.o.v. je lichaam voor
gerichte schot op doel
 
Makkelijker maken
- vervang de tip-in door two-touch actie
 
Moeilijker maken:
- 2: B2 beweegt nu om een poortje heen. B1 speelt B2 door het poortje aan. B2 neemt de bal met de rug naar de achterlijn aan en
schiet op doel (two-touch). Ook daarna doorlopen richting strafbalstip voor tip-in
- Ook de 1e bal one-touch op doel schieten (dus zonder aannemen). B1 moet nu de bal niet te hard door het poortje spelen

Scoren forehand/backhand (20 mins)



Thema:
Passen in beweging - Slaan uit de loop
 
Organisatie:
1: Speler A1 pusht de bal op speler A2. A2 pusht de bal terug.
Speler A1 neemt de bal aan, loopt iets op en slaat de bal uit de
loop op speler A3. A3 komt in de bal en neemt de bal sterk aan.
Vervolgens versnelt A3 buitenom om de oranje pilon heen. A2
sprint de cirkel in. A3 geeft een geslagen voorzet uit de loop op A2.
A2 scoort.
 
Accenten:
- uit de loop slaan, dus in beweging zonder op te lijnen (geen
kruispas)
- bal tijden dribbelen in goede positie brengen ten opzichte van
lichaam
- uit de polsen slaan doorstappen na passing
 
Makkelijker maken:
- Haal positie A2 weg (die staat op 1.5 meter afstand op A3 te wachten). A1 loopt op, slaat de bal en A3 neemt de bal aan, draait sterk
weg en slaat opgelijnd op doel
 
Moeilijker maken:
- 2: Zet de oefening aan beide kanten uit zoals bij weergave 2 in de afbeelding (rechterkant). Nadat B3 de bal aanneemt speelt hij de
bal met een push op B2. B2 neemt de bal aan, loopt iets naar buiten en slaat de bal uit de loop door het oranje poortje richting de
opkomende B1. B3 beweegd richting cirkel. Na het passeren van de 3e oranje pilon slaat B1 de bal uit de loop de cirkel in op B3. B3
scoort.

Slaan uit de loop (20 mins)
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