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Training_Voordaan_1-5meter_WEEK_1

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:
Passerend aannemen - open aanname forehand & backhand
 
Organisatie:
1: Speler A1 speelt de bal naar speler A2. A2 neemt de bal
gesloten aan en speelt hem terug op A1. Vervolgens bewegd A2
buitenom in de diepte. A1 speelt A2 in de ruimte aan. A2 neemt de
bal open aan en versnelt richting de cirkel. Op rand cirkel schiet A2
de bal op doel. A4 staat op 1.5 meter van A2 achter het obstakel
(bijv. kliko). A3 staat op 1.5 meter achter A1 bij de gele marker.
Zet de oefening zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde
uit. Max. 4 spelers per kant. Wissel na een aantal minuten de
groepen van kant.
 
Accenten:
- maak zoveel mogelijk diepte voor je de bal aanneemt
- kijk over je schouder en draai je stick tijdig in
- neem de bal tot voorbij je lichaam aan
 
Makkelijker maken:
- maak de afstand tussen A1 en A2 iets groter. Dan heeft A2 meer tijd om te reageren en diepte te maken
 
Moeilijker maken:
- Zet de oefening aan beide zijde uit zoals bij voorbeeld "2" (rechterkant). Wanneer B2 de bal open aan heeft genomen speelt hij de
bal op B3 die eerst om de rode pion is gelopen en vervolgens richting de cirkel loopt. B3 neemt de bal open aan, versnelt naar de
cirkel en scoort op doel
- Laat B2 en B3 zelf de keuze maken of ze de bal op de forehand of backhand aannemen. Ze moeten nu een duidelijke "lead" geven
waar ze de bal willen hebben

Open aannemen FH/BH (20 mins)



Thema:
Bal beschermen met behoudt van overzicht - Lopen met de bal
 
Organisatie:
1: Zet de oefening aan beide kanten uit, verdeel de groep in 2.
Speler A speelt de bal naar A2. A2 neemt de bal aan en drijft langs
de eerste dubbele pilon. Bij het passeren van de dubbele pilon
brengt A2 de bal in de zone naast zichzelf waarbij lichaam tussen
bal en pilonnen komt. Ook bij het passeren van de 2e en 3e rij
dubbele pilonnen brengt A2 de bal in de zone naast zich aan de
andere kant zo dat hij de bal met lichaam afschermt. A2 blijft wel
de gehele tijd rechtdoor lopen. Hij brengt de bal dus telkens in een
andere zone naast zich zonder zelf van richting te veranderen. Bij
het bereiken van de cirkel schiet hij op doel.
A3 en A4 wachten bij de gele marker en blijven zo op 1.5 meter
afstand van de speler voor zich.
 
Accenten:
- bal naast (bijna achter) het lichaam "laten vallen" bij passeren pilonnen
- daarna snel weer overzicht pakken en bal voor je lichaam brengen
- durf bewegingen groot te maken, bal niet te dicht bij voeten hebben
- blijf zelf rechtuit lopen
 
Makkelijker maken:
- haal de 2 gele pilonnen weg, zo hoeft A2 minder vaak de bal van zone te wisselen
- vergoot de afstanden tussen de rode pilonnen, zo hoeft A2 minder snel de bal in een nieuwe zone te brengen
 
Moeilijker maken:
- zet de oefening aan beide zijde uit zoals bij voorbeeld "2" (rechterkant). Na het passeren van de 2e set dubbele pilonnen moet B2
snel overzicht hebben, de bal in de zone voor zijn lichaam brengen en de bal nog vóór het gele poortje op B3 spelen die zich aanbiedt
in de cirkel. B3 neemt de bal gesloten (met de rug naar de goal) aan en mag in max. 2 contact momenten de bal op doel schieten.
- verhoog de aantal setjes dubbele rode pilonnen waardoor speler B2 sneller moet wisselen van zone. Let op dat er nog wel
voldoende afstand is
- zet de setjes dubbele rode pilonnen dichter bij elkaar. Let op dat er nog wel voldoende afstand is om van zone te wisselen met de
bal

Bal afschermen (20 mins)


	Training_Voordaan_1-5meter_WEEK_1
	Warming up op 1.5 meter (15 mins)
	Open aannemen FH/BH (20 mins)
	Bal afschermen (20 mins)


