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Training_Voordaan_1-5mtr_HerkennenVrijeRuimte

WU: met bal en stick (10 mins)

Thema
BB; Herkennen vrije ruimte
NBB; interceptie spelen
 
Organisatie:
V1 speelt de bal naar A1. A1 probeert de bal naar A2 of naar A3 te
spelen (in voorbeeld naar A2). V1 probeert de lichaamstaal van A1
te lezen en de bal op interceptie te veroveren. Lukt dit? Dan mag
hij oplopen naar de cirkel en scoren. Als A2 de bal wél kan
aannemen speelt hij de bal breed (in voorbeeld naar A3), deze
speelt de bal diep en wordt door A1 aangenomen. A1 scoort op
doel.
 
Accenten:
BB;
- maak het veld groot
- behoudt de gehele tijd overzicht zodat je bij balbezit snelle keuze
kan maken
NBB;
- positioneer je dusdanig dat je zowel de ontvanger als de balbezitter kan zien (ingedraaid staan)
- manipuleer de balbezitter door schijnruimte te geven
- lees lichaamstaal op de pass te voorspellen
 
Variatie;
- voeg verdediger V2 toe om het moeilijker te maken voor team wit
- voeg een extra aanvaller toe om het makkelijker te maken voor team wit
- pas grootte van het vierkant aan

OEF: Lees lichaamstaal (15 mins)



Thema
BB; Herkennen vrije ruimte
NBB; interceptie spelen
 
Organisatie:
De spelers van wit proberen met elkaar over te spelen. Elke pass
moet door het vierkant heen gespeeld worden en de spelers van
team wit mogen niet door het vierkant lopen. Verdediger V1
probeert de bal te onderscheppen. Lukt dit? Dan wisselt de
verdediger met de aanvaller die de pass gaf.
 
Accenten:
BB;
- maak het veld groot
- behoudt de gehele tijd overzicht zodat je bij balbezit snelle keuze
kan maken
NBB;
- positioneer je dusdanig dat je zowel de ontvanger als de balbezitter kan zien (ingedraaid staan)
- manipuleer de balbezitter door schijnruimte te geven
- lees lichaamstaal op de pass te voorspellen
 
Variatie;
- voeg verdediger V2 toe om het moeilijker te maken voor team wit
- voeg een extra aanvaller toe om het makkelijker te maken voor team wit
- pas grootte van het vierkant aan

OEF: Lummelen (15 mins)

Thema:
BB; Herkennen vrije ruimte
NBB; interceptie spelen
 
Organisatie:
Team wit speelt een partijvorm tegen team rood. Het doel van het
balbezittende team is een teamgenoot in te spelen in 1 van de 4
vakken in de hoeken van het veld. Er mag alleen een speler van
het balbezittende team in het vak komen. Verder geldt de regel dat
de balbezitter zelf maximaal 3 stappen met de bal mag zetten en
dan moet passen. Iedereen moet 2 sticklengtes afstand houden
van de balbezitter. De bal afpakken mag dus niet, alleen balwinst
verkrijgen vanuit interceptie of bij overtreding.
 
Accenten:
BB;
- maak het veld groot
- behoudt de gehele tijd overzicht zodat je bij balbezit snelle keuze
kan maken
NBB;
- positioneer je in de "platte driehoek" ten opzicht van balbezitter en ontvanger
- manipuleer de balbezitter door schijnruimte te geven
- lees lichaamstaal op de pass te voorspellen
 
Variatie;
- Maak van de vier vakken gebieden elk aan de uiteindes van het veld. Het vaak waar gescoord kan worden is nu groter.
- oneven aantal? Zorg ervoor dat 1 speler een afwijkend kleur shirt heeft. Dit is de joker en deze speler hoort bij het balbezittende
team.

PARTIJ: op afstand (15 mins)
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