
Category: Mental: Team
Difficulty: Under 18s

Danny Post, Utrecht, Netherlands
Individual-Adult Member

Training_Voordaan_1-5mtr_scorenENpassen_2

Thema:
Warming-up dynamisch aannemen
 
Organisatie:
Zet de oefening uit zoals op de afbeelding te zien is. Zorg dat de
spelers op 1.5 meter van elkaar staan. Wissel de persoon in het
midden om de 2 minuten door. Speler A1 speelt de bal naar
speler A2. Speler A2 neemt de bal dynamisch aan en passt
vervolgens naar A3. Speler A3 speelt vervolgens de bal weer terug
naar speler A2, die weer dynamisch aanneemt. Aannemen: Open
aannemen, gesloten aannemen, hoge backhand, lage backhand
etc. Passing: pushen, flatsen, slaan, scoopen. Zowel forehand als
backhand.
 
Accenten:
- Duidelijke "lead" geven (waar/wanneer wil je de bal hebben!?)
- Neem de bal in beweging aan, time dus je loopactie in de
ruimte/naar de bal toe
- Na aannemen meteen overzicht pakken voor vervolgactie
 
Makkelijker maken:
- Maak de afstanden kleiner.
Moeilijker maken:
- Maak de afstanden groter.

WU: Dynamisch aannemen (10 mins)

Thema:
Passing uit de loop
 
Organiatie:
Speler Aa drijft met de bal naar de pilon. Bij de pilon passt hij de
bal uit de loop naar speler A2.
Speler A2 neemt de bal aan en doet vervolgens hetzelfde richting
de andere pilon. Welk tweetal kan de meeste passes uit de loop
geven binnen 2 minuten?
 
Accenten:
- Maak contact met de ontvanger (oogcontact maken)
- Breng de balpositie tijdens drijven in juiste positie voor de pass
- Draai met bovenlichaam in, blijf wel naar voren lopen
 
Makkelijker maken:
- Maak de afstanden kleiner.
Moeilijker maken:
- Maak de afstanden groter.

OEF: Passen uit de loop (15 mins)



Thema:
Aanspeelbaar worden (vrij lopen)
 
Organisatie:
Zet de oefening uit zoals op de afbeelding te zien is. Zorg dat de
spelers op 1.5 meter van elkaar staan.
Maak als trainer duidelijk dat de spelers met vrijlopen minimaal
1.5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Aanvaller A1, A2 en
A3 passen de bal naar elkaar over. Aanvaller A4 en A5 proberen
achter het vak van de verdedigers vrij te lopen. A1, A2 en A3 spelen
de bal naar A4 of A5 indien mogelijk.
Passing mag alleen over de grond. Verdedigers V1 en V2
proberen de bal te onderscheppen. Ook zij moeten 1.5 meter
afstand tot elkaar houden door elk aan de eigen kant van de gele
markers te blijven. Als het de aanvallers lukt de bal bij A4 of A5 te
krijgen, doet A3 mee om een goal te maken. Oefening kan over
beide kanten.
 
Accenten:
- Zoek tijdens passing de vrije ruimte (backhand is zwakker kant van de verdediger)
- Contact tussen passer en ontvanger (lead geven / oogcontact maken / timing)
 
Makkelijker maken:
-
Moeilijker maken:
- Werk met tijd. Aanvallers moeten bijvoorbeeld binnen 15 seconden een goal maken

OEF: 5vs2 overtal (15 mins)

Thema:
Eindpartij - basistechnieken verbeteren
 
Organisatie:
Speler 1 moet over de achterlijn tegenstanders spelen; rood
probeert de bal tegen te houden; lukt dit vóór de achterlijn, dan
mag deze speler van rood vanaf die plek proberen de achterlijn
van wit te bereiken, of een teamgenoot inspelen die de bal over de
achterlijn van wit speelt; als wit de bal op tijd tegenhoudt, mag
speler 2 van wit de bal naar de overkant spelen, etc; als de bal via
de stick van de verdedigende partij over de zijlijn gaat, mag de
aanvallende partij nog een keer vanaf de plek waar de bal over de
zijlijn is gegaan, de bal spelen.
 
Accenten:
- Snel schieten in de beperkte ruimte.
- In balbezit oog hebben voor het doel en de medespeler.
 
Makkelijker maken:
- Maak het veld kleiner.
Moeilijker maken:
- Geef al trainer aan welke technieken de spelers moeten gebruiken in hun pass.

PARTIJ: Lijnhockey (15 mins)
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