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Thema:
Spelen van de bal vanuit diverse hoeken
 
Organisatie:
3 Tot 4 spelers spelen het spel hockey-squash. Vooraf is een
volgorde afgesproken. Speler 1 (in voorbeeld wit) speelt een harde
pass in het doel. Speler 2 (in voorbeeld geel) speelt de
terugkomende bal weer richting doel, vervolgens moet speler 3 de
terugkomende bal succesvol weten te raken, etc. Een bal moet
tegen de plank gespeeld worden en tenminste over de doellijn
terug komen. Indien iemand de bal niet raakt, niet in het doel weet
te spelen, hem niet tegen de plank speelt of de bal komt niet over
de doellijn terug, dan heeft iemand 1 strafpunt. Wanneer iemand 6
strafpunten heeft stopt het spel. De winnaar is de speler met de
minste strafpunten. Vervolgens begint ronde 2.
 
Accenten:
- Voetenwerk (op tijd indraaien)
- Tijdig de stick in de juiste grip pakken
- Anticiperen
 
Makkelijker maken:
- Je mag de bal eerst aannemen om hem vervolgens richting doel te spelen
- Kies voor eenvoudige pass technieken
Moeilijker maken:
- Kies complexe passtechnieken (bijvoorbeeld alles op de backhand)
- De bal mag niet stil liggen. Je moet hem dus gespeeld hebben alvorens hij "dood" ligt, anders krijg je een strafpunt.

Hockey squash (10 mins)

Thema:
Scoren uit alle hoeken
 
Organisatie
Speler A krijgt in totaal 5 ballen om te scoren. Speler B speelt bal 1
op speler A die eerst naar strafbalstip loopt en zich dan aanbiedt.
Speler C is de gehele tijd door het mijnenveld aan het dribbelen
en moet tegelijk in de gaten houden wanneer hij aan de beurt is
voor een pass op A. Speler D mag na de pass van C op A naar de
gele pilon op de achterlijn drijven en geeft vervolgens een voorzet
op A. Speler E is de gehele tijd heen en weer aan het drijven met
een bal tussen de gele en de dubbele rode pilonnen. Wanneer
speler A de bal van D op doel heeft gespeeld mag hij een voorzet
geven. Hij moet tijdens het heen en weer drijven de situatie dus
goed in de gaten houden. Na voorzet 4 speelt B nog een bal op
speler F. Deze geeft een laatste voorzet op speler A. Vervolgens
doordraaien. Welke speler weet uiteindelijk de meeste doelpunten
te maken?
 
Accenten:
- Technisch goede uitvoering van de scoringstechnieken
- Juiste techniek kiezen voor elke zone in de cirkel (korte snelle techniek in de buurt van de goal, harde en lange techniek verder van
de goal af)
- De bal maximaal 2 keer raken (aannemen, en dan op doel schieten)
 
Makkelijker maken;
- Minder stations
Moeilijker maken;
- "Lastige" voorzet geven (stuiterbal, hoge bal, etc.)

Scoren, scoren, scoren (15 mins)



Thema:
Aanleren en verbeteren van de scoop
 
Organisatie:
Oefenvorm 1 (basis): Speler 1 geeft een scoop op speler 2. Speler
2 neemt de bal aan en geeft vervolgens een scoop op 1. De
spelers blijven dit herhalen. Je kan de spelers de bal met hun
forehand en backhand laten stoppen. Begin met een korte afstand
en maak de afstand groter als het goed gaat.
Oefenvorm 2 (gevorderd): Deze oefening kan je over zowel rechts
als de linkerkant uitzetten. Zorg ervoor dat iedereen 1.5 meter
afstand houdt. Speler A1 scoopt de bal naar de oplopende speler
A2. A2 neemt de bal aan en versnelt richting rand cirkel voor een
schot op doel. Je kan het eventueel nog moeilijker maken door A1
eerst een stukje op te laten lopen en een scoop uit de loop op A2
te laten geven.
 
Accenten:
- Laag zitten en bal op stick kunnen leggen.
- Daarna in een beweging de hoge afmaken, door ‘boks beweging’ (linkerhand eerst gevolgt door rechterhand)
- Gewicht verplaatsen van rechts naar links en de bal naar voren nawijzen.
 
Makkelijker maken:
- maak de afstand voor de scoop wat kleiner
Moeilijker maken:
- maak de afstand voor de scoop groter

Scoops (15 mins)

Thema:
Eindpartij - zonedekking
 
Organisatie:
Het veld wordt verdeeld in 6 zones. Team wit bezet de zones 1, 3
en 5. Team rood bezet de zones 2, 4 en 6. Het team in balbezit
probeert via de vrije ruimtes hun teamgenoten in het andere vak
aan te spelen. Team wit kan vanaf zone 5 een doelpunt proberen
te maken, team rood vanaf zone 2. De hoge bal is verboden. Bal
moet dus onder kniehoogte gespeeld worden.
Verdeling van de spelers per zone kan team/trainer zelf bepalen.
Indien geen 2 keepers kan je een extra verdediger in de eindzones
zetten.
 
Accenten:
- Organiseer de manverantwoordelijkheid per zone (wie let op wie)
- Positioneer je als verdediger zodanig dat je de balbezitter kan
zien, maar ook de diepe speler in de rug (platte driehoek)
- Werk samen en coach elkaar
 
Makkelijker maken:
- Maak het veld iets smaller (let er op dat de teamgenoten binnen een zone wel 1.5 meter afstand houden)
- Maximaliseer het aantal passes binnen een zone
Moeilijker maken:
-

Tafelhockey XL (15 mins)
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