
PT, AB: STAP 2.3 B: VOOR POSITIESPELEN (4:0) (3)

Methodiek
Het is belangrijk dat de speler eerst een vooractie maakt, voordat hij zich 
"opengedraaid" aanbied.

De spelers hebben de volgende afspeelmogelijkheden:
- links aannemen en links spelen
- links aannemen en rechts spelen
- rechts aannemen en rechts spelen
- rechts aannemen en links spelen
- direct spelen of kaatsen.

Variatie in uitvoering:
- idem in tegengestelde richting.
- idem, maar nu met een kaats
- start oefening bij speler 2.

Materialen
Aantal spelers: 4
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 12m bij 10m

Aanwijzingen
Aanbieden:
- vraag, na aanname door de medespeler, direct weer 
om de bal
- bied de speler in balbezit altijd twee 
afspeelmogelijkheden (aanbieden aan de zijkanten 
naar speler met bal).

Aannemen/ spelen:
- houd de bal, binnen je bereik, voor je
- na de aanname snelheid houden voor een volgende 
actie
- zorg voor een "open aanname", zodat de bal twee 
kanten opgespeeld kan worden.

PT, AB, PO: STAP 2.3 C: VOOR POSITIESPELEN (5:0) (2)

Methodiek
Het is belangrijk dat de speler eerst een vooractie maakt, voordat hij zich 
"opengedraaid" aanbied.

De spelers hebben de volgende afspeelmogelijkheden:
- links aannemen en links spelen
- links aannemen en rechts spelen
- rechts aannemen en rechts spelen
- rechts aannemen en links spelen
- direct spelen of kaatsen.

Variatie in uitvoering:
- idem in tegengestelde richting
- idem, maar nu met een kaats
- start oefening bij speler 2..

Materialen
Aantal spelers: 5
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 15m bij 12m

Doordraaien:
- zorg dat iedereen de taak van nummer 5 één keer heeft 
uitgevoerd.

Aanwijzingen
Aanbieden:
- vraag, na aanname door de medespeler, direct weer 
om de bal
- bied de speler in balbezit altijd twee 
afspeelmogelijkheden (aanbieden aan de zijkanten 
naar speler met bal).

Aannemen/spelen:
- houd de bal, binnen je bereik, voor je
- na de aanname snelheid houden voor een volgende 
actie
- zorg voor een "open aanname", zodat de bal twee 
kanten opgespeeld kan worden.

Belangrijk is de taak van speler 5:
- speler 5 biedt zich eerst voorwaarts en vervolgens 
achterwaarts "opengedraaid" aan.



PT, AB: STAP 2.5 C: AANNEMEN-OPENEN, TOT 90º IN VIERKANTVORM (1) WREEFTRAP

Methodiek
A. Speler 1 speelt naar speler 2
- Speler 2 biedt zich "voorwaarts" aan.
- Speler 1 speelt de bal met de binnenkant van de rechtervoet.
- Speler 2 neemt de bal opengedraaid met de binnenkant van de rechtervoet 
aan.

B. Speler 2 speelt naar speler 1
- Idem als beschreven bij A, etc.
C. Speler 1 speelt naar speler 3
- Idem als beschreven bij A, alleen speler 1 speelt de bal met de wreef van 
de rechtervoet op speler 3 etc.

D. Speler 3 speelt naar speler 2
- Speler 2 biedt zich "voorwaarts" om de pylon aan.
- Speler 3 speelt de bal met de binnenkant van de rechtervoet.
- Speler 2 neemt de bal opengedraaid met de binnenkant van de rechtervoet 
aan.

E. Speler 2 speelt naar speler 4
- Speler 4 biedt zich "naar links" aan.
- Speler 2 speelt de bal met de wreef van de rechtervoet.
- Speler 4 neemt de bal opengedraaid met de binnenkant van de rechtervoet 
aan.

F. Speler 4 speelt naar speler 3
- Idem als beschreven bij A, etc.
G. Speler 3 speelt naar speler 5
- Idem als beschreven bij A, alleen speler 1 speelt de bal met de wreef van 
de rechtervoet op speler 3 etc.
H. Speler 5 speelt naar speler 4
- Idem als beschreven bij A, etc.

I. Speler 5 start oefening opnieuw

Variatie in uitvoering:
- Idem, met links aannemen en met links spelen.
- Idem, maar nu in tegengestelde richting uitvoeren.

Materialen
Aantal spelers: 6-12
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand van pylonen:
D-,C-,B-,A-junioren: 20 m

Doordraaien:
Na het spelen loopt elke speler door naar de volgende 
pylon en neemt de positie in van de vorige speler.

Aanwijzingen
Aanbieden:
- Vragen om de bal, na de aanname van de speler.

Aannemen:
- Bal moet voor je liggen, maar binnen bereik.
- Snelheid houden na de aanname voor de volgende 
actie.
- Open aannemen, in de speelrichting.

Spelen binnenkant voet:
- De bal met de juiste snelheid en op het goede been 
aanspelen.
- Strak inspelen met gevoel.
- Doorzwaaien van het schietbeen.
- Bal in het hart raken.
- Spanning in de voet.

Wreeftrap:
- Strak inspelen met gevoel.
- Spanning in de voet, enkel strekken en spannen.
- Standbeen iets voorbij de bal, bal blijft laag.
- Standbeen iets achter de bal, bal aan de onderkant 
raken, bal gaat omhoog.
- Bal in het hart raken.


