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BELEID EN ONTWIKKELING 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Handleiding waar je als trainers en coach aan vast kan houden. 
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Voorwoord 
 
 
 

 

 
Geachte lezer, 

 

 
Met veel genoegen presenteren wij ‘de blauwe lijn’ van HV ZWOLLE. Wij hopen hiermee 

onze trainers en begeleiders de ingeslagen weg naar sportieve doelstellingen te 

ondersteunen en de opgaande lijn van de afgelopen jaren voort te zetten. 

 

 
Dit handboek geeft een overzicht van de vele facetten van onze handbalsport. De blauwe 

lijn is een hulpmiddel voor de trainers en coaches van HV ZWOLLE.  

 

 
Samenstellers hebben veel moeite gedaan om een zo duidelijk mogelijke uitgave te 

verzorgen. Ook binnen onze handbalsport zullen er regelmatig veranderingen plaats 

vinden. Vandaar deze losbladige uitgave. Indien er iets veranderd ontvangt u een nieuw 

supplement met geactualiseerde gegevens. 
 
 

We willen een ieder bedanken die aan dit initiatief heeft meegewerkt. Ik wens jullie veel 

leesplezier en gebruik het in de praktijk. 

 

Houd er rekening mee dat jullie dit handboek in bruikleen krijgen. Tevens blijft het 

eigendom van HV Zwolle en vragen jullie dit aan het einde van het seizoen met de andere 

spullen weer in te leveren. 

 

 

 

 

 

 

Namens het bestuur van HV ZWOLLE. 
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1 Inleiding 
 

De blauwe lijn dient als basis en handvat voor de trainers, trainsters en coaches om vorm 

te geven aan de ontwikkeling van het authentieke handbal van de HV ZWOLLE. De 

blauwe lijn geeft eveneens de gemeenschappelijke handbaldoelstelling van de vereniging 

weer en heeft een referentiefunctie voor trainers, coaches, speelsters en bestuur. 

 

In de jeugdopleidingen vormen bewegings- en techniekscholing naast het ontwikkelen 

van de creativiteit in het handbalspel vanaf de jongste jeugd een belangrijk speerpunt. 

De opbouw van de blauwe lijn gaat uit van basisvormen voor de jongere leeftijdsgroepen, 

op grond van de belevingswereld/emotie die past bij de betreffende leeftijdscategorie 

naar de complexere vorm voor de A-jeugd. De blauwe lijn is een lijn over het handbal bij 

HV ZWOLLE en heeft niet de intentie om een trainerscursus te zijn. 

 

Ontwikkelingen binnen het internationale handbal zijn steeds volop in beweging. Zoals 

hierboven al vermeld zijn veelzijdige bewegings-, vang-, werp- en schottechnieken, inzicht 

en creativiteit, maar ook specialismen, sprekende kenmerken hiervan. Vanuit alle 

aanvalsposities in het moderne handbal moet dreiging uitstralen. De aanvalster moet 

daarbij in staat zijn om vanuit concept (A-jeugd) en in 1:1 situaties de verdediging 

onder druk te zetten en tot schotkans te komen en moet daarbij spelsituaties goed op 

mogelijkheden kunnen inschatten (beslissingsmomenten). Daarnaast worden vooral de 

2e fase, maar ook de 3e fase van de aanval, steeds meer uitgediept om tot een goede 

doelschotkans te komen. Het spel kenmerkt zich samenvattend, vanuit de individuele 

kwaliteiten en vaardigheden naar technisch en vooral creatief handbalspel door het gehele 

team. 

 

Verdedigende vormen vertalen zich meer en meer in een veranderende opzet, onder 

andere de 6:0 verdediging met een gecombineerd offensief/half-offensief midden blok 

naar overtalsituatie in de verdediging naar offensieve verdedigingsvormen zoals 4:2 en 

3:2:1 met varianten, met de primaire doelstelling om in balbezit te komen. Bij de 

jeugd wordt het technisch en tactisch verdedigen aangeleerd en/of verbeterd met behulp 

van 1:1 verdedigingsvormen 3:3, 1:5 en 0:6. 

 

De blauwe lijn biedt in de eerste drie hoofdstukken theoretische onderbouwing en 

ondersteuning voor de jeugdtrainer en de jeugdcoach, met daarin spel uitgangspunten 

en beleidslijnen voor de gehele jeugd. Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 van de blauwe 

lijn trainingspraktijkvoorbeelden opgenomen. 

 

Gedragsnormen en waarden van speelsters en toeschouwers, op het veld, langs 

de lijnen en buiten het veld worden bij de meeste sporten en in steeds 

toenemende mate, geweld aan gedaan. HV ZWOLLE heeft sportief spel en 

gedrag hoog in het vaandel staan en zal de vanaf de jongste jeugd zulk een 

gedrag als kenmerkend voor HV ZWOLLE uitstralen. 

 

Voor eventuele vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u een e-mail sturen naar 

tc@hvzwolle.nl 

 
 

  

file:///C:/Users/francis.born/Downloads/tc@hvzwolle.nl
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2 De veilige vereniging 
 

HV Zwolle wil een veilige vereniging zijn voor alle leden en betrokkenen. Ieder individu 

moet zich namelijk veilig en prettig voelen in de sport en zichzelf kunnen zijn. Onze 

vereniging is een ontmoetingsplaats waar iedereen met plezier en voldoening moet kunnen 

handballen en deelnemen aan andere activiteiten.  

 

Een veilige vereniging begint bij het bestuur. Het bestuur is namelijk verantwoordelijk 

voor het maken en uitdragen van beleid op dit vlak. Seksuele intimidatie, pesten, 

discriminatie, vertrouwenscontactpersoon, VOG en tuchtrecht zijn onderwerpen in dit 

beleid. Daarnaast moeten er gekwalificeerde en bekwame trainers en scheidsrechters 

worden aangesteld en moet die bekwaamheid op peil gehouden worden. Van leden, 

coaches en ouders wordt verwacht dat men de regels en afspraken met betrekking tot Fair 

Play naleeft en dat er positief gecoacht en aangemoedigd wordt.  

 

Het bestuur van HV Zwolle heeft een aantal zaken inmiddels opgepakt. Er is bijvoorbeeld 

een gedragscode geschreven waar in staat hoe we met elkaar om willen gaan, wat onze 

normen en waarden zijn. En er is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld waar 

leden vertrouwelijke kwesties mee kunnen bespreken. De VCP denkt mee en adviseert 

hoe de kwestie aan te pakken of op te lossen. Daarnaast is er een begin gemaakt met het 

aanvragen van een VOG’s. (verklaring omtrent gedrag)  

 

Het naleven van het beleid van de veilige vereniging is niet alleen de verantwoordelijkheid 

van het bestuur maar van alle leden en betrokkenen. Samen maken we de vereniging en 

samen maken we de veilige vereniging!  

 

Er zijn een aantal onderwerpen op onze agenda die ook te maken hebben met de veilige 

vereniging. Te denken valt aan een sportaanbod voor mensen met een beperking, een 

veilige en multifunctionele accommodatie en de gezonde vereniging. Bij het laatste kan 

gedacht worden aan gezonde voeding, de gezonde kantine en omgaan met middelen als 

roken, alcohol, drugs etc. 
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Zoals gezegd beschrijft de gedragscode hoe we binnen onze vereniging met elkaar willen 

omgaan. Omdat de gedragscode heel uitgebreid is hieronder in het kort nog eens de 

belangrijkste uitgangspunten:  

 

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen 

telt mee binnen de vereniging. 

2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 

3. Ik val de ander niet lastig. 

4. Ik veroorzaak geen schade bij een ander. 

5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie. 

6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 

7. Ik negeer de ander niet. 

8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 

9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen 

wapens mee. 

10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil 

aan. 

11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht. 

12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over 

iemands uiterlijk, persoonlijk leven of seksuele voorkeur. 

13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te 

stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 

14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene 

die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur. 

 

 

• Dit zijn de hoofdlijnen van de gedragscode. Het gehele document kunt u vinden 

op de website van HV Zwolle.  https://www.hvzwolle.nl/wp-

content/uploads/2016/09/Gedragscode-HV-Zwolle.pdf 

  

https://www.hvzwolle.nl/wp-content/uploads/2016/09/Gedragscode-HV-Zwolle.pdf
https://www.hvzwolle.nl/wp-content/uploads/2016/09/Gedragscode-HV-Zwolle.pdf
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3 Teamafspraken jeugd 
 

Worden aan het begin van het seizoen gedeeld met de coaches en trainers van de teams. 
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4 Beleid, definities en lijnen als 

raamwerk voor jeugdopleidingen 
 

Voor eventuele vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u een e-mail sturen naar 

tc@hvzwolle.nl 

mailto:tc@hvzwolle.nl
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Het technisch beleid van HV Zwolle 

Begripsomschrijvingen: 

 

Het technisch beleid wordt geaccordeerd door het algemeen bestuur op basis van het 

geformuleerde technische beleid opgesteld door de technische commissie. 

De technische commissie wordt aangestuurd door de voorzitter van de technische 

commissie.  

Bij het ontbreken van de voorzitter wordt de technische commissie aangestuurd door het 

bestuurslid technische zaken. De technische commissie zal voor het bepalen en  uitvoeren 

van het beleid advies inwinnen van de voorzitters van de jeugdcommissies, trainers en 

leider. 

Wanner we het hebben over de jeugd zijn dat de H jeugd t/m B jeugd. 
 

Het technisch beleid bij HV Zwolle is gericht op het zo goed mogelijk motiveren, trainen 

en begeleiden van de leden. We willen elk lid op een zo hoog mogelijk niveau laten 

handballen waarbij de spelvreugde het belangrijkste doel zal zijn. 

 

Vanaf het seizoen 2018-2019 werken we met het technische beleidsplan “de blauwe 

lijn”. Dit is een handvat voor de Technische Commissie en met name voor de trainers 

en coaches. In deze Blauwe lijn wordt de oefenstof die je kinderen kan aanbieden in 

de verschillende leeftijdscategorieën en welke vaardigheden zij aan het einde van die 

leeftijdscategorie moeten beheersen, uitgebreid beschreven. Hieruit vloeit dan ook een 

beoordelingssysteem waarin de technische commissie de handbalontwikkelingen per lid 

kan volgen en waarmee bij de teamindelingen rekening gaat worden gehouden. 
 
 

Voornaamste Beleidspunten: 

A. Het lid in een team plaatsen dat bij zijn of haar niveau past. 

B. Het laten doorstromen van de leden op basis van kwaliteit en/of leeftijd. 

C. Het aanleren van dezelfde basistechnieken om het doorstromen naar een ander 

niveau soepel te laten verlopen. 
 

Toelichting 

 

A. De samenstelling van de jeugdteams wordt zo spoedig mogelijk na het 

eind van het zaalseizoen, maar voor de zomervakantie vastgesteld.  

Bij de start van het buitenseizoen wordt er in de nieuwe samenstelling getraind 

en wedstrijden gespeeld. 

Bij de overgang van het buitenseizoen naar het zaalseizoen zal, op basis van 

de indrukken gedurende het buitenseizoen, een incidentele wijziging 

kunnenkan worden doorgevoerd. Verder zullen er in principe geen teams 

gedurende het seizoen worden gewijzigd. Eventuele wijzigen vinden plaats voor 1 

januari calamiteiten daar gelaten. De selectieteams van de dames en heren  

senioren, kunnen gedurende het hele seizoen gewijzigd worden,  afhankelijk van 

de prestaties van het lid en de regels van het NHV. 

B.  Als een lid het volgend seizoen hoger gaat spelen (op basis van spelniveau of 

leeftijd), wordt hem/haar de mogelijkheid geboden in een hoger team mee te 

trainen en eventueel een wedstrijd mee te spelen. Uitgangspunt hierbij is wel 

dat dit niet ten koste mag gaan van het (Sociaal-emotioneel) functioneren van 

de speelster in het eigen team. Dit doorstromen gaat in overleg met 

speler/speelster/ouders, trainer en leiders en zal plaats vinden in de tweede helft 

van het seizoen. Er kan geen zekerheid gegeven worden over de indeling in dat 

team voor het volgende handbalseizoen. 
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Spelniveau 

De leden van de Technische Commissie, trainers en coaches beoordelen ook op 

eigen initiatief de leden op het functioneren in het team. De technische commissie 

bepaalt of een lid boven of onder zijn niveau functioneert in overleg met de voorzitters 

van de betreffende jeugdcommissies, trainers en coaches. 

Gezamenlijk zal vervolgens worden bepaald of een speler/speelster daadwerkelijk in 

een team wordt geplaatst anders dan waar hij/zij volgens de NHV qua leeftijd in zou 

moeten spelen. 

Vervolgens wordt in goed overleg, door de technische commissie, met de 

betreffende persoon/ouders, naar een passend team gezocht. Indien een lid weigert 

te spelen in team waarin hij/zij geplaatst is op basis van haar/zijn spelniveau meldt 

de technische commissie dit aan het bestuur welke na horen van alle partijen een 

bindende beslissing kan nemen. 

 

Leeftijdscategorie 

Conform de richtlijnen van het NHV zal elk lid op basis van leeftijd doorstromen 

naar een hogere leeftijdscategorie. Mocht het spelniveau aanleiding geven om een 

lid in een lagere leeftijdscategorie te laten spelen, dan bestaat de mogelijkheid, in 

gevallen van hoge uitzondering, bij het NHV dispensatie aan te vragen. 
 

C. De bedoeling is dat voorkomen wordt dat een lid geconfronteerd wordt met  

andere speltechnieken bij het overgaan naar een hoger team. Deze 

speltechnieken en basisvaardigheden en de daarbij behorende oefenstof staan 

uitgebreid beschreven in  de blauwe lijn. De leden van de Technische 

Commissie zullen hierin een coördinerende rol vervullen richting trainers en 

coaches. Er worden hiervoor ook vaardigheidstrainingen georganiseerd voor 

trainers en coaches. 
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Opleiding jeugd 

 
De opleiding van de jeugd is gericht op de prestatie die op latere leeftijd moet worden geleverd. 
Belangrijk is dat de weg hiernaar toe gefaseerd en optimaal wordt begeleid. De wijze van spelen is 

offensief, creatief (beiden met verhoogd spelplezier) en sportief met respect voor normen en 
waarden. Vooral bij de jongere jeugd moeten de technische basisvaardigheden en met name ook 
bewegingsscholing de volle aandacht hebben, want tenslotte is dit de basis voor hen verdere 
handbalontwikkeling. 

 

 

 

Voorbeeld van de basisvaardigheden die de B-jeugd uiteindelijk moet beheersen: 
 

 
 

Basisvaardigheden 

Algemene vaardigheden 
 

Handbal specifieke 

vaardigheden 
Vaardigheidsgebieden Bewegingsgebieden 

./ mikken en treffen ./ lopen en springen ./ komen tot een doelschot 

./ balbehendigheid ./ huppel en galop ./ voorkomen van een doelschot 

./ passeren en onderscheppen ./ vallen en rollen ./ verplaatsen met/zonder bal 

./ vrijlopen en storen ./ trekken en duwen ./ verplaatsen d.m.v. richtingsveranderingen 

./ werpen en vangen ./ veroveren van de bal 

./ steunen van de medespeelsters 

./ storen bal-/loopwegen tegenstander 
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Definities, talenten en subtalenten 

 
Jeugdspeelsters zijn (sub)talenten indien zij in hogere mate begaafd zijn in vergelijking met hun 
leeftijdgenoten. Zij moeten in staat zijn om in een selectiegroep van een hogere leeftijdscategorie 
mee te kunnen spelen en voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 
a. mentale voorwaarden: 

 

- winnaarsmentaliteit, dus vechten voor elk resultaat; 

- stabiel prestatieniveau, dus stressbestendig; 

- sportieve doelen voor ogen hebben op langere termijn en bereid zijn om daarvoor offers     te 
brengen; 
- kritisch zijn op de eigen prestaties; 
- is leergierig heeft een grote trainingsbereidheid en is gedisciplineerd; 
- heeft een stimulerende en positieve invloed op teamgenoten; 
- kan eigen belang ondergeschikt maken aan het groepsbelang. 

 

b. psychologische voorwaarden: 
 

- beschikken over adequate spel intelligentie; 

- is in staat om het geleerde snel eigen te maken, ook al is dit misschien een afwijking /     aanvulling 
van wat reeds eerder is geleerd. 

 

c. coördinatieve voorwaarden: 
 

- differentiatiemogelijkheden ( = handelingsalternatieven ) bij bewegingen 

- reactievermogen 
- oriënteringsvermogen 
- ritmegevoel 
- gevoel voor evenwicht 

 

d. conditionele voorwaarden: 
 

- uithoudingsvermogen: 

- kracht 
- snelheid 
- beweeglijkheid 

 

e. technische voorwaarden: 
 

- veelzijdige vaardigheid in allerlei aanvals- en verdedigingstechnieken 

- veelzijdige balvaardigheid vanuit stand en beweging 
- is in redelijke mate tweebenig en tweehandig 

 

f. tactische voorwaarden: 
 

- gevoel voor ruimte en tijd 

- anticipering vermogen 
- gevoel voor initiatief 
- goede inschatting van het eigen vermogen 
- gevoel voor variatie en aanpassing 

- tactische basisprincipes in aanval en verdediging voor een belangrijk deel uit zichzelf toepassen 

(inzichtelijk vermogen) 

 

We verwijzen naar het NHV voor de jaarlijkse aanpassingen van de spelopvattingen voor de jeugd. 
https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/05/Boekje-A5-jeugdleiding.pdf 

https://www.handbal.nl/wp-content/uploads/2019/05/Boekje-A5-jeugdleiding.pdf
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5 Specifieke kenmerken van offensief 
handbal en handvatten voor de 

praktijk 
 
 
Voor eventuele vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u een e-mail sturen naar 
tc@hvzwolle.nl 

  

mailto:tc@hvzwolle.nl
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Offensief handbal 
 
Bij offensief handbal ligt het accent op het veroveren van de bal en in eerste instantie het spelen 

van snelle tegenaanvallen. Deze manier van spelen heeft voor de speelsters een extra waarde 
(spelplezier en uitdaging) want deze wijze van spelen is gebaseerd op snelheid, inzicht, en 
balvaardigheid. De rol van de individuele speelster in teamverband is uiterst belangrijk voor het 
functioneren van het team, want de communicatie over en weer is hoog en stelt speelsters 
afhankelijk van elkaar. Offensief handbal vereist daarom meer van de individuele speelster: 

1. Conditioneel 
• uithoudingsvermogen 

• kracht 
• bewegingsvaardigheid 
• snelheid 

 
2. Spelvaardigheid 
• bewegingstechniek en balvaardigheid 

• snelheid in het handelen 

• inzicht en creativiteit 
• spelen volgens het principe van mandekking 
• gevoel voor het begrip 'ruimte en tijd' (o.a. de timing) 

 
3. Mentaal 
• concentratie vermogen 

• bereidheid je helemaal te geven voor het team in wedstrijd en training 
• kunnen coachen in het veld en aanmoedigen 
• respect 
• zelfdiscipline en verantwoordelijkheidsgevoel 
• goed omgaan met stress 
• positief denken en praten 

 

Vooral de jeugdige handbalspe(e)l(st)er in opleiding is er mee gebaat permanent kennis te maken 
met een speelstijl, waarbij de drang om aanvallend te spelen de hoogste prioriteit heeft. Alleen zo 
kunnen de potentiële mogelijkheden, die bij elke speelster aanwezig zijn, tot volledige ontwikkeling 
komen. 

 
De motorische basis 

Goede atletische vaardigheden (fysieke conditionering) zijn een uitdrukkelijke voorwaarde om tot 
optimale handbalprestaties te komen en vormen daarom een belangrijk onderdeel in de blauwe lijn 
van HV Zwolle., want: 
- het spelen van de snelle tegenaanval heeft weinig zin als je niet over voldoende    
snelkracht en coördinatievermogen beschikt (bewegingsvaardigheid in combinatie met 
balvaardigheid) 
-  een cirkel of hoekspeelster met uitstekende motorische- en bal vaardigheden kan 

menigmaal zijn tegenstander te snel af wezen. 
-  de offensieve verdedigingsvorm gaat mank wegens gebrek aan voldoende 
bewegingscoördinatie en uithoudingsvermogen 
-  de wedstrijd ging in de slotfase verloren, omdat door verzuring de vermoeidheid in de 
benen is geslagen (herstelduur = conditie) 
 

Tot ongeveer het 19e/20e jaar verkeert het lichaam in een ontwikkel/groeifase. De 

conditietraining is hierop afgestemd. Je kunt conditioneel niet bij iedere leeftijdsfase van alles en 

nog wat intensief trainen. De trainer moet weten wat kan en tot hoe ver hij kan gaan met de 
belasting van zijn speelsters (belasting/belastbaarheid) 
 
Het trainen van de motorische basis is te onderscheiden in 

1. coördinatie/bewegingsvaardigheid 
2. snelheid/snelkracht 

3. uithoudingsvermogen 
4. kracht; bij jeugd tot 15 jaar vooral oppassen voor overbelasting van het passieve 

bewegingsapparaat; veelal met het eigen lichaam werken.  
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Conditioneel leerproces (tabel)  
 
 

Leeftijd: 
 

Kracht: 
 

Beweeglijkheid: 
 

Coördinatie: 

 

6 - 7 jaar 
 

veelzijdige versterking beweeglijkheid wervelkolom hoge coördinatie onder 
van het trainen: buigen en roteren tijdsdruk, ritmische 
bewegingsapparaat  training; 

 

inspringen op goed 
ruimtelijk differentiatie-   
vermogen 

 
 

 verbetering van                    voorkom afname spreiding trainen van het      
 sprongkracht en  heupgewricht en rugwaartse     evenwichts-vermogen; 
 armkracht door gebruik         beweging van het                     coördinatie fijn motorische 

 eigen lichaamsgewicht           schoudergewricht door             bewegingen;      
 regelmatig te trainen  

scholing van het 
reactievermogen 

 

 
 
scholing snelkracht door veelzijdige beweeglijkheids- hoge gevoeligheid voor 

verbetering snelheid; training; tijd-ruimte coördinatie; 
scholing kracht- deze de volgende jaren ritme scholing; 
uithoudingsvermogen voortzetten 
door verbetering van het    tactisch inzicht 
uithoudingsvermogen                                                ontwikkelen 

 

 
algemene en veelzijdige geen overbelasting van het waarnemingsscholing; zien 

versterking van het passieve bewegingsapparaat is nadoen; 
houdings- en bewegings- 
apparaat;                                                 versterking 
                                                                                        basistechnieken; 

let wel op verschillen in 
maximale kracht i.v.m.                                                 stagnatie van het 
lengtegroei                                                 coördinatievermogen 
                                                                                        door lengtegroei 

 
snelkracht en kracht- starten met rekoefeningen; verbetering conditionele 

uithoudingsvermogen          dagelijks sporttak gerichte         elementen vereist 

nemen verder toe                beweeglijkheids- en sporttak     coördinatieaanpassing en 

  gerichte beweeglijkheids- en     verbetering 

 rekoefeningen (na warming-      coördinatievermogen. 

 Up);
 

 

stabilisatie van het 
bewegingsgedrag 

      
8 – 9 jaar 

 

10 - 11 jaar 

 

12 - 14 jaar 

 

15 - 17 jaar 
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De 3 belangrijke V's van verdedigen: 
 

 

Voorkomen van een doorbraak 
 

Verhinderen van aanspelen 
 

Veroveren van de bal 
 

Voor verdere uitwerking in oefenvormen wordt verwezen naar hoofdstuk 7 van de blauwe 

lijn. 
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De snelle tegenaanval (sta; 1e en 2e fase van de aanval) 
  

Algemeen 

In het moderne tot de verbeelding sprekende handbal is de snelle tegenaanval (STA) een 

markant spelelement geworden en vormt een belangrijk onderdeel van het handbalspel 

en de blauwe lijn van HV Zwolle. Het succesvol toepassen van de STA in het handbalspel 

is op alle niveaus een speelwijze, die 

aan de betrokken speelsters hoge eisen stelt voor wat betreft conditionele-, 

technisch/tactische en inzichtelijke vaardigheden. “Een ketting is zo sterk als haar zwakste 

schakel” is een gezegde, dat zonder meer van toepassing is op een team, dat het effectieve 

wapen van de STA in het strijdplan opneemt. 

Kleine fouten of tekortkomingen bij één van de deelnemende speelsters in de STA-opbouw, 

kunnen de aanval acuut doen mislukken. De dan plotseling ontstane spelsituatie biedt dan 

de tegenstander, als het ware een boemerangeffect, de gelegenheid om zelf een snelle 

tegenaanval te spelen, waaruit niet zelden 

op eenvoudige wijze kan worden gescoord. 
 

Waarom en hoe de STA hanteren? 

1. in vergelijking met andere aanvalssituaties kent de STA een hogere 

scoringseffectiviteit: 

. snelle tegenaanval circa 60% 

. aanval overtal situatie circa 50% 

. opgebouwde (positie)aanval circa 40% 

. vrije worp situaties < 30% 

2. Een dynamisch uitgevoerde snelle tegenaanval, eensgezind door het complete 

team uitgevoerd verhoogt beduidend de attractiewaarde van het handbalspel en 

het spelplezier van betrokken speelsters. 

3. Tegenover de mentale opleving in de eigen gelederen na een aantal succesvolle 

STA's, ontstaat bij de tegenstander de neiging tot meer behoudend en voorzichtig, 

behoedzaam aanvalsspel uit angst voor balverlies. 

4. De bezetting van het totale speelveld dwingt de aanvalsspeelster in de STA-situatie 

tot een maximaal conditionele -speltechnisch- tactische inbreng. Verschillende 

loop- en bewegingsvarianten moeten daarbij, in een hoog speeltempo, goed 

worden beheerst door de atletisch veelzijdig geschoolde handbalspeelster. 

5. De snelste en bal technisch meest vaardige speelsters opereren vanuit het centrum 

en de flanken van het speelveld. 
 

Vanuit de STA-strategie naar de 4e fase van de aanval 

1. In de eerste aanvalsfase wordt getracht met 2 of 3 speelsters de tegenstanders te 

overrompelen. 

2. De tweede fase (tweede golf) volgt aansluitend op de eerste fase. Met een hoge 

snelheid van loop- en balwegen wordt getracht een doelschotkans te creëren. 

Indien de tweede fase geen schotkans heeft opgeleverd wordt bij aanvang van de 

derde fase nog getracht een verrassingsaanval tijdens de organisatie van aanval 

en verdediging uit te voeren, zie volgende paragraaf. 

3. De derde fase wordt helaas te weinig benut voor het uitvoeren van een 

verrassingsaanval. Niet alleen de aanval, maar juist ook de verdediging bevindt 

zich tijdens deze fase in een korte organisatieperiode. De aanvallende ploeg die 

hiervan gebruik weet te maken is in het voordeel omdat de verdediging nog niet 

optimaal geformeerd staat. 

4. Eerst dan, wanneer ook deze aanvalsactie niet tot succes leidt, wordt tempo 

teruggenomen en overgegaan tot hergroeperen van de aanvalsopstelling. 

Alsdan volgt de systematische opgebouwde aanvalsafloop tegenover een ook dan 

optimaal geformeerde verdedigingsopstelling. 
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Analyse van de verschillende te onderscheiden aanvalsmomenten bij toepassing 

van de STA 
 

 

 
 

Aanvalsfase 
  
Doelstelling 

 

1e fase aanvalsgolf (1-3 speelsters) 
 

 
 
 
2e fase aanvalsgolf (meekomen overige 
speelsters) 

 
 

 
3e fase aanvalsactie 

 

 
 
 
 
 
 
4e fase, systematisch opgebouwde aanval na 
hergroepering van de aanvalsopstelling 

 

Tegenstanders overrompelen 
 

 
 
 
Overtalsituaties scheppen en eventueel benutten 

 

 
 
 
 
Verrassingsaanval : 

 

• nog niet geordende verdediging 
• mentaal nog niet maximaal ingestelde 

verdediging 
• organiseren aanvalsopstelling 

 

 
Frontale aanval t.o. maximaal voorbereide 
verdediging. 

 

 

 

Aanbevelingen 
 

 
1. De jeugd speelt vanuit een offensieve, agressieve verdedigingsopstelling (1:5, 4:2, 

3:3. 3:1:2) 
 

2. Ontwikkelen van veelzijdige technische- en tactische vaardigheden, vooral in 1:1 

situaties 
 

3. Uitgebalanceerde conditie: (explosieve)snelheid, bewegingsvaardigheid en 

uithoudingsvermogen. 
 

4. Iedere jeugdspeelster moet leren de eerste en tweede fase van de aanval te kunnen 

uitvoeren. 
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Anticiperende spelbenadering tijdens de 4e fase van de aanval 

 

Onder een anticiperende spelbenadering wordt verstaan het vooruitlopen op groeps- en 

individueel spelgedrag en handelingen van de tegenpartij in zowel de aanval als de 

verdediging. Anticiperend spelgedrag wordt zowel in de aanval als in de verdediging 

toegepast. Aansluitend op het vorige hoofdstuk wordt nu ingegaan op anticiperende 

spelbenadering tijdens de 4e fase van de aanval. In de opleiding van de jeugd worden de 

onderstaande kern-uitgangspunten gehanteerd: 
 

Kern-uitgangspunten van het eigen spelgedrag: 

1. waarnemen en beoordelen 

2. beslissen 

3. handelen 
 

Eigen vaardigheden 

Om op anticiperende wijze te kunnen spelen moet de speelster beschikken over veelzijdige 

technische en tactische vaardigheden, een zeer goed bewegings- en coördinatie vermogen 

en spelinzicht. 
 

Hoofdlijnen voor waarneming en beoordeling door de aanvalster 

Onderstaand wordt in hoofdlijnen een overzicht gegeven over de waarnemingen van de 

aanvalster voor de 4e fase van de aanval, waarop zijn beslissing wordt genomen. Het is 

voor de trainer en coach om dit, in de juiste verhouding, te vertalen naar toepasbaarheid 

binnen de eigen jeugdgroep. 
 

De uitgangspunten/systematiek van de verdediging van de tegenpartij 

• het gehanteerde verdedigingssysteem 

• is de speelwijze defensief of offensieve en bal- of mangericht 
 

Het verdedigingsgedrag van de directe tegenstander 
 
de uitgangspositie van de hoekverdedigsters: 

• is deze defensief of offensief 

• wordt er frontaal of diagonaal op werp arm zijde verdedigd 

• hoeveel beschikbare ruimte is er voor actie voor de aanvalster 
 
Bewegingen, speelwijze. acties: 

• is de verdedigingswijze man- of balgericht (sterk of minder sterk) 

• anticipeert de verdedigster offensief of reageert hij pas na balaanname door de  

aanvalster 

• is de concentratie van de verdedigster altijd of niet altijd scherp 

• is de verdedigster snel of minder snel 

• hoe gedraagt de verdedigster zich in de 1:1 situatie (zwak, sterk, hard, vastzetten- 

lichaamscontact) 

• hoe reageert de verdedigster op loopdreigingen 

• hoe gebruikt de verdedigster de armen (hoog of laag) 

• hoe gedraagt de verdedigster zich bij inlopen door de aanvalster naar de 6 meter  

(bijv. bij overgangssituaties. 
 

Het verdedigingsgedrag van de speelsters naast de directe tegenstander 
Uitgangspositie en bewegingsgedrag van de verdedigsters aan de niet-balzijde 

• wordt anticiperend (dus vroegtijdig) offensief uitgestapt (bijvoorbeeld om de bal te  

onderscheppen) 

• wordt gespeeld met een doorgeschoven positie richting balzijde (dus een overtal  

situatie voor de verdediging) 
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Uitgangspositie en bewegingsgedrag van de half- en midachter verdedigsters 

• is het verdedigingsgedrag van deze verdedigsters defensief of offensief en hoe is  

de organisatie (wie stapt uit en wanneer) 

• is het verdedigingsgedrag man of balgericht 

• wordt er terug gestapt/geschoven en wordt er rugdekking gegeven 

• wie verdedigt of verdedigen de cirkelspeelsters) 

• hoe wordt gedekt: frontaal, zijwaarts, van voren, van achteren, mandekking,  

overgeven/overnemen 
 
 

Het gedrag van de doelverdedigster 

• welke zijn de sterke en zwakke punten van de doelverdedigster bij schot  

(hoog/laag) 

• welke technieken gebruikt de doelverdedigster 

• hoe is de houding van de armen 

• wat is het standbeen van de doelverdedigster in bepaalde spelsituaties (op  

verkeerde been?) 

• biedt de doelverdedigster een hoek aan 

• stapt de doelverdedigster uit op de aanvalster en zo ja in welke situaties (hoek,  

frontaal en bij vrije doorgang aanvalster en/of verdedigde aanvalster) 

• is de doelverdedigster bang of heeft hij/zij veel lef 

• de uitstraling van de doelverdedigster (rustig - agressief - zenuwachtig gedrag) 

 

Het eigen spel en eigen mogelijkheden, in samenhang met medespeelsters; 

anticiperend en dominerend t.o.v. de verdediging 

 
eigen positie: 

• de plaats van de aanvalster 

• de beschikbare speelruimte voor de aanvalster 

• de afstand naar verdedigsters en het doel 

• in balbezit of niet in balbezit aan de balzijde/niet balzijde. 

• bewegingen/acties: voor en na bal aanname 

• het aannemen bal vanuit diverse posities. 

• de handelingen van de aanvalster: de schotpositie (hoek, lijn, cirkel, opbouw) 

• soort schot, uithaal en werpbeweging 
 
in samenhang met medespeelsters: 

• hoe zijn de bewegingen van de medespeelsters en hun directe verdedigsters 

• welke passrichting(en) zijn mogelijk door de balbezitter 

• welke verdedigsters spelen offensief, welke defensief 

• wanneer speelt een verdedigster offensief, soms of altijd of volgens afspraak ? 

• rugdekking half rechts/links sterk of defensief = parallelstoot mogelijk? 

• sluit verdediging sterk aan naar balzijde, inclusief de hoekverdedigsters? =  

mogelijkheid van aanspelen diepe hoekspeelster met lange pass 

• speelt middenvoor verdedigster sterk offensief = druk uitoefenen 

• linker opbouw/rechteropbouw op linkshalf/rechtshalf verdedigster en passeren  

achter middenvoor verdedigster langs. 

• linkshalf/rechtshalf bewegen snel terug in verdediging = mogelijkheid van een  

snelle pass tussen linker opbouw/rechteropbouw. 
 
Bovenstaand is op uitdiepende wijze ingegaan op anticiperend gedrag vanuit de aanval. 

Vanuit de verdediging wordt een soortgelijk gedrag gehanteerd t.o.v. de aanvalsters. 

Hierop wordt in hoofdstuk 4 verder ingegaan. 
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Beslissingsmoment 

 
Regelmatig besteden de trainers in de praktijktraining aandacht aan het verbeteren van 

het spelinzicht van de speelsters: spelsituaties herkennen, beslissen hoe te handelen en 

het handelen zelf. Kort samengevat noemen wij dit het trainen van 'beslissingsmomenten'. 

Voor de oefenstof hiertoe en de te hanteren trainingsmethodiek wordt verwezen naar 

hoofdstuk 4 van de blauwe lijn, waar zeer uitvoerig (voor alle posities) wordt ingegaan op 

dit belangrijke onderdeel van het handbalspel. Een voorbeeld van een 

'beslissingsmoment', in dit voorbeeld de midden opbouw, volgt hieronder aan de hand van 

een wedstrijdsituatie: 
 

Waarneming: 

Welke zijn de 3 belangrijkste situaties op onderstaande foto waarin de midden opbouwer 

zich bevindt, waarop hij uiteindelijk een beslissing zal nemen. 
 

de 'wat' oplossing 

Wat is in deze situatie voor de midden opbouwer wel een juiste beslissing en wat niet ? 
 

de 'hoe' oplossing 

Hoe beslist de midden opbouwer correct in dit geval FOTO WIJZIGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De waarneming: 

Midden opbouw wordt rond 9-10 meter 'vastgezet'. 

De werp arm van midden opbouw is vrij. 

De cirkelspeler loopt zich vrij van de directe verdediger. 
 

De 'wat' oplossing 

De midden opbouw kan niet tot doelschot komen 

De midden opbouw kan wel de cirkelspeler aanspelen 
 

De 'hoe' oplossing 

Hij kan de CL aanspelen met een sprongworp 

Hij kan de CL aanspelen met een stuit 
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Hoofdlijnen voor de aanval en de verdediging: 

Aanval: 

1. Waren alle aanvalsposities bezet tijdens de 4e fase van de aanval ? 

Waren de posities tijdens de 4e fase breed en diep ? 

Waren de posities tijdens de 1e en 2e fase breed ? 

Was er sprake van veilige bal- en loopwegen ? 

Was er sprake van snelle balwegen en positiewissels ? 

Steunde iedereen de medespeelsters ? 

Werden de schotarm en bal steeds goed afgeschermd ? 

Was er voldoende variatie in de schottechnieken ? 

Waren de ingenomen schotposities goed ? 

Anticipeerde de 1e golf van de break out op tijd ? 

Werden er niet te grote risico's genomen ? 

Werd er voldoende creatief gehandbald en werden er voldoende initiatieven genomen ? 

Werden de vrijstaande/schotkansrijke speelsters snel aangespeeld ? 

Werd er voldoende gecommuniceerd binnen de groep ? 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

Verdediging 

1. Werden tijdens de 3e fase de posities snel ingenomen ? 

Werd er snel uitgestapt en weer ingevoegd ? 

Werden aanvalsters correct overgegeven en -genomen ? 

Kwam het wel eens voor dat een speelster niemand te verdedigen had ? 

Werd de balbezitter altijd fel verdedigd ? 

Werd er voldoende gecommuniceerd binnen de groep ? 

Namen de verdedigsters voldoende initiatieven ? 

Werden de loop- en balwegen verstoord ? 

Werd er goed geanticipeerd ? 

Werden medespeelsters goed gesteund (rugdekking) ? 

Werden er niet te grote risico's genomen ? 

Was de structuur van de verdediging in orde ? 

Kwam het wel eens voor dat de aanvalster geen directe verdedigster had ? 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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6 Technisch matrix voor de gefaseerde 

individuele ontwikkeling 
 
Voor eventuele vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u een e-mail sturen naar 

tc@hvzwolle.nl 
  

file:///C:/Users/francis.born/Downloads/tc@hvzwolle.nl
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De individuele ontwikkeling 
 
Bij de gefaseerde fase van de ontwikkeling van een speelster dienen we rekening te 

houden met de vijf pijlers waarover iedere speelster in meer of mindere mate beschikt. 

 

Bij de indeling van de matrix is een onderverdeling gemaakt gebaseerd op de volgende 

pijlers: 
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Algemene aanwijzingen 
 
Onderstaande symbolen zijn gebruikt: 

 

Verklaring symbolen: 

.  = Mag niet getraind worden  

O = Onbewuste vorm            

G  = Grove vorm                   

V = Verbeteren en verfijnen 

T = Toepassen onder complexe situaties 
 
 
 
 
 

Onbewuste 
 

fase 

 

- Bewust voor de trainer; onbewust voor de sporter 
 

- Veelzijdige ontwikkeling 
 

- Opdoen van bewegingservaring 
 

- Verbeteren van de coördinatie 
 

- Globale vorming bewegingsbeeld 
 

DOELGROEPEN : 
 

- (vooral) H en F-Jeugd, E-jeugd en D-jeugd 

 

 
 
 
 

AANLEREN  

Grove vorm 
 

- Totale beweging; geen aandacht aan 

deelbewegingen 
 

- Geen precisie 
 

- Verbeteren van de coördinatie 
 

- Verbeteren van de beweeglijkheid 
 

- Grove fouten bij techniektraining eruit halen 
 

DOELGROEPEN : 
 

- (vooral) E-jeugd en D-jeugd en Jongste C-jeugd 

 

Verbeteren 

verfijnen 

toepassen 

 

Technische Elementen !! 
 

- Techniek als gecoördineerde beweging 
 

- Correcties a.d.h. van de aandachtspunten 
 

- Veel correcties en herhalingen 
 

- Diverse variaties Ieren na beheersing van de basistechniek 
 

- Ook trainen in 'eenvoudige' complexe spel-/wedstrijdsituaties 
 

DOELGROEPEN : 
 

- C-jeugd en hoger; Altijd aan blijven werken!! 
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Basisvaardigheden 
 

 
 

E-jeugd 
 

D-Jeugd 
Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd 

 

B-Jeugd 
 

A-Jeugd 
 

Senioren 

Bewegingsgebieden        

Lopen G G V V V T T 

Gaan G G V V V T T 

Springen G G V V V T T 

Huppel G G V V V T T 

Galop G G V V V T T 

Sprinten G G V V V T T 

Wenden G G V V V T T 

Keren G G V V V T T 

Draaien G G V V V T T 

Landen G G V V V T T 

Starten G G V V V T T 

Stoppen G G V V V T T 

Vallen G G V V V T T 

Rollen G G V V V T T 

Duwen O O V V V T T 

Trekken O O V V V T T 

Balans O G V V V V T 

Stabiliteit O O G V V V T 

Vaardigheidsgebieden        

Vangen        

Stilstaand G V V V V T T 

Bewegend G V V V V T T 

Werpen        

Stilstaand G V V V V T T 

Bewegend G V V V V T T 

Mikken en Treffen        

op voorwerpen        

Stilstaand G V V V V T T 

Bewegend G V V V V T T 

op personen        

Stilstaand G V V V V T T 

Bewegend G V V V V T T 

Balbehendigheid        

rollen van de bal        

Linkshandig O G V V T T T 

Rechtshandig O G V V T T T 

Stilstaand O G V V T T T 

In de loop O G V V T T T 
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 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 

C-Jeugd 
Oudste 

C-Jeugd 
B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Passeren/Onderscheppen        

Onderscheppen bal O G V V V T T 

Onderscheppen speler O G V V V T T 

Vrijlopen en storen        

Ruimtegevoel O G V V V T T 

Initiatief nemen O G V V V T T 

Handbalspecifieke vaardigheden        

Komen tot doelschot        

Strekschot uit stand G V V V V T T 

Strekschot uit de loop . . G V V V T 

Strekschot na tippen O G V V V T T 

Strekschot in samenspel O O G V V V T 

Heupschot . . . G V V T 

Sprongschot O G V V V T T 

Loopschot . . G V V V T 

Valschot . G V V V T T 

Voorkomen van doelschot        

Blokken van strekschot . G G V V V T 

Blokken van sprongschot . G G V V V T 

Blokken van heupschot . . . G V V T 

Verplaatsen met / zonder bal        

Werpen en vangen        

Stilstaand --- stilstaand G G V V V T T 

In loop --- stilstaand O G V V V T T 

Stilstaand --- in loop O G V V V T T 

In loop --- in loop O G V V V T T 

Tippen van de bal        

Linkshandig O G V V V T T 

Rechtshandig O G V V V T T 

Stilstaand O G V V V T T 

In de loop O G V V V T T 

Tippen + wegtikken bal . G V V V T T 

Steunen medespelers        

Vrijlopen / aanbieden O G V V V T T 

Situatie 1 tegen 1 O G V V V T T 

Situatie 2 tegen 1 . O G V V V T 

Situatie 2 tegen 2 . O G V V V T 

Situatie 3 tegen 2 . O G V V V T 

Situatie 3 tegen 3 . . G V V V T 

Situatie 4 tegen 3 . . G V V V T 

Situatie 4 tegen 4 . . G V V V T 
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 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 

C-Jeugd 
Oudste 

C-Jeugd 
B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Storen tegenspeelsters        

Tussen tegenstander en bal blijven . G V V V T T 

Tussen tegenstander en doel blijven . G V V V T T 

Persoonlijke dekking . G V V V T T 

Leren afstand houden van 
tegenstander . G V V V T T 

 
 
 
 
 
FOTO VERVANGEN 
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Technische vaardigheden 

 

 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Techniek Aanvallend        

Strekschot uit stand G V V V V T T 

In beweging na 1,2,3 pas G G V V V T T 

Strekschot        

Vanuit stand G G V V V T T 

In beweging na 1,2,3 pas G G V V V T T 

Richting recht vooruit G G V V V T T 

Tegen werparmzijde . . G V V V T 

Naar werparmzijde . . G V V V T 

Verschillende afstanden . . G V V V T 

Verschillende hoogtes . . G V V V T 

Verschillende handelingen vooraf, 

bijv. schijnpas 
. . . G V V T 

Loopschot        

Variëren over li / re been . G G V V V T 

Tegen werparmzijde . . G V V V T 

Naar werparmzijde . G G V V V T 

Verschillende afstanden . G G V V V T 

Sprongschot hoog        

Met 1,2,3 passen O G V V V T T 

Vanuit de loop O G V V V T T 

Na tippen O G V V V T T 

Vanuit stand, 1 pas . . G V V V T 

"O" pas en van daaruit omhoog . . G V V V .T 

Afzetbeen = werparmzijde . . G V V V T 

Afzetbeen = tegen werparmzijde . . G V V V T 

Richting recht vooruit . . G V V V T 

Naar werparmzijde . . G V V V T 

Tegen werparmzijde . . . G V V T 

Dubbel sprongschot . . . G V V T 

2 - benig afzet . . . G V V T 

Sprongschot als "vliegertje" . . . . V V T 

Sprongschot met schijn schot/pass 
beweging . . . . V V T 

Directe doorbraak . . G V V V T 

Sprongschot ver        

Met 1,2,3 passen O G V V V T T 

Verschillende aanlooprichtingen O G V V V T T 

Vanuit balbezit O G V V V T T 

Na balaanname O G V V V T T 

Na directe doorbraak . . G V V V T 
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 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Sprongschot uit de hoek        

Met 1,2 passen . . G V V V T 

Hoog . . G V V V T 

Ver . . G V V V T 

Met knikschot . . . G V V T 

Afzetbeen links . . G V V V T 

Afzetbeen rechts . . G V V V T 

Recht vooruit . . G V V V T 

Tegen werparmzijde . . . G V V T 

Naar werparmzijde . . . V V V T 

Hoog met valschot . . . V V V T 

Ver met valschot . . .     

In sprong, schijnbeweging . . . . V V T 

Sprong voor "vliegertje" . . . . G V T 

Directe doorbraak . . . G V V T 

Knikschot        

Met 1,2,3 passen . . . G V V T 

Vanuit stand . . . G V V T 

Met valworp . . . G V V T 

Verschillend aanloop tempo . . . G V V T 

Na draai/passeerbeweging . . . G V V T 

Heupschot        

Met 1,2,3 passen . . . G V V T 

Vanuit "O" pas . . . G V V T 

Over linkerbeen . . . G V V T 

Over rechterbeen . . . G V V T 

Verschillende hoogtes t.o.v. 
doelverdedigster . . . G V V T 

Verschillende afstanden . . . G V V T 

Valworp        

Frontaal . G V V V T T 

Overige valschoten        

Afrollen over werparm . G V V V T T 

Afrollen over niet werparm . . G V V V T 

Sprongvalschot . . . G V V T 

Knikschot in sprong met afrollen . . . G V V T 

Schijnbeweging met bal        

Lichaam schijnbeweging . G V V V T T 

Schot schijnbeweging . G V V V T T 

Afspeel schijnbeweging . . G V V V T 

Combinatie van deze drie . . . G V V T 
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 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 

C-Jeugd 
Oudste 

C-Jeugd 
B-Jeugd A-Jeugd Seniore

n 
Schijnbeweging onder bal        

Enkelvoudige lichaamsschijnbeweging . G V V V T T 

Dubbelvoudige lichaamsschijnbew. . . G V V V T 

Passeertechnieken        

Aan werparm zijde vanuit . G V V V T T 

Tegen werparm zijde vanuit . G V V V T T 

Aan en tegen werparmzijde vanuit "O" 
pass met 2-benige landing . . G V V V T 

Aan en tegen werparmzijde "O" pas 
1-benig landing op li / re been 

. . G V V V T 

Overhaalbeweging werparmzijde . . . V V V T 

Overhaalbeweging niet werparmzijde . . . G V V T 

Overhaal in sprong werparmzijde . . . G V V T 

Overhaal in sprong tegen werpzijde . . . G V V T 

Draal passeerbeweging . . G V V V T 

Directe doorbraak . . G V V V T 

Voor het lanceren / vrijspelen van 
medespeler . . . G V V T 

Sperren        

Rug . . G V V V T 

Buik . . G V V V T 

Richtingsveranderingen met        

Balaanname in balrichtlng . . O V V T T 

Balaanname tegen balrichting . . . G V V T 

Richtingsverandering gevolgd door 
balaanname . . . G V V T 

Vangen van de bal        

Vangen borst hoogte G V V V T T T 

Vangen hoofd hoogte O G V V V T T 

Vangen sprong hoogte . . G V V V T 

Vangen vloer hoogte . . G V V V T 

Oprapen van de bal O G V V T T T 

Vallen naar de bal O G V V T T T 

Werpen van de bal        

Strekworp staand G V V V V T T 

Strekworp in beweging . G V V V T T 

Opendraaien naar rechts . G V V V T T 

Opendraaien naar links . G V V V T T 

Stootpas links en rechts . . G V V T T 

Stuitpas links en rechts . G V V V T T 

Pronatiepas links en rechts . . G V V T T 

Sprongpas . . G V V T T 

Heupworp . . . G V V T 

Sprongworp O G V V V T T 

Loopworp . . G V V V 

 

 

T 

Valworp . G V V V T T 
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 E-jeugd D-Jeugd Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd 

B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Bijzondere werptechnieken        

Achter de rug langs . . O V V T T 

Achter de nek langs . . O V V T T 

Tussen de benen door . . O V V T T 

Om middel tegenstander . . . G V V T 

Alles links en rechts . . . V V T T 
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 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 

C-Jeugd 
Oudste 

C-Jeugd 
B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Techniek Verdedigend        

Verdedigingshouding . G V V V T T 

Opstelling frontaal . G V V V T T 

Opstelling zijdelings met 

pivotteren, perifeer 
kijken 

. . . G V V T 

Schuiven korte afstand . G V V V T T 

Schuiven grote afstand . . V V V T T 

Uitstappen/invoegen . G V V V T T 

Onderscheppen bal . G V V V T T 

Wegtikken bal bij tippen . G V V V T T 

Storen balwegen . . G V V T T 

Afvangen lange passes . . G V V T T 

Storen loopwegen . . . G V V T 

Blokkeren loopwegen . . . G V V T 

Schijn/passeertechniek . . . . V V T 

Initiatief vol verdedigen . . G V V V T 

Blokken        

Strekworp . G G V V V T 

Strekschot . G G V V V T 

Sprongworp . G G V V V T 

Sprongschot . G G V V V T 

Heupworp . . . G V V T 

Heupschot . G G V V V T 

Offensief blok . . G V V V T 

Defensief blok . . . V V V T 

Loopschot . . G V V V T 

Knikschot . . . G V V T 

Valworp . . . G V V T 

Valschot . . . G V V T 
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Tactische vaardigheden 

 

 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Tactiek Aanvallend        

Doorbraak direct . . . V V V T 

Doorbraak indirect . . . . V V T 

Kruisen . . . . V V T 

Wissels . . . G V V T 

1 tegen 1 . G V V V V T 

Tempowisselingen . . . G V V T 

Situatief handelen . . G V V V T 

Samenspel 1 of meer posities . . G V V V T 

Basisprincipes        

M.b.t. balwegen . . G V V V T 

M.b.t. positie en loopwegen . . G V V V T 

Ruimte en tijd . . G V V V T 

Breedte en diepte . . G V V V T 

Team        

In starten zonder bal conform Stap 
voor stap plan . . G V V V T 

1e lijn wissel . . . G V V T 

Anticiperen op medespeelster . . G V V V T 

Anticiperen op tegenstander . . G V V V T 

1e fase . . G V V V T 

2e fase . . O G V V T 

3e fase . . . . G V T 

4e fase . . . G V V T 

Snelle beginworp . . . G V V T 

Contra's . . . G V V T 

Spelconcepten conform Stap voor stap 
plan . . . G V V T 

Balweg variaties . . . G V V T 

Ondertal situaties uitspelen . . . G V V T 

Overtal situaties uitspelen . . . G V V T 

Sleutel speelster bij alle concepten . . . . V V T 

Vrije worpen volgens afspraak . . . G V V T 
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 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 

C-Jeugd 
Oudste 

C-Jeugd 
B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Tactiek Verdedigend        

Tactiek verdedigend        

Rugdekking geven . . G V V T T 

Overgeven / overnemen . . G V V T T 

Doorbraak verhinderen . . . G V V T 

Gezamenlijk blok . . . G V V T 

Ontlopen sper . . . G V V T 

Anticiperen . . . G V V T 

Balbescherming . . . G V V T 

Snelle omschakeling aanval - 
verdedigen . . G V V V T 

1 tegen 1        

Defensieve opstelling . . G V V V T 

Offensieve opstelling . . G V V T T 

Aanvalsfout creëren . . . G V V T 

Snel omschakelen aanval - verdediging . . G V V V T 

Loop- / balwegen aanbieden . . G V V T T 

Loop- / balwegen blokkeren . . . G V V T 

Team        

Initiatief vol verdedigen . . G V V V T 

Offensief concept conform Stap voor 
stap plan . . G V V V T 

Defensief concept conform Stap voor 

stap plan 
. . O G V V T 

Trigger points . . O G V V T 

Overtal situatie . . . G V V T 

Ondertal situatie . . . G V V T 

Gestaffeld blok . . . O G V T 

Samenwerking keepster . . . G V V V/T 

Vrije worpen . . . G V V T 

1e fase . . G V V V T 

2e fase . . O G V V T 

3e fase . . . . G V T 

4e fase . . . G V V T 

Basisprincipes        

M.b.t. positie en bewegen . . G V V V T 

Samenwerking met medeverdedigsters . . G V V V T 

Houding t.o.v. tegenstander . . G V V V T 
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Fysieke vaardigheden 

 

 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Conditionele elementen        

Aeroob uithoudingsvermogen . . G V V V T 

Anaeroob lactisch 
uithoudingsvermogen . . . G V V T 

Maximaal kracht . . . . V V T 

Snel kracht . . . . V V T 

Explosieve kracht . . . . V V T 

Werpkracht . . . . V V T 

Sprong kracht . . . . V V T 

Stabiliteitsoefeningen O G V V V T T 

Kracht middels eigen lichaamsgewicht . . . V V V T 

Snelheid O O G V V T T 

Beweeglijkheid O O G V V T T 

Lenigheid O O G V V T T 

Looptechniek        

Voetplaatsing O G V V V T T 

Knie - inzet . G V V V T T 

Arm - inzet . G V V V T T 

Paslengte . G V V V T T 

Ritmiek G V V V V T T 

Lichtvoetigheid . G V V V T T 

Acceleratie vermogen . G V V V T T 

Voorste steunfase . G V V V T T 

Achterste steunfase . G V V V T T 

Voorste zwaaifase . G V V V T T 

Achterste zwaaifase . G V V V T T 

Coördinatie        

Reactievermogen O G V V V T T 

Koppelingsvermogen . . G V V V T 

Oriëntatievermogen . . G V V V T 

Differentiatievermogen . . G V V V T 

Evenwichtsvermogen O G V V V T T 

Wendbaarheid O G V V V T T 

Ritmegevoel O G V V V T T 
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Mentale vaardigheden 
 

 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Mentale aspecten        

Doorzettingsvermogen . O G V V V T 

Incasseringsvermogen . . G V V V T 

Wilskracht . O G V V V T 

Zelfvertrouwen . O G V V V T 

Leiderschap . . O G V V V/T 

Zelfbeheersing . . G V V V T 

Besluitvaardigheid . . G V V V T 

Verantwoordelijkheidsgevoel . . G V V V T 

Concentratie . . G V V V T 

Coachen . . G V V V T 

Laten coachen . . G V V V T 

Uitstraling . . G V V V T 

Initiatieven nemen . . G V V V T 

Keuzes kunnen maken . . G V V V T 

Geldingsdrang . . G V V V T 

Waarnemingsvermogen . . G V V V T 

Omgang wedstrijddruk . . G V V V T 

Omgang publiek . . G V V V T 

Omgang pers . . . . G V V/T 

Omgang scheidsrechters . . . . G V V/T 

Omgang tegenstander . . G V V V T 
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Sociale vaardigheden 

 

 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd B-Jeugd A-Jeugd Senioren 

Sociale vaardigheden        

Uiten van eigen wensen O G V V V T T 

Uiten van eigen opvattingen O G V V V T T 

Uiten van eigen gevoelens O G V V V T T 

Zelfvertrouwen . O G V V V T 

Eerlijkheid . O G V V V T 

Kunnen samenwerken . G V V V T T 

Kunnen luisteren O G V V V T T 

Rekening houden met gevoelens van 
anderen . G V V V T T 

Kritiek uiten .  G V V V T 

Kritiek ontvangen . O G V V V T 

Anderen respecteren . . G V V V T 

Anderen accepteren . . G V V V T 

Anderen waarderen . . G V V V T 

Anderen vertrouwen . . G V V V T 

Conflicten aangaan . . . G V V V/T 

Conflicten signaleren . . . G V V V/T 

Conflicten op kunnen lossen 
(uitpraten) . . . G V V V/T 

Grenzen kunnen aangeven . . . G V V V/T 

Weten wat eigen gedrag oproept bij 
anderen . . . G V V V/T 

Kunnen praten in een groep . O G V V V T 

Sociaal gevoel in het team . O G V V V T 

Sociaal gevoel in de vereniging . O G V V V T 
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Vaardigheden Doelverdedigsters 

 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd B-Jeugd A-Jeugd 

Techniek       

Bewegingstechniek       

Uitgangshouding:       

- voor de hoge techniek . . 0 G V V 

- voor de half hoge techniek . . 0 G V V 

- voor de lage techniek, uitvalspas . . . G V V 

- voor de lage techniek, tot hordezit . . . 0 G V 

Basishouding in het doel . . 0 G V V 

Basishouding bij de doelpaal . . 0 G V V 

Verplaatsen in het doel:       

- van de doellijn naar voren . . . G V V 

- van doelpaal tot doelpaal . . 0 G V V 

- bemachtigen van de bal . . 0 G V V 

Sprongafweer "Hampelman" 1-benige 
afzet . . . 0 G V 

Sprongafweer "Hampelman" 2-benige 
afzet . . . . G V 

Stoppen van schoten       

Laag in de onderhoek . . 0 G V V 

Half - hoog . . 0 G V V 

Hoog in de bovenhoek . . 0 G V V 

Boven het hoofd . . 0 G V V 

Recht op het lichaam . . 0 G V V 

Tussen de voeten . . 0 G V V 

Stuitballen . . 0 G V V 

Met 1 hand of arm . . . 0 G V 

7-meterworp . . . 0 G V 

Vanuit de hoek . . 0 G V V 

Vanuit de hoek, na schothoek vergroting . . 0 G V V 

- schot hoog . . 0 G V V 

- schot half hoog . . 0 G V V 

- schot laag . . 0 G V V 

Vanaf de cirkel . . . 0 G V 

Van een break-out . . . 0 G V 

Houdingen opstelling       

Bij schoten vanaf:       

- Opbouwrij . . 0 G V V 

- Cirkel, centraal . . . 0 G V 

- Cirkel, hoeken . . . 0 G V 

- Hoeken . . 0 G V V 

- 7-meterworpen . . . 0 G V 

- Vrije worpen . . . 0 G V 

- Snelle tegenaanval . . . 0 G V 
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 E-jeugd D-Jeugd 
Jongste 

C-Jeugd 
Oudste 

C-Jeugd 
B-Jeugd A-Jeugd 

Aanvallend       

Aanspelen van snelle tegenaanval . . 0 G V T 

Aanspelen van snelle middenuit . . 0 G V T 

Bal snel in het spel brengen . . 0 G V T 

Verdedigend       

Verdedigingshouding . 0 G V V T 

Opstelling frontaal . 0 G V V T 

Schuiven korte afstand . 0 G V V T 

Schuiven grote afstand . 0 G V V T 

Afvangen break-out . . . G V V 

Vangen van de bal       

Vangen borst hoogte G V V V T T 

Vangen hoofd hoogte 0 G V V V T 

Vangen vloer hoogte . . G V V V 

Oprapen van de bal 0 G V V T T 

Vallen naar de bal 0 G V V T T 

Werpen van de bal       

Strekworp staand 0 G A V T T 

Strekworp in beweging, met "lange" arm . . G V V T 

Werpen na hoekvergroting, 1e fase . . 0 G V V 

Werpen na hoekvergroting, 2e fase " " 0 G V T 

Sprongpass . . 0 G V T 

Tactiek       

Tempowisselingen . . . G V V 

Situatief handelen . . . O/G V V 

Samenwerking verdediging . . . G V V 

Afvangen van de break-out . . . 0 G V 

Schothoek aanbieden/afdwingen . . . 0 G V 

Hoekverkleining . . . 0 G V 

Opstelling bij 7-meter . . . 0 G V 

Aanspelen van de 1e fase . . 0 G V V 

Aanspelen van de 2e fase . . 0 G V T 

Leren "LEZEN" van de tegenstander; . . . G V V 

- lichaamshouding / beweging . . . G V V 

- schotarm / hand . . . G V V 

Leren anticiperen op gedrag tegenstander . . . G V V 

Fysiek       

Uithoudingsvermogen       

Aeroob uithoudingsvermogen . . G V V V 

Anaeroob lactisch uithoudingsvermogen . . . G V V 

Maximaal kracht . . .  A V 

Snelkracht . . . . A V 

Explosieve kracht . . . . A V 
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 E-jeugd D-Jeugd Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd 

B-Jeugd A-Jeugd 

Werpkracht . . . . A V 

Sprongkracht . . . 0 G V 

Stabiliteitsoefeningen 0 G V V V T 

Kracht middels eigen lichaamsgewicht . . . 0 G V 

Snelheid 0 0 G V V T 

Beweeglijkheid 0 0 G V V T 

Lenigheid 0 0 G V V T 

Looptechniek       

Voetplaatsing 0 G V V V T 

Knie - inzet . G V V V T 

Arm - inzet . G V V V T 

Paslengte . G V V V T 

Ritmiek G V V' V V T 

Lichtvoetigheid . G V V V T 

Acceleratie vermogen . G V V V T 

Voorste steunfase . G V V V T 

Achterste steunfase . G V V V T 

Voorste zwaaifase . G V V V T 

Achterste zwaaifase . G V V V T 

Coördinatie       

Reactievermogen 0 G V V V T 

Koppelingsvermogen . . G V V V 

Oriëntatievermogen . . G V V V 

Differentiatievermogen . . G V V V 

Evenwichtsvermogen 0 G V V V T 

Wendbaarheid 0 G V V V T 

Ritmegevoel 0 G V V V T 

Mentaal       

Doorzettingsvermogen . 0 G V V V 

Incasseringsvermogen . . G V V V 

Wilskracht . 0 G V V V 

Zelfvertrouwen . 0 G V V V 

Leiderschap . . 0 G V V 

Zelfbeheersing . . G V V V 

Besluitvaardigheid . . G V V V 

Verantwoordelijkheidsgevoel . . G V V V 

Concentratie . . G V V V 

Coachen van de dekking . . G V V V 

Laten coachen . . G V V V 

Uitstraling . . G V V V 

Initiatieven nemen . . G V V V 

Keuzes kunnen maken . . G V V V 
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 E-jeugd D-Jeugd Jongste 
C-Jeugd 

Oudste 
C-Jeugd 

B-Jeugd A-Jeugd 

Geldingsdrang . . G V V V 

Waarnemingsvermogen . . G V V V 

Omgang wedstrijddruk . . G V V V 

Omgang publiek . . G V V V 

Omgang pers . . . . G V 

Omgang scheidsrechters . . . . G V 

Omgang tegenstander . . G V V V 

Sociaal       

Uiten van eigen wensen 0 G V V' V T 

Uiten van eigen opvattingen 0 G V V V T 

Uiten van eigen gevoelens 0 G V V V T 

Zelfvertrouwen . 0 G V V V 

Eerlijkheid . 0 G V V V 

Kunnen samenwerken . G V V V T 

Kunnen luisteren 0 G V V V T 

Rekening houden met gevoelens van 
anderen . G V V V T 

Kritiek uiten . . G V V V 

Kritiek ontvangen . 0 G V V V 

Anderen respecteren . . G V V V 

Anderen accepteren . . G V V V 

Anderen waarderen . . G V V V 

Anderen vertrouwen . . G V V V 

Conflicten aangaan . . . G V V 

Conflicten signaleren . . . G V V 

Conflicten op kunnen lossen (uitpraten) . . . G V V 

Grenzen kunnen aangeven . . . G V V 

Weten wat eigen gedrag oproept bij 
anderen . . . G V V 

Kunnen praten in een groep . 0 G V V V 

Sociaal gevoel in het team . 0 G V V V 

Sociaal gevoel in de vereniging . 0 G V V V 

 

  



 

 
November 2019   De blauwe lijn, beleid en ontwikkeling van HV Zwolle                                   
Pagina 44 / 167 
 

 

7 De blauwe lijn in de praktijk 

(oefenstof) 
 
 
 
Voor eventuele vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u een e-mail sturen naar 

tc@hvzwolle.nl 
  

mailto:tc@hvzwolle.nl


 

 
November 2019   De blauwe lijn, beleid en ontwikkeling van HV Zwolle                                   
Pagina 45 / 167 
 

 

 
 

 
 

 

 

Gebruikte symbolen 

 
De deelnemers: 

                                  = aanvalster                                            = verdedigster 

 = aanvalster met bal                             = trainer 

 

Bal / balwegen:         = bal                                                = balweg 

 
 = balweg heen en terug                 =balweg met stuit 

 

Handelingen van de aanvalster: 
 

                = loopweg aanvalster           = tippende aanvalster 

 

                = aanvalster met bal         

 

       = doelschop                                           = schotdreiging          

 

         = sperrende aanvalster                      = kruisende aanvalster     

 

    = enkelvoudige schijnbeweging                                                    = dubbele schijnbeweging 

                    zonder bal       zonder bal 

 

                    = enkelvoudige schijnbeweging met bal 

 

              = dubbele schijnbeweging met bal 

                 = sprongworp                   = samenspel met stuit 

 = schijnpass 

 

Handelingen van de verdedigster: 

       = loopweg verdedigster                       = schuiven verdedigster 

 

 
                                 = blokken door                                      = overgeven / 

                                     de verdedigster                                   overnemen 

 

           = sperrende verdedigster 

 

Overige tekens:        = merkteken, pilon, paaltje 
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De motorische basis 

 
Algemeen 

 
Aan de basis van alle prestaties in de sport staat de persoonlijke motivatie van de sporter en diens 
conditie. 
 
Conditie is de optelsom van verschillende factoren zoals: kracht, duurvermogen, snelheid, lenigheid 
en coördinatie. Techniek en tactiek zijn ondergeschikt aan de conditie. Zonder de benodigde conditie 

is immers noch een economische techniek noch een goede tactiek mogelijk. 
 
Een voorbeeld. In de tweede helft van een wedstrijd ziet de coach meerdere verslechteringen in de 
techniek, bal achter de medespeler spelen of de bal te laag aanspelen, met als gevolg veel balverlies. 
Een eerste conclusie van veel trainers en coaches zal zijn dat de techniek niet toereikend was om 
de wedstrijd goed spelend te voltooien, een gevolg zal zijn dat er relatief meer techniek training zal 
worden gegeven. De echte oorzaak van deze “technische fouten” is echter vaak vermoeidheid; na 

zware inspanning wordt de coördinatie minder. 

 
Als men deze technische fouten in de tweede helft van een wedstrijd wil oplossen, is het goed eerst 
te kijken naar de conditie van de handbalsters, of ze uitgerust zijn en of de mentale weerbaarheid 
goed is. Anderzijds zorgt een goede techniek ervoor dat een wedstrijd met minder inspanning kan 
worden behaald. 

 
Eenzelfde redenering gaat op voor de tactiek in een wedstrijd. Afhankelijk van het conditionele 
niveau heeft elke handbalster een bepaalde hoeveelheid energie te besteden tijdens de wedstrijd. 
Tactiek heeft als doel deze hoeveelheid zo effectief mogelijk te besteden. Het conditionele niveau is 
echter altijd de beperking bij de bepaling van de tactiek. 
 
Voor de systematisering van de wedstrijdoefening is het nuttig gebleken onderscheid te maken 

tussen de training van het: 
• Basis uithoudingsvermogen 
• Specifieke uithoudingsvermogen 

 

De training van het basis uithoudingsvermogen richt zich op de ontwikkeling van de factoren die een 
goede basis zijn voor de ontwikkeling van 

het specifieke uithoudingsvermogen: 
• Aerobe vermogen; dit betekent voor de handbalsport dat ondanks de lange duur  

van de wedstrijd steeds snelle bewegingen moeten kunnen worden uitgevoerd. De  
20 meter shuttle run test is hiertoe een geschikte graadmeter of het a-cyclisch aerobe 
uithoudingsvermogen wordt verbeterd. 

• Kracht uithoudingsvermogen; dit is de capaciteit om vermoeidheid, door langdurige  
of zich herhalende uiterlijke en innerlijke hoge belastingen, te weerstaan. 

• Algemene trainingstoestand; Bij optimale training van de uithoudingsvermogens  
zal de herstelperiode na een korte piekbelasting steeds korter worden. Bij B-jeugd kan het 
uithoudingsvermogen optimaal worden getraind. 

 

Krachtontwikkeling kan vanaf B-jeugd voorzichtig worden getraind in de vorm van fitness in de 
sportschool op basis van series herhalingen (duurkracht ontwikkeling) met een maximale belasting 
tot 40-50% van de maximale kracht en door middel van ‘werken met het eigen lichaam’. Dit laatste 

geldt ook voor de jongere jeugd. 
Methodieken waarbij hulpmiddelen (extra verzwaringen) worden toegepast kunnen zorgen voor 

overbelasting van het passieve bewegingsapparaat en tot blessures leiden. Na volgroeiing van het 

lichaam kan de maximale belasting worden opgevoerd. 
Extra belasting kan worden toegepast door te trainen op een zachte ondergrond zoals zand, maar 
ook op gras. Het voordeel van een natuurlijke ondergrond is dat de algehele lichaamscoördinatie 
hier ook positief door wordt beïnvloed. Daarnaast is veldtraining, met een wisselend parcours van 

heuvels, 
loopondergrond uitstekend geschikt voor het ontwikkelen van het specifieke uithoudingsvermogen 
voor de handbalsport. 
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Basiskracht is bij jongens en meisjes tot ongeveer 10 à 11 jaar gelijk. Hierna neemt de kracht bij 

jongens sneller toe dan bij meisjes. Vrouwen bereiken hun maximum tussen het 16e en 30e 

levensjaar en mannen tussen 20 en 30 jaar. Basiskracht oftewel statische kracht, is afhankelijk van 
de doorsnede van de spiervezels, het aantal spiervezels, spierstructuur en -vorming, motivatie en 

coördinatie tussen de onderscheidende spiergroepen. Rond het 12e/13e jaar ontstaat een versnelde 
groei, waardoor tijdelijk motorische (coördinatieve) problemen kunnen ontstaan. Dit is verschillend 

van individu tot individu. 
 

Coördinatie is als volgt onder te verdelen en te trainen: 
 

het evenwichtsgevoel 

 

• balanceren op verschillende breedten op hulpmiddelen: lopen, staan, huppen, kruipen. 

• evenwicht bewaren op bewegende oppervlakten bijv. een wip, op rollen, een wiel, schuine  
oppervlakten of een medicine bal. 

• oefeningen met gesloten ogen, bijvoorbeeld staan op de tenen, één been, lopen op een lijn. 
• samenvouwen van het lichaam, wiebelen in stand (voorwaarts, achterwaarts. zijwaarts). 

• kleine spelletjes: lopen met stijve benen, hanengevecht, lopen op hakken enz. 
 

oriëntatievermogen 

 

• lopen in een ruimte en op signaal draaien (90-180-360 graden) en verder lopen. 
• figuren lopen en huppen of staan: bijv. kring vierkant, voor- en achterwaarts. 
• hindernisparcours (over stokken, matten, etc.); verzwaring: met gesloten ogen door partner  

laten leiden. 
• sprongen in combinatie met draaien, rollen op de mat, trampoline of springplank. 
• toespelen van de bal tijdens voortbewegen. 
 

arm/been coördinatie 

 

• een arm voorwaarts draaien, andere arm achterwaarts; het zelfde met handen en voeten of  
benen (zittend). 

• rechter-/linkerarm en rechter-/linkerbeen eerst volledig parallel bewegen (bijv. voorwaarts,  

achterwaarts, rechts, links, buigen, strekken, enz.), aansluitend voert de arm de -
tegengestelde beweging van het been uit. 

• commandospelletjes: op commando armen en benen in bepaalde richting bewegen (bijv. op  
handen en voeten gaan staan), rechterarm/linkerarm heffen, of in stand linkerarm zijwaarts 
heffen, linker knie buigen etc. 

• bal stuiteren (rechts/links) met steeds een andere manier van voortbewegen, lopen, huppen,  
veren, zijwaarts. 

• balspel allen tegen elkaar: de bal met de voet drijven of stuiteren, daarbij gelijktijdig  
proberen bij andere speelsters de bal weg te trappen of weg te slaan. 

 

De scholing van snelheid is in drie groepen te verdelen: 

 

1. reactieoefeningen: ter verbetering van de reactie van de zenuwen en spieren, bijvoorbeeld 
startoefeningen, reactiespelen, balspelen, enz. 

2. versnellingsoefeningen: ter verbetering van het versnellingsvermogen, zoals 

aanzetoefeningen, starts uit verschillende lichaamshoudingen, tempo verhogen, enz. 

3. snelle loopoefeningen: ter verbetering van de loopsnelheid, zoals korte sprints, 
vliegende lopen. 

 

Ontwikkelen van de beweeglijkheid kan gebeuren met gymnastische oefeningen: 
 

• touwtje springen, 
• zwemmen, 
• aerobics 
• grondoefeningen 
• etc. 
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Voorbeeldoefeningen 

 

Touwtje springen is een uitstekende oefening om beweeglijkheid coördinatie en het 

duurvermogen te trainen. Opdrachten voor uitvoering in loop, sprong met een partner, als 

grondoefening 

 
 
 
Voorbeeld 1 
 
 
Vergroten van de beenkracht en het sprongvermogen gecombineerd met de 

beweeglijkheid en coördinatievermogen kan met en zonder hulpmiddelen worden getraind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 2 
 
 
Rollen en vallen kunnen afzonderlijk maar ook in combinatie met sprongoefeningen worden 

uitgevoerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 3 
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Sprongkracht en beweeglijkheid oefenen met behulp van lage horden of met de dikke 

mat Na de sprong over de horden wordt het lichaam opgevangen op het afzetbeen. 

Voorbeeld 4 
 
 
 
 
 
 
 

       

  

Een aantal oefeningen ter vergroting van de lenigheid Het beperkte aantal oefeningen is 

zeker niet volledig, voor meer uitgebreide informatie wordt naar de vermelde literatuur 

verwezen: 
 

 
Voorbeeld 5 vanuit buik- ruglig wisselend met l/r voeten handen aantikken 

 

 
Voorbeeld 6 vanuit buiklig naar spreidstand 
 

 

Voorbeeld 7 brug maken 
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Voorbeeld 8 beweeglijkheid wervelkolom 

 

 
Voorbeeld 9 idem 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 10 bewegingsvermogen schoudergewricht 

 
Voorbeeld 11             bewegingssnelheid doelverdedigster stoppen met de voeten van lage en halfhoge ballen 
 
 
Algemene krachttraining blijft tot en met de B-jeugd beperkt tot het werken met het eigen 

lichaam. Dit kan individueel maar ook met een partner gebeuren Een aantal oefeningen : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld 12 knie buigen met na veren 
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Voorbeeld 13     een drietal individuele sprongoefeningen waarbij bewegingssnelheid zo hoog mogelijk moet zijn 

 

 
 

Voorbeeld 14 vanuit lig- naar hand voet stand 
 

 
 

Voorbeeld 15           draaien van voor hand/voet stand naar rug hand/voet stand (naar links en rechts). 
 

 

 
 

Voorbeeld 16     2-tal oefeningen met het doel om partner om te stoten en om de partner zijn arm weg te duwen. 
 
 
 
Daarnaast nog een aantal grondoefeningen: 
 

opdrukken; wel opletten of de schouderbladen niet te veel worden weggedrukt.  

In zulk een geval blijft het opdrukken beperkt tot minder diepe armbuiging. 

 

buikspieroefeningen; voorkom overbelasting van de lendenwervels (niet met gestrekte 

benen, maar met opgetrokken knieën alleen het bovenste rompdeel van de grond heffen; 

de heupen blijven op de grond) . 
 

rugspieroefeningen; buiklig met gestrekte armen en benen; armen en benen van de 

grond. 
 

touwtrekken. 
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Circuittraining 

Een circuittraining waar de hoofdlijnen van de behandelde elementen (kracht, 

beweeglijkheid, snelheid en uithoudingsvermogen) in zijn verwerkt. Duur van de 

opdrachten 30 seconden met 20 seconden rust 

(aanpasbaar naar gelang het niveau van de groep) per circuitonderdeel. 
 

Station:   Opdracht: 
 

1. slalom zo snel mogelijk heen en terug 

2. zo snel mogelijk strekworpen uitvoeren (5x rechts, 5x links etc.) 

3. opsprong kast en afsprong op mat (verend)  

4. 4 en 5 met sprong over stang en koprol over mat 

5. 6 en 7 boksprong en verend neerkomen op mat, kruipen door kastdeel 

6. klim op kastdelen met afsprong (verend neerkomen) 

7. evenwichtsbalk. 
 

 
 

 

    
                                                                                               3 

 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 

 
 
 
 
 

6 

 
7

 
8 
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Conditietesten 

 
Regelmatig registreren van de resultaten van diverse conditietesten is niet alleen voor de 

trainer maar ook voor de betrokken speelster een goede graadmeter of er vordering 

worden geboekt. Een aantal testen wordt hierna kort besproken. 
 

de 20 meter Shuttle Run Test 
 
De 20 meter shuttle run test is een test voor het a-cyclisch aerobe uithoudingsvermogen. De test 
meet het aantal behaalde trappen (minuten) op een halve trap nauwkeurig, afgerond naar beneden. 
 

De test bestaat uit het heen en weer rennen tussen twee lijnen, die op 20 meter afstand van elkaar 
gelegen zijn. De loopsnelheid van de deelnemers wordt bepaald door het interval tussen twee 
geluidssignalen. Deze signalen worden aangeboden met behulp van een cassetterecorder en een 
testcassette. De hardloopsnelheid wordt iedere minuut verhoogd door de interval tussen de 
geluidssignalen te verkorten. Een trap komt ongeveer neer op 1 minuut heen en weer rennen. De 

trappen zijn op het bandje ingesproken. 
 

De deelnemer moet gelijkmatig lopen, d.w.z. niet sneller maar ook niet langzamer dan het door de 
piepjes aangegeven tempo. Het keerpunt is de 20 meter lijn. Aantikken met 1 voet is voldoende. 

Het keerpunt dient met een zo kort mogelijke draai te geschieden (als pivoteren bij basketbal). De 
deelnemer moet in een rechte lijn lopen. Als de deelnemer voor de piep op de 20-meter lijn aankomt, 
dan moet hij wachten op de piep alvorens verder te gaan. 
 

De test is afgelopen indien: 
 

1. de deelnemer zelf opgeeft 
 

2. de deelnemer in 2 opeenvolgende keren tijdens de piep meer dan circa 3 meter van de 20-
meterlijn is verwijderd. 

 

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van het trapnummer (ongeveer overeenkomend 

met het aantal minuten) en de daarbij behorende hardloopsnelheid (in kilometers per uur) en 
splittijd (in seconden), alsmede het aantal intervallen per halve en hele trap. 
 

Bijvoorbeeld: 
B-jeugd (jongens) kunnen rond de 10 a 11 trappen scoren (meisjes rond de 7 a 8) en bij de A-jeugd 

mogelijk tot 14 trappen (meisjes rond 10 a 11 trappen). 
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Tabel de 20 meter Shuttle Run Test 
 

     trap tot. loopsnelheid splittijd aantal 

(no.) tijd (km/u) (sec) herhalingen 

     

0  8 9,0 4 

0,5 1,03 8 9,0 3 

1  8,5 8,5 4 

1,5 2,2.5 8,5 8,5 3 

2  9 8,0 4 

2,5 3,58.5 9 8,0 3 

3  9,5 7,6 4 

3,5 3,59.3 9,5 7,6 4 

4  10 7,2 4 

4,5 4,56.9 10 7,2 4 

5  10,5 6,9 5 

5,5 5,59 10,5 6,9 4 

6  11 6,6 5 

6,5 6,5 8.4 11 6,6 4 

7  11,5 6,3 5 

7,5 8,01.4 11,5 6,3 5 

8  12 6,0 5 

8,5 9,01.4 12 6,0 5 

9  12,5 5,8 5 

9,5 9,59.4 12,5 5,8 5 

10  13 5,5 5 

10,5 10,59.9 13 5,5 6 

11  13,5 5,3 5 

11,5 11,58.2 13,5 5,3 6 

12  14 5,1 6 

12,5 12,59.4 14 5,1 6 

13  14,5 5,0 6 

13,5 13,59.4 14,5 5,0 6 

14  15 4,8 6 

14,5 14,57 15 4,8 6 

15  15,5 4,7 6 

15,5 15,58.1 15,5 4,7 7 

16  16 4,5 6 

16,5 16,56.6 16 4,5 7 

17  16,5 4,4 7 

17,5 17,58.2 16,5 4,4 7 

18  17 4,2 7 

18,5 18,57 17 4,2 7 

19  17,5 4,1 7 
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10 x 5 meter Shuttle Run Sprinttest 

 
De steigenschap is het acceleratievermogen                 

(anaerobe vermogen). De tijd wordt in tienden van 

seconden gemeten die nodig is om 10 keer heen en 

weer over een afstand van 5 meter te sprinten.  

De totaaltijd is de maat voor het acceleratievermogen. 
 

De speelster stelt zich op achter de startstreep;  
 het keerpunt wordt met een zo kort mogelijke beweging  

uitgevoerd (pivotdraai) - de voet moet de lijn aanraken  

alvorens te keren -. 
 

Wordt er niet juist of te vroeg gekeerd, dan dient er per keer   

0.1 strafseconde in rekening te worden ge bracht. Het verdient  

aanbeveling eerst in een rustig tempo een keer te oefenen. 
 
De test kan, na korte herstelperiode, een paar keer uitgevoerd  

worden. 
                   Voorbeeld 1: organisatie 10x5 meter Shuttle Run Sprinttest 

 

 
 

 
 
 
1008 meter test. 
 
 

In wisselende afstanden wordt het a-cyclisch aerobe uithoudingsvermogen getest (bij de 

20 meter Shuttle Run Test is de afstand steeds 20 meter). 
 

Organisatie: 

• Op onderlinge afstand van 12 meter worden 7 pilonnen/vlaggenstokken neergezet. 

• Speelster start bij paaltje 0 en spurt naar 1, keert erom heen en spurt terug naar  

0. 

• Vervolgens naar 2 en weer terug naar 0 etc. tot alle paaltjes zijn gerond. 

• Zij doet deze test 2 x achterelkaar. 

• In totaal legt zij dan 2 x 504 meter - 1008 meter af. 

• Tijd registreren. 
 

 
Voorbeeld 2: 
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Coördinatieoefeningen, met de bal en verbeteren van het 

ritmegevoel 

 

Coördinatie- en ritmegevoel 

 
Coördinatie van de lichaamsbewegingen wordt gestuurd vanuit het centrale zenuwstelsel in de 
hersenen. De hersenen brengen via de zenuwen de prikkels over op de betreffende spiergroepen, 
die vervolgens de beweging uitvoeren. Bij de één gaat dat weer soepeler dan bij de ander, vooral 

als diverse arm- en beenbewegingen steeds willekeurig en onafhankelijk van elkaar moeten worden 
uitgevoerd. Deze vaardigheid is bij het handbalspel telkens aan de orde. Daarom is het van groot 
belang dat trainers hier steeds veel aandacht aan schenken. Vooral in de jonge levensjaren zijn 
coördinatieve vaardigheden goed trainbaar. Er zijn tal van oefeningen in de blauwe lijn waar, naast 

het verbeteren van technieken (bijvoorbeeld vangen en werpen in beweging, sprongschot etc.), ook 
het verbeteren van de coördinatieve vaardigheden wordt geoefend. Coördinatietraining wordt bij 
voorkeur met een bal uitgevoerd. Hierbij worden wedstrijdsituaties gesimuleerd, waarbij alle arm- 

en been bewegingen onafhankelijk van elkaar plaatsvinden in combinatie met een correcte 
balbehandeling. 
 

Een belangrijke factor naast het coördinatiegevoel is het ritmegevoel. Bewegingen tijdens het 
handbalspel zijn vooral ook ritmisch. 
 

Oefening 1. 
 
De blauwe lijn geeft nu eerst een coördinatie-/ritmeoefening met behulp van banken. Het doel van 
deze oefening is om de voortgaande beweging om te zetten naar een omhooggaande beweging voor 
de uitvoering van een sprongschot, door gebruik te maken van de zwaaikracht van het zwaaibeen 
(dit is dus het niet-afzet been). De omhooggaande beweging wordt verder ondersteund door de 

beweging van de armen. De springer kan hierdoor langer boven de bank blijven hangen. De omhoog 

gerichte middelpuntvliedende kracht verlicht de belasting op het afzetbeen. Tussen de banken in kan 
ook een wisselende ruimte worden toegepast, afhankelijk van de lichaamslengte en het fysiek niveau 
(en dus de paslengte) van de deelnemers. Bij een grotere afstand tussen de banken kan het nodig 
zijn om een tussen pas (hink) te moeten maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schets 1 
 

 
Oefening 2 
 

Doel van deze oefening is ritmescholing voor: 
• het aanspringen in nul-splitstep stand, 
• het wegstappen met een 'side-step', 
• opspringen met het 'verkeerde' been na aanloop - of aanzet pas(sen) 
• opspringen voor doelschot na side-step of uit nulstand. 
 

Er volgt een doelschot na: 
• afzet op de laatste bank 

• na landing in 0-pas splitstep een tweebenige afzet en sprongschot 
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• na 0-pas splitstep passeren van een verdedigster en afronden 

• uitbreiden met 2e verdedigster en cirkelspeelster. 
 

De wedstrijdsituatie die men zich bij deze oefening moet voorstellen is: 
 

rechtuit naderen van de verdedigster, 
 

passeren van de verdedigster, parallel aan de cirkel, 
 

richting doel opkomen of doorbreken. 

 

 
Schets 2 (x= pilon) 
 
 

Bewegingscoördinatie met bal 
 

Doel: 
 
Het doel van onderstaande oefenreeks is om de coördinatieve vaardigheden te verbeteren, 

waarbij de armen onafhankelijk werken tijdens de loopbeweging in combinatie met de 

bal.. 
 

Organisatie: 
 
6 matjes liggen in de lengte of in de breedte achter elkaar met een tussenruimte variërend 

tussen 10 á 30 cm., afhankelijk van de lichaamsgrootte van de deelnemers. (zie schets 

3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schets 3 
 
 
Uitvoering 
 

De speelsters starten steeds wisselend met de linker en rechter voet. Op elke mat wordt 

1 pas gemaakt. Het lopen over de mat moet vloeiend en regelmatig zijn. Op de laatste 

mat wordt een schotbeweging uitgevoerd (in loop of in sprong). Wisselend wordt het schot 

uitgevoerd met het 'goede' en 'verkeerde' afzetbeen. Ook worden series uitgevoerd met 

de 'verkeerde' werparm. De speelsters krijgen na een aantal series steeds nieuwe 

opdrachten voor wat betreft de armbeweging en het afronden. De oefenreeks wordt verder 

uitgebreid met een verdedigster en een cirkelspeelster. 
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Oefenreeks: 
 

Zonder verdedigster: 

• over de matten lopen, bal hoog houden en de keeper (op 3 meter) aanspelen en  

bal terug ontvangen. Nadat de keeper de bal heeft teruggespeeld, lopen de 

speelsters wisselend links/rechts weg van de keeper. 

• opdrachten armbewegingen 

-steeds voorwaartse afspeelbeweging maken 

-Wisselend passbeweging naar rechts en links maken 

-wisselend passbeweging naar links en rechts maken en de bal steeds in de andere   

hand overnemen 

• vervolgens dezelfde bewegingen maar nu met afronden op het doel (sprongschot). 

Het schot gaat eerst volgens opdracht en wisselend per speelster links boven, 

rechts onder, links onder, rechts boven, vervolgens vrij in de afronding. 
 

Met verdedigster: (1 of 2 matjes bij 9 meter lijn weghalen) 

Uitvoering met steeds wisselende armbewegingen . 

• 0-pas en schijn/passeerbeweging naar WAZ en NWAZ (diverse schijn- en  

passeerbewegingen laten uitvoeren) 
 

(WAZ – werparmzijde, NWAZ – niet-werparmzijde) 
 

Tenslotte wordt de reeks verder uitgebouwd naar een wedstrijdsituatie. Een cirkelspeelster 

en een 2e verdedigster worden toegevoegd. In opdracht worden eerst spelsituaties 

uitgevoerd volgens van te voren vastgesteld gedrag van zowel de verdedigsters als de 

cirkelspeelster. Tenslotte worden de behandelde onderdelen naar eigen inzicht van de 

speelsters uitgevoerd, doch telkens gaat hier het lopen met wisselende armbewegingen 

over de matjes aan vooraf. De oefenreeks wordt dan gecombineerd met het trainen van 

beslissingsmomenten; zie hiervoor hoofdstuk 8 over de methodiek en het trainen van 

beslissingsmomenten. 
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Techniek van de aanval aan de basis 

 

Vangen 

 

Techniekomschrijving 
 
De voeten staan iets gespreid en naast elkaar. De knieën zijn licht gebogen. De armen 

worden zoveel mogelijk gestrekt om zo snel mogelijk contact met de bal te krijgen. De bal 

wordt gelijk naar achteren gehaald. De duimen zijn, bij het vangen achter de bal. De 

vingers liggen gespreid om de bal. 
 

 
Vangen van een bal   Vangen van een hoge bal Vangen van een lage bal 
 

Hoe aan te leren? 

• in stilstand (individueel) 

• in stilstand (tweetallen) 

• in beweging op de plaats (individueel) 

• in beweging op de plaats (twee tallen) 

• voortbewegend met meertallen over kleine en grote afstanden 
 

Werpen/plaatsen 

 
Techniekomschrijving (strekworp) 
 
De bal wordt met de rechterhand naar achteren 

gebracht. De elleboog maakt hierbij, met de  

onderarm een hoek van 90 graden. De linkervoet 

staat iets naar voren. De rechtervoet staat iets naar 

binnen. Nu volgt een snelle uitvalspas van de  

rechtervoet. Voor de uitvalspas wordt de schotarm  

naar achteren gebracht. De rechterarm wordt langs 

het hoofd naar voren gebracht. De arm wordt  

geheel gestrekt. De pols geeft een knikje na.  

De vingers (bovenop de bal) begeleiden de bal  

zolang mogelijk. De arm zwaait na in de richting  

van de linker knie. Bij het werpen wordt het  

lichaamsgewicht van het linker standbeen,  

op het in beweging zijnde rechter been gebracht. 
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Veel voorkomende fouten 

• de stempas is te groot. 

• de bal wordt weggedrukt, i.p.v. gegooid. 

• na de worp blokkeert het bovenlichaam, de worp wordt niet afgewikkeld. 

• de hand ligt bij de worp, niet (afsluitend) achter de bal. De trefzekerheid neemt  

hierdoor af. 
 

Hoe aan te leren? 

Zie methodiek vangen. 
 

Voorbeelden van oefeningen: 
 

oefening 1     
 

Op banken midden op het 
speelveld liggen medicine ballen. 
Twee partijen proberen de ballen 
eraf te gooien. Wie gooit de 
meeste ballen eraf ? 

 

Aandachtspunten 
- letten op TOTALE beweging, 

globale correcties 
- letten op gehele beweging 
- goede voet voor (linkshandig: 

rechter voet, rechtshandig: 
linker voet) 

- bal op de hand, niet knijpen 
in de bal 

- bal langs hoofd naar voren 
werpen. oefening 2  

Twee ploegen aan weerszijde van 
een speelveld. Midden op het veld 
ligt een zware bal. Beide ploegen 
hebben even veel ballen. Doel is 
om zo tegen deze zware bal te 
werpen dat deze over de achterlijn 
van de andere partij gaat. 
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De sprongworp 
 

Techniekomschrijving 
 
Na het ontvangen van de bal maakt de speelster 

 1,2 of 3 passen. Een rechtshandige speelster komt  

dan op het linkerbeen (afzetbeen) omhoog. Het 

rechterbeen (zwaaibeen) wordt met de knie,  

maximaal en zijwaarts opgetrokken. Tegelijkertijd 

wordt de bal zover mogelijk achterwaarts over de 

schouder gebracht. De bal blijft nu in de rechterhand  

in evenwicht. De bal wordt, om goed uit te halen, 

nog verder naar achter gebracht. De linkerschouder 

wordt naar voren gebracht. De bal wordt eerst 

met de hand zo ver mogelijk begeleid. Het richting 

geven aan de bal wordt met de vingers gedaan. 
 

 
 Veel voorkomende fouten 
• de aanloop is onregelmatig. probeer met je stem het ritme aan te geven. 

• de bal wordt te vroeg in 1 hand genomen, dit komt de controle niet ten goede:   

begin met de bal in twee handen en neem het pas in een hand bij het naar achteren 

brengen. 

• er wordt te snel of te langzaam geworpen. gooi pas op je hoogste punt. 

• het zwaaibeen blijft gebogen. 

• de werparmschouder wordt te weinig naar achteren gebracht, de worp heeft dan  

geen kracht. 
 

Hoe aan te leren? 

1. diverse spelletjes, waarbij de kinderen moeten springen. Diverse lijnbal vormen. 

Hindernisbaan met allerlei spring- en huppel vormen. 

2. aanleren 2/3 pas ritme (droog, m.b.v. hoepels of met de stem). Idem, maar nu met 

bal (tennisbal, foambal, handbal).  Over een touw, of iets dergelijks, gooien. 

3. controleer steeds op de uitvoering. Het verbeteren kan met behulp van banken, 

matjes, springplanken, touwen, enz. 
 
 

Oefenstof 

 
Onbewuste fase 

• diverse lijnbal vormen. 

• spelletjes met springvormen. 

• hindernisbaan met allerlei spring, huppel en land vormen. 
 

Grove vorm 

• aanleren twee/drie pas ritme. Dit kan droog, met hoepels, met behulp van de stem,  

enz. 

• idem bovenstaande, maar nu met bal (gebruik ook een tennisbal of foambal) 

• over een touw/valmat gooien. 
 

Verbeteren 

controleer steeds op de uitvoering. Het verbeteren kan met de volgende materialen:  

• banken: je vergroot dan het zweefmoment; je dwingt ze te springen. 

• springplank: je verlengt het zweefmoment, waardoor de kinderen de techniek  

beter uit kunnen voeren. 



 

 
November 2019   De blauwe lijn, beleid en ontwikkeling van HV Zwolle                                   
Pagina 62 / 167 
 

 

• hoepels/mat: je verbetert het ritme 
 
 
Voorbeelden van oefeningen: 
 

oefening 1     
 

Pass R1-B1-R1 die naar het 
midden is gestart en afrondt met 
sprongworp. 

 
8-10 ballen 

 
variatie 
- men kan dit doen vanuit 1, 2, 

3-pas ritme 
- afzetbeen = linkerbeen bij 

rechtshandige 
- afzetbeen = rechterbeen bij 

linkshandige 
- afzet 'verkeerde' been 

 
 

 
 
 
 
 

Aandachtspunten 
- tijdens de aanloop wordt de 

bal op werphoogte 
(schouderhoogte) naar 
achteren gebracht. 

- de derde pas is groot en 
explosief, in de richting waar 
je heen moet 

- in de lucht bekken indraaien 

- arm strekken naar achteren 
- andere been aantrekken ver 

omhoog, tot hoger dan 
horizontaal bovenbeen 

- bekken terugdraaien 
- arm explosief naar voren 
- bal nawijzen 
- landen op afzetbeen 

 
Toepassing 

- training voor TECHNIEK : als 

de spelers de juiste 
technieken niet beheersen 
kun je deze oefeningen niet 
doen, je zult eerst de 
technieken moeten aanleren. 

- training voor TAKTIEK : wat 
moet ik doen als de 
verdedigster op een bepaalde 
manier reageert 

- beslissingstraining 

- handelingssnelheid 
- aanval EN verdediging 

oefening 2  

Pass R2-R3 die kruist met R1 en 
afrondt met sprongworp. 

 
verdedigster(s): 
- passief 
- half actief (mag net lukken) 
- volledig actief 

 
 

oefening 3  

Pass B1-B2-B3 schot op doel 
R1 blokt defensief. 

 
variatie 
- schotvariaties : sprongworp/ 

heupworp/strekworp 
- passeren 
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De valworp 
 

Techniek omschrijving 
 
De valworp wordt ingezet door het naar voren 

gaan van het lichaam. De benen worden gestrekt. 

De werparm is iets naar achteren en tijdens de val 

wordt de werp beweging uitgevoerd. Als de bal weg 

is kan het lichaam op beide armen worden opgevangen.  

Het is echter beter om af te rollen over de werparm of 

om over de buik door te glijden. 
 

Bij de sprongvalworp worden de sprongworp en de 

 val worp gecombineerd. Na het schot wordt er 

 op de buik doorgegleden of op het achterwerk. 
 
 
Veel voorkomende fouten 

• je valt op de knieën, je moetje benen strekken bij het naar voren gaan. 

• er wordt teveel naast geworpen, omdat de speelster al met het opvangen van de  

val bezig is; je moet zolang mogelijk naar het doel blijven kijken. 

• de bal krijgt een draaiing mee; je moet het lichaamsgewicht en vooral de hand  

achter de bal houden. 

• het afrollen gaat stotend; je moet over de werparm afrollen. 

• je gooit voordat je gaat vallen; je moet gooien tijdens de val. 

• de werparm wordt niet naar achter gebracht bij het gooien; je gooit uit je arm. 
 

Hoe aan te leren? 

1. spelletjes waarbij veel gevallen wordt. 

2. vanuit zit op de knieën vallen, tot buikligging, waarbij het lichaam door de handen 

wordt opgevangen. Idem met de bal 

3. zie 2, alleen vallen vanuit hurkzit. 

4. zie 2. alleen nu vanuit een kleine spreidstand. 

5. voor het verbeteren kan je gebruik maken van matjes, vallen onder touwtjes door, 

vallen van banken of kastdelen, etc. 
 
 
Het aanleren 
 

Onbewuste fase 

• spelletjes waarbij gevallen wordt, bv. trefbal met vallen, voetje van de vloer,  

tikkertje met verlos, zit handbal. 

• diverse oefenvormen, waarbij de kinderen moeten vallen en rollen. 
 

Grove vorm 

• zitten op de knieën en naar voren vallen. Let op de goede valtechniek. Zie hiervoor  

elders in de blauwe lijn. 

• idem, maar nu zitten op de hurken. 

• idem, maar nu staand. 

• idem. maar nu met aanspelen van de bal. 
 

Verbeteren 

Het komt hierbij weer aan op je aanwijzingen. Zorg voor dwingende situaties (bv. vallen 

onder touwtjes of onder een arm door. 
 

Laat de kinderen voor de uitvoering iets omhoog springen. Bv. over een laaggespannen 
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touwtje of op een valmat laten landen. 
 

Voorbeelden van oefeningen 
 

oefening 1     

 Pass B2-B1 die loskomt van W1. 

Serie van 6 ballen. 

 

Aandachtspunten 
verdedigster(s): 
- passief 
- half actief (mag net lukken) 

- volledig actief 

oefening 2   

Pass B3-B1 afronden nadat B1 om de 
pion is gekomen. 

Pass B4-B2 afronden nadat B2 om de 
pion is gekomen. 

B3 loopt daarna TUSSEN de 
pionnen en zo ook B4 en nemen 
de cirkelpositie over. 

 
 

Aandachtspunten 
afwisselend buiten de pionnen en 
tussen de pionnen. 

oefening 3   

Pass B2-B1-B2-B3. 

B3 beweegt pas als B2 0-pas maakt. 

 
 

Aandachtspunten 
- aanspelen cirkelspeler 
- armlengte afstand 
- via de grond, langs hoofd of 

lichaam 
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Schijn- en passeerbewegingen werparmzijde en niet-

werparmzijde 

 
Het uitgangspunt van een schijnbeweging is om een verdedigster op het verkeerde been 

te zetten. Na de inzet van de beweging kan je zelf tot scoren komen of een medespeelster 

tot scoren laten komen. We maken een onderscheid in pass-schijnbewegingen of 

passeerbewegingen met het doel om tot schot te 

komen of een verdedigster uit te spelen. De passeerbewegingen kunnen zowel links als 

rechts van de verdedigster uitgevoerd worden. 
 

Algemeen 

• je moet ongeveer een afstand van 50 cm tot ca 1 meter van de verdedigster  

houden. 

• de eerste pass moet zo groot zijn, dat een explosieve afzet mogelijk is. 

• de tweede pas is altijd zo groot mogelijk, omdat een verdedigster moet worden  

gepasseerd. 

• de derde pas is afhankelijk van de beschikbare ruimte. 

• de romp moet je zoveel mogelijk recht op houden. 
 

Techniek omschrijving 

Schijnbeweging naar werparm zijde 

• de eerste grote pas maak je met de linkervoet in richting van het doel. 

• de linkervoet wordt recht naar voren geplaatst, voor of aan de buitenkant van de  

rechtervoet van de verdedigster. 

• de tweede pas maak je het rechterbeen zover mogelijk recht opzij, waarbij de voet  

recht 

• naar voren wordt geplaatst. Wel voorbij de linkervoet van de verdedigster. 

• de derde pas gaat met het linkerbeen weer recht nar voren, richting doel. De  

verplaatsing, recht op zij moet in een hoek van 90 graden. 
 

Veel voorkomende fouten 

• de tweede pas is te klein. 

• er zit geen versnelling in de beweging. 

• de eerste pas is niet recht opzij. 

• de romp wordt niet recht gehouden, waardoor er een aanvallende fout gemaakt  

wordt. 

• de verdedigster wordt niet op het verkeerde been gezet. 

• de bal wordt niet goed beschermd. 
 

Hoe aan te leren 

1. Diverse overloop vormen en spelletjes, waarbij je iemand moet passeren. 

2. Individueel de beweging oefenen bv. de bal omhoog gooien, vangen, twee benen 

landing en de beweging uitvoeren. 

3. Met twee tallen. Aanspelen en een pilon passeren of elkaar. 

4. Idem 3. maar nu een iets actievere verdedigster passeren. 
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Oefenstof 

 
Passeren naar de werparmzijde met 3-pas 
 

 
1-pas : 

- op armlengte van de verdedigster, voeten 

schouderbreed uit elkaar, licht door de knieën 

bal in sprong vangen, beide benen tegelijk 

landen 

- moment stil blijven staan om te verdedigster 

te "fixeren" 

1e pas : (V-1) 

kleine pas links (of rechts bij linkshandige) om  

de verdedigster de indruk te geven dat je er links  

(rechts) voorbij wilt 

2e pas : (H-2) 

grote, stevige, zeer snelle, agressieve stap zij- 

waarts naast/ langs verdedigster te komen, 

schotarm buiten bereik verdedigster 
 

keuze : 

afzet met 'verkeerde' been vooruit de cirkel in en 

schot op doel of 

3e pas : (V-3) 

snelle, kleine pas net voor de cirkel, afzetten  

vooruit de cirkel in en schot 
 
 

Passeren naar de werparmzijde met schotdreiging en wegdraaien 

 
bewegingsverloop voor een rechtshandige speelster 

- een eerste grote pas met het rechterbeen in de  

richting van het doel; de rechtervoet wordt recht  

naar voren geplaatst voor de rechtervoet van de  

verdedigster. 

- de schotdreiging wordt uitgevoerd ter hoogte 

van de rechterschouder van de verdedigster. 

- dan met 2 handen de bal 'terughalen' tot eigen 

buikhoogte. 

- de linkervoet wordt met een grote pas links voorbij 

de verdedigster geplaatst, waarbij de rug naar de 

verdedigster toe wordt gedraaid. 

- de derde pas gaat met het rechterbeen weer naar  

voren richting doel. 
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Passeren naar de niet-werparmzijde met een stuit 

 
bewegingsverloop voor een rechtshandige speelster 

- een eerste grote pas met het linkerbeen (V-1) in de 

richting van het doel; de linkervoet wordt recht  

naar voren geplaatst voor of aan de buitenkant van 

de linkervoet van de verdedigster. 

- de tweede pas met het rechterbeen (H-2) achter het 

linkerbeen langs 

- de derde pas met het linkerbeen (V-3) zo ver 

mogelijk recht opzij (naar links) waarbij de voet  

recht naar voren wordt geplaatst voorbij de 

rechtervoet van de verdedigster. 

- bij voorkeur met de linkerhand en links van het  

lichaam een stuit maken, nadat de bal met beide 

handen voor de buik langs (bal beschermen) is  

gehaald. 

- de vierde pas gaat met het rechterbeen (V-4) weer  

recht naar voren richting doel. 

- het zelfde geldt voor een mogelijke vijfde pas met 

het linkerbeen (V-5). Deze vijfde pas is afhankelijk 

van de ruimte tot de cirkellijn. 
 

 
 
Passeren naar de niet-werparmzijde met schotdreiging 

 
bewegingsverloop voor een rechtshandige speelster. 

- een eerste grote pas met het linkerbeen (V-1) in de 

richting van het doel; de linkervoet wordt recht naar 

voren geplaatst voor de rechtervoet van de  

verdedigster. 

- de schotdreiging wordt uitgevoerd ter hoogte van  

de linkerschouder van de verdedigster. 

- dan met 2 handen de bal 'terughalen' tot eigen 

buikhoogte. 

- de rechtervoet (H-3) wordt voorlangs gehaald bij 

de linkervoet en rechts voorbij de verdedigster  

geplaatst. 

- de derde pas gaat met het linkerbeen weer naar 

voren richting doel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het verloop van de passeerbewegingen is het van belang dat het lichaam zo veel als 

mogelijk rechtop wordt gehouden; wanneer het lichaam bij de schotdreiging naar rechts 

zou overhellen, is de kans groot dat bij het wegdraaien contact wordt gemaakt met de 

verdedigster. 
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Voorbeelden van oefeningen 
 

oefening 1   

 

Pass B1-B2. 
 

B1 komt in, krijgt op armlengte 
afstand de bal terug van B2. 
Landen in 0-pas, stapje li-re-li 
erlangs en doorspelen naar B3. 

 

 
 

 

oefening 2   

Pass B1-B2-B1 die is ingestart. 

B1 maakt schijnbeweging en 
rondt af met sprongschot ver. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aandachtspunten 
sprongworp 

 

- tijdens de aanloop wordt de 
bal op werphoogte 
(schouderhoogte) naar 

- achteren gebracht. 

- de derde pas is explosief in 
de richting waar je heen 
moet 

- in de lucht bekken indraaien 

- arm strekken naar achteren 
- andere been aantrekken 
- bekken terugdraaien 
- arm explosief naar voren 
- bal nawijzen 
- landen op afzetbeen 
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Aangepaste warming-up bij training van schijnbewegingen 
 
Tijdens de warming-up worden de volgende oefeningen uitgevoerd: 

1. wisselend hinken op het linker en rechter been. 
2. afzet in de vorm van de schaatsbeweging. 
3. driemaal op het linker been, voorwaarts hinken en vervolgens een stap zijwaarts 

(90 graden) met het rechter been, vervolgens met het linker been een stap voorwaarts en 
een sprong schot beweging maken. 

4. idem maar dan naar links met explosieve afzet (de sprongschot beweging is dus nu met het 
'verkeerde afzetbeen' 

 

Tweetallen met een bal 
1. driemaal voorwaarts hinken op het rechter been, dan een pas zijwaarts met het linker been 

en een stuit (bal langs buik meenemen en in linkerhand overpakken), gevolgd door twee 

passen voorwaarts met rechts en links en afspelen met een sprongworp. 
2. individueel afwisselen naar rechts en links passeren 

 

Voorbeelden van oefeningen 
 

Oefening 1  

 

Twee vlaggenstokken dienen ais 
oriëntatiepunt. Hinken links of 
rechts naar de vlaggenstokken en 
naar links of rechts passeren. 

Links hinken betekent rechts 
passeren en rechts hinken 
betekent links passeren. 

 
Oefening 2  

 

Twee vlaggenstokken zijn nu 
verwisseld voor twee half passieve 
verdedigsters. Aanspelen, inlopen, 
bal terug ontvangen en links of 
rechts passeren. Je kunt kiezen 
voor 0-pas splitstep of 0-pas in de 
aanloop. Accent op het correcte 
voeten plaatsen. 

 

Oefening 3 en 4  
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3. als oefening 2 maar dan 
passeren naar de 
niet-schotarmkant met 
schotdreiging, zonodig een stuit 
maken. 

 

4. idem maar dan passeren naar 
de niet-schotarmkant met 
schotdreiging en wegdraaien 

 
 
 

Oefening 5  

 

LO en RO spelen samen, steeds 
inkomend met schotdreiging één 
van beiden passeert. Zelf bepalen 
op welke wijze dit gebeurt 

 

- naar rechts 
- naar links of 
- naar links met wegdraaien 

 

wanneer LO passeert, wordt 
RO aangespeeld. Schot RO. 

 

 
Oefening 6  

 

Als oefening 4, C1 zet een sper 
aan de binnenkant bij HR. LO 
passeert naar de binnenkant en 
heeft dan twee mogelijkheden: 

 

- de sperrende CL aanspelen 
(A). 

- de instartende RO aanspelen 
(B). 

 

Niet iedere keer hoeft de 
opbouwspeelster gebruik te 
maken van de sper van CL. 

 

 
 

Oefening 7  

 

CL zet een sper aan de binnenkant 
van HR. LO speelt RO aan; RO 
passeert willekeurig en heeft dan 
twee mogelijkheden: 

 

- de sperrende CL aanspelen 
(A); CL rondt af. 

- de instartende LO aanspelen 
(B); LO rondt af. 

 

Zorg voor veilige balwegen. 

 

 
Oefening 8  
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LO en RO spelen samen, steeds 
inkomend met schotdreiging. Een 
van beiden passeert; wanneer RO 
naar buiten passeert wordt RH 
aangespeeld; afronden RH. 

 
Vervolgens verdedigster op RH 
zetten en afronding naar eigen 
inzicht laten plaatsvinden. Zelfde 
oefeningen ook vanaf links 
uitvoeren. 

 

 
 

 

 

Oefening 9  

 

LO maakt schatdreiging en CL zet 
een sper aan de binnenkant van 
HR; LO speelt naar RO, RO 
passeert naar binnen en speelt RH 

boven de cirkel aan (vliegertje 1); 
vervolgens speelt RH door naar 
inspringende LO (of als variatie 
naar Cl) en rondt af. 

 
Ook deze oefening naar zowel 
links als rechts laten uitvoeren. 
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Wegdraai-schijnbeweging (het afrollen) 
 

Techniek omschrijving 

Je komt aanlopen en je zet je rechterbeen schuin naast de verdedigster. Je linker been 

komt voor de verdedigster langs. Je draait nu heel snel voor de verdedigster en komt 

naast of achter de verdedigster 

tot afronding of pass. 
 

Veel voorkomende fouten 

• de beweging gaat te snel. 

• je rechter been staat te ver naast of achter de verdedigster, waar door je de draai  

niet goed kan maken. 

• de draai voorlangs gaat te langzaam. 

• de verdedigster wordt niet "meegelokt". 

• de afronding komt te ver van de verdedigster af. 

• je pas ritme is verkeerd. 
 

Hoe aan te leren? 

Zie opbouw schijnbeweging. 
 
 

Oefenstof 

 

Het aanleren van de schijnbeweging is al gebeurd. Het passeren hoeft dus niet meer 

geoefend te worden. 
 

Onbewuste fase 

Allerlei vormpjes, waarbij de kinderen moeten draaien. Laat de kinderen na het draaien 

ook terug stappen. 
 

Grove vorm 

Oefeningen 1, 2 en 3 zijn voorbeelden waar men de grove vorm traint. 
 

Verbeteren 

Zorg voor de goede aanwijzingen Zie elders in dit boekwerk. Als hulpmiddelen kan je 

paaltjes gebruiken. 
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Voorbeelden van oefeningen 
 

Oefening 1  

 

A speelt naar B. A komt in en 
krijgt de bal terug. A zet de 
beweging in op de pilon, draait 
weg en speelt C aan. A neemt de 
plaats in van C. C doet hetzelfde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oefening 2  

 

C is een passieve verdedigster. 

 
A speelt naar B en komt in. A krijgt 
de bal terug en zet de 
schijnbeweging in. A gaat C 
voorbij en neemt de plaats van B 
in. B neemt de bal mee en sluit 
achter A aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oefening 3  

 

Idem bovenstaande oefening. De 
verdedigster wordt alleen wat 
actiever en er kan op het doel 
geschoten worden. 

 

Oefening 4  

 

De verdedigster is actief. 

 
A speelt de bal naar B. B speelt 
naar de inkomende C. C zet de 
beweging in. C rondt af of speelt de 
bal af naar B. 
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De overhaler/molenwiek 
 
Techniek omschrijving 

 

Je landt op twee benen ongeveer 30 cm voor de verdedigster. Je doet een klein pasje 

opzij. Je maakt met je arm ondertussen een draaibeweging (van onder naar boven). Als 

je arm weer boven is, haal je de 

bal over de schouder van de verdedigster en je gaat er voorbij. 
 

Veel voorkomende fouten 

• de pas opzij is te groot. 

• de afstand tot de verdedigster is te groot. 

• de draai is te klein. 

• je maakt teveel passen. 

• de romp is niet recht genoeg. 
 

Hoe aan te leren 

Zie opbouw schijnbeweging 
 
 

Oefenstof 

 
Onbewuste fase 
 

Allerlei vormen, waarbij de armen draaien. Deze vormen ook met verschillende ballen 

uitvoeren. 
 

Verbeteren 

Hierbij komt het weer neer op je aanwijzingen. Om de overhaal beweging goed te laten 

verlopen kan je tennisballen gebruiken, of de beweging langs palen laten maken. 
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Voorbeelden van oefeningen 
 

Oefening 1  

 

A speelt naar B. A komt in, 
ontvangt de bal in de lucht en 
landt op 2 benen, vlak voor B, A 
haalt de bal over B heen en sluit 
weer achter aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oefening 2  

 

A speelt samen met C. A komt in 

en ontvangt de bal in de lucht. 

 
A passeert de verdedigster en 
speelt B aan. B wisselt met A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Oefening 3  

 

Idem vorige oefening. A schiet 
alleen nu op het doel. 

 

Oefening 4  

 

A speelt de bal naar B. B speelt 
terug naar de inkomende A. A 
passeert met de overhaler of 
speelt af naar de hoek. A en B 
wisselen van plaats. 
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De hoekvergroting 
 
Techniek omschrijving 

 
Na het ontvangen van de bal maak je 1, 2 of 3  

passen. Een rechtshandige speelster komt dan op  

het linkerbeen omhoog. Je hebt de bal met twee 

handen vast. Je brengt de schotarm eerst naar voren  

en dan opzij. Als oriëntatiepunt kan je de pingel straat  

aanhouden. De bal wordt zoveel mogelijk met de hand  

begeleid. 
 

Spring zover en zo hoog mogelijk en vergroot dan je  

schothoek, door je arm te bewegen. De worp is het  

meest doeltreffend als je de bal in de loop krijgt. 
 
 
 
 

Veel voorkomende fouten 

• de aanloop is onregelmatig. 

• de bal wordt te vroeg in een hand genomen. 

• er wordt te snel of te langzaam geworpen. Je moet op de reactie van de keeper  

wachten. 

• er wordt te recht op de cirkel ingesprongen. Blijf de pingelstreep aanhouden. 

• de arm wordt te vroeg of te iaat gestrekt. 

• er wordt niet naar de keeper gekeken. 

• je staat teveel in de cirkel. 

• je moet op tijd in starten. 

• de laatste pas niet te groot maken. 

• niet vast houden aan een twee of drie pas ritme. Blijf ook naar de cirkel kijken, vlak  

voor de inzet van de afzet. 
 

Hoe aan te leren? 

Zie opbouw sprongworp 
 
 

Oefenstof 

 
De hoekvergroting is een sprongworp variatie. Voor het aanleren van de sprongworp, zie 

elders in dit handboek. Let wel steeds op de goede technische uitvoering. 
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Voorbeelden van oefeningen 
 

Oefening 1  

 

A speelt samen met B. B springt 
de cirkel in en rondt af. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oefening 2  

 

Idem vorige oefening, maar nu 
staat er een half actieve 
verdedigster bij. De verdedigster 
mag alleen proberen de bal weg te 
tikken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oefening 3  

 

A speelt samen met B en rondt af. 
A krijgt daarna de bal van C en 
rondt opnieuw af. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oefening 4  

 

A speelt naar B. B speelt naar de 
inkomende C. C rondt af of gaat 
de 1-1 aan of speelt af naar B of 
A. 
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Het gebruik van het 'verkeerde' afzetbeen 
 
Techniek omschrijving 

Je zet je verkeerde afzet been neer. Je zakt iets door je knie. Je komt omhoog en je zet je 

schouder schuin opzij (je zet als het ware een sper). De bal heb je in twee handen voor je. 

Tijdens de sprong breng 

je de bal omhoog. Je schiet normaal gesproken, als de keeper reageert. Nu schiet je op je 

hoogste punt 

of zo snel mogelijk. 
 

Veel voorkomende fouten 

• je ritme is verkeerd. 

• je zakt niet door je knieën. 

• de bal komt te vroeg omhoog. 

• je hebt de bal in een hand vast. 

• je strekt je lichaam niet voldoende. 

• je schiet te geforceerd. 
 

Hoe aan te leren 

Zie opbouw sprongworp. Alleen moet je af laten zetten op het "verkeerde been". 
 
 

Oefenstof 

 
Deze techniek is ook weer een variatie op de sprongworp. Het probleem ligt bij deze 

techniek op het gebied van de coördinatie. Oefen dus vanaf het begin tweebenig afzetten. 
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Voorbeelden van oefeningen 
 

Oefening 1  

 

Zet af op de bank met je verkeerde 
been en landt op twee benen. 

 
Idem met bal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oefening 2  

 

A speelt naar B. B speelt terug. A 
zet af met het verkeerde been en 
speelt af naar C. A neemt de plaats 
van C in en C sluit achter aan. 

 
Idem met schot op het doel. 

Idem, maar nu zonder bank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oefening 3  

 

A speelt naar B. A komt in en krijgt 

de bal op het laatste moment 
terug. Afzet op het verkeerde 
been. A wisselt met B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oefening 4  

 

A en B spelen samen B rondt af op 
het verkeerde been. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Net zoals de schijnbewegingen, is ook deze techniek afhankelijk van de situatie. In 

bovenstaande oefeningen dwing je de speelsters om de juiste techniek te gebruiken. In 

wedstrijd situaties kiest de speelster zelf zijn techniek. Dit moetje echter wel trainen. 
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Techniek van de verdediging aan de basis 

 

Individuele verdedigingsvaardigheden 

 
Het verdedigen valt of staat met het bewegen. Dit moet constant getraind worden 

Daarnaast geven wij hier onder wat voorbeelden van oefeningen voor het 1-1 verdedigen, 

het wegtikken van de bal en het blokken. Het schuiven en uitstappen worden getraind in 

samenhang met de verdedigende bewegingen. Na de individuele 

verdedigingsvaardigheden volgt het toepassen in de wedstrijden. Manverdediging en de 

1-5 verdediging zijn een logisch vervolg op de komende oefeningen Dit zijn 

verdedigingsvormen om m.n. de individuele vaardigheden te oefenen. Wedstrijd is ook 

training. 

 

1-1 verdedigen 

 

verdedigen bewegingsvaardigheden 

• uitstappen naar diverse pilonnen en weer terug naar de uitgangspositie 

• schuiven naar diverse pilonnen Deze pilonnen staan op ongeveer 3 meter van  

elkaar 

• draaien om pilonnen 

• snel bewegen tussen verschillende pilonnen 

• draaien om verschillende pilonnen, gecombineerd met schuiven en uitstappen. 
 
 

Spelvormen 

 

Partij bal  

 

De kinderen worden verdeeld in twee partijen. 1 partij is de aanvallende 
partij en 1 partij is de verdedigende partij. De aanvalsters proberen nu een 
aantal keren de bal samen te spelen. Als de aanvalsters de bal niet kwijt 
kunnen, is het mogelijk om de bal naar het aanspeelpunt te spelen. 

 
Er wordt gewisseld van functie als er bijvoorbeeld 5 keer is 
samengespeeld of als de bal onderschept is. 

 

Partijbal  

 

Idem, maar nu staat de verdedigende partij in ondertal en er zijn geen 
aanspeelpunten meer. Na 10 sec. komt er steeds een verdedigster bij. 
De bal moet nu bv. 15 keer samengespeeld worden. 

 
Partijbal volledig (tienbal)  

 

Zie partijbal. 

 
Er zijn nu alleen geen aanspeelpunten meer en de beide partijen hebben een 
gelijk aantal speelsters. 
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Oefenstof 

 

Oefening 1  

 

A speelt naar B en passeert C 
zonder bal. A krijgt de bal en 
schiet op het doel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oefening 2  

 

A speelt de bal naar B en krijgt de 
bal terug A probeert nu C te 
passeren en rondt af. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Oefening 3  

 

Idem, maar nu mogen B en A 
samen blijven spelen. A moet 
afronden 

 

Oefening 4  

 
De bal gaat rond tussen de 
opbouwspeelsters. De 
verdedigsters bewegen op de 
tweede cirkel. De aanvalsters 
proberen te scoren. Er mag, nog 
niet, gepasseerd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oefening 5  

 

Idem, alleen nu 3 verdedigsters 
en een cirkelloper De aanvalsters 
proberen de cirkelloper aan te 
spelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deze oefening uitbouwen via een 5-4, 5-5, 5-6 naar een 6-6 opstelling 
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Uitstappen 
 

Techniek omschrijving 
 
Het uitstappen start met een korte explosieve pas naar 

de tegenstander De houding van de armen is ter hoogte 

van het hoofd. Het aantal passen is afhankelijk van 

de plaats en stand van de tegenstander Een hand is  

hoog bij de schotarm en een hand op borsthoogte. 
 
De stand van de voeten is afhankelijk van een aantal 

factoren: 

• de plaats van de verdedigster ten 

• opzichte van de doelverdedigster en de 

tegenstander 

• de verwachte actie van de tegenstander  

(passeren, schot of samenspel) 

• de plaats waarvandaan de bal komt. 
 
 
 
 
 

 
Schuiven 
 

Techniek omschrijving 
 

Je beweegt je met zijwaartse passen over de 

cirkel. De voorvoeten moeten contact houden 

met de vloer. Als er een grotere afstand moet 

worden afgelegd of een cirkelspeelster snel moet 

worden verdedigd, dan kies je voor een sprintje. 
 

Het onderscheppen van de bal 
 

Dit spreekt voor zich 
 
Het wegtikken van de bal 
 

Techniek omschrijving 
 

1. wegtikken bij het tippen 

Je moet in het loopritme van de bal komen 

en je moet de bal met geopende hand naar  

je toe tikken (niet slaan), op het moment dat  

deze terug stuitert van de grond. 
 

2. wegtikken uit de schot hand 

De bal moet met geopende hand uit de  

handen van de schutter getikt worden, op het 

moment van de voorwaartse beweging van de  

arm. Dit vereist een goede timing. 
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Voorbeelden van oefeningen 
 

oefening 1  

 

De speelsters proberen 

tippend de overkant te 
bereiken. Een drietal 
speelsters probeert de bal 
weg te tikken 

 

  

oefening 2  

 

De speelsters lopen tippend 
tussen straten Een aantal 

verkeersagenten probeert de 
bal weg te tikken. 

 

De straten worden gevormd 
door matjes, banken, lijnen. 
enz. 

 

 
 

oefening 3  

 

De speelsters proberen 

tippend van mat tot mat te 
komen Een aantal speelsters 
probeert de ballen weg te 
tikken. 

 

  

oefening 4  

 

Een speelster tipt en probeert 

de overkant te bereiken Zijn 
tegenspeelster probeert de bal 
weg te tikken. 

 

  
 

Na dit soort oefeningen komen de standaard situaties. Het wegtikken van de bal bij een 

hoekaanvalster, het wegtikken van de bal bij een eerste fase speelster, het wegtikken van 

de bal tijdens een passeer beweging. Deze situaties in allerlei oefenvormen beoefenen. 
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Het blokken 
 

Het blokken van de strekworp 

Techniek omschrijving 

De verdedigster staat in schrede stand. De  

voeten staan diagonaal. De blokhouding wordt 

ingenomen t.o.v. de werparm zijde van de schutter.  

Het lichaam wordt gestrekt. 
 

De armen worden parallel naast elkaar naar  

boven gebracht. De handpalmen wijzen naar  

voren. De vingers zijn licht gespreid. Bij een 

defensief blok klappen de handpalmen naar  

achteren. De verdedigster kijkt naar de schutter  

en de bal. 
 

Veel voorkomende fouten 

• te grote diagonale spreidstand 

• de knieën zijn gebogen 

• lichaam en armen zijn niet gestrekt 

• de armen worden te ver uit elkaar gehouden 

• de handpalmen worden niet naast elkaar gehouden 

• de blokhouding is niet tegenover de 

• werparm van de schutter 

• het hoofd wordt weggedraaid 

• de ogen worden gesloten 
 

 
Het blokken van de sprongworp 

Techniek omschrijving 
 

De verdedigster houdt de voorbereiding van de sprongworp goed in de gaten. Vanuit de 

verdedigingshouding zet hij met beide voeten af. De sprong is schuin naar achteren 

omhoog De armen worden licht naar achteren gestrekt . De duimen wijzen naar elkaar. 

De vingers zijn gespreid en ontspannen. Wanneer de bal de handen raakt klappen de 

handen achterover. 
 

Veel voorkomende fouten 

• zie blokken van de strekworp 

• de sprong komt te vroeg of te laat 
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Voorbeelden van oefeningen 
 

oefening 1  

 

A speelt naar B. B speelt de 
bal terug en A schiet over de 
verdedigster. De verdedigster 
blokt. Idem andere kant. 

 

  

oefening 2  

 

De verdedigsters staan bij de 

pilon. A speelt naar B, krijgt de 

bal terug en schiet. De 
verdedigster blokt. De 
verdedigster loopt daarna snel 
door en blokt ook een haf 
vanaf de andere kant. Je kan 
ook de ene keer een offensief 
blok laten uitvoeren en de 

andere keer een defensief 
blok. 

 

 
 

 
 

oefening 3  

 

A speelt de bal naar B. A komt 
om B heen, krijgt de bal en 
schiet over de verdedigster. 

Hierna schiet de midden 
opbouwer. Daarna komt, op 
dezelfde manier het schot 
vanaf de andere kant. Er staan 
drie verdedigsters, die steeds 
een driehoek lopen. 

 

 
 

oefening 4  

 

De verdedigsters staan bij de 
pilon. B speelt naar A en krijgt 
de bal terug. B schiet. De 
verdedigster loopt snel naar de 
pilon. C speelt samen met D en 
C schiet. De verdedigster blokt 

offensief. 
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Anticiperend uitstappen 
 
Anticiperen betekent: vooraf inschatten wat er gaat gebeuren en een aanvalster dwingen 

naar een bepaalde uitgangspositie. 
 

De verdedigster moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Hij moet de specifieke verdedigingstechniek, het frontale uitstappen in een  

diagonale lichaamshouding beheersen. 

• Hij moet op een optisch signaal kunnen reageren (aanvalsreactie, pass inzet). Hij  

moet dus kunnen zien wanneer er een pass komt. 

• Hij moet op de spelsituatie voor uitlopen en er met een juist getimede, offensieve  

verdedigingsreactie op kunnen ageren. 
 

Opbouw voor anticiperende uitstappen van de tweede verdedigster 

   Voorbereidende spelen 

partij bal met aanpassingen tienbal met aanpassingen 

handbal met aanpassingen 

   Spel- en oefenvorm 

vormen als 3 tegen 2, 4 tegen 3. enz.  

de verdediging is altijd in ondertal 
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Voorbeelden van oefeningen 
 

oefening 1  

 

Leren van de specifieke 
techniek 

 

Droog aanleren van de 
specifieke uitstap techniek. 
Uitstappen in de diagonale 
lichaamshouding. De 
verdedigsters bewegen zich 
schuivend langs de cirkel. 

 
Veel voorkomende fouten 
- het ontbreken van 

blikcontact met de 
buitenaanvalster 

- invoegen zoals je 
uitgestapt staat 

- oneconomisch pasritme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oefening 2  

 

Uitstappen in de diagonale 
lichaamshouding met 
daadwerkelijke 
waarnemingsopgaven. 

 

De opbouwers steken vingers 
op. De uitstappers reageren. 

 

Veel voorkomende fout 
 

De verdedigster ziet of de 
hoek of de opbouw 

 

 
 

 
 

oefening 3  

 

Offensief uitstappen in de 
diagonale lichaamshouding 
bij passinzet. 

 

De verdedigsters stappen uit 
op de pilonnen, als de 

aanvalster een 
schijnbeweging naar binnen 
maakt 

 

 
 

oefening 4  
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Offensief uitstappen in de 

diagonale 
lichaamshouding, na een 
pass van de opbouwer 
naar de hoekspeelster 

 

De verdedigsters stappen nu, 
na de pass, uit terwijl hij met 
een aanvallende actie bezig is. 

 

 
 

 

Oefening 5  

 

Scholing van het technisch 

en tactisch 
verdedigingsgedrag. 

 

De balweg ligt vast. De 
verdedigster neemt op het 
moment van de schotdreiging 
van de linkerhoek speelster, 
een offensieve 
verdedigingspositie tegen 
over de linker opbouwer in. 

 

 
 
 
 

Oefening 6  

 

Idem met passeren 
 

We trainen hetzelfde als de 
vorige oefening, maar nu 
komt het omstappen erbij. 
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De eerste en tweede fase van de aanval en de verdediging. 

 

Onderstaand volgen een 8-tal subthema's met betrekking tot de eerste twee fases van de 

aanval en verdediging. Per subthema wordt aangegeven vanaf welke leeftijdscategorie de 

thema's toepasbaar zijn. Aansluitend wordt in schetsvorm per onderdeel een voorbeeld 

gegeven. 

Subthema's 

 

1. Techniek training (vanaf E-jeugd) 
 
• vangen en plaatsen in volle sprint. Idem onder hoge fysieke belasting en toepassen  

in complex oefeningen 

• gebruik van de ruimte en diepte van het veld 
 
 
Voorbeelden van oefeningen 
 

Het vangen en plaatsen in volle sprint 

oefening 1  

 

Maak een vierkant. De speelsters vangen en 
plaatsen de bal in volle sprint. Begin met een 

kleine afstand en vergroot deze langzaam. De 
pass moet zo gegeven worden, dat de 
ontvangende speelster halverwege is. 

 

Let erop dat: 
- er niet op de bal wordt gewacht 

- de bal in volle sprint wordt aangenomen 

- er niet naar binnen gelopen wordt om de 
bal aan te nemen 

- er strak wordt aangespeeld 
- er niet getipt wordt 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

oefening 2    

 

Alle speelsters staan in de rechter hoek. Op elk 

speelveld staat halverwege een vast 
aanspeelpunt. De speelster speelt aanspeelpunt 
A aan, sprint verder en ontvangt de bal vlak voor 
de middellijn terug. Hij sprint verder en speelt 
vlak over de middellijn B aan. Hij sprint verder, 
ontvangt de bal terug, loopt om de paal heen, 

speelt B aan, enz. , enz. 
 

Let erop dat: 
- het lichaam niet geheel richting de bal 

wordt gedraaid bij het aanspelen. 
- wissel de strek en sprongworp af bij het 

aanspelen. 
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oefening 3    
  

Speelster 1 start vanaf de rechter hoek, richting 
de middellijn. Voor de pilon loopt hij naar binnen, 
neemt de door A aangespeelde bal aan en speelt 
hem direct af aan B. Op dit moment start 
speelster 2 in, enz. 

 

Let op: 
- de timing van het weg starten 

- met een boogje langs de zijlijn lopen 
- niet met een boogbal aanspelen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oefening 4    
  

Speelster 1 sprint tot de pilon bij de middellijn, 

sprint er omheen en loopt diagonaal naar de RH 
positie. Vandaar sprint hij via de zijlijn naar de 

middellijn en ontvangt daar de bal van A. Hij 
speelt deze direct aan met een sprongworp  naar 
B, daarna sprint hij diagonaal door naar de LH en 
schuift daar langs de cirkel tot aan de pilon, dan 
sprint hij via de zijlijn naar de middellijn, 
ontvangt de bal en loopt rustig uit naar de LH 

positie. In de tussentijd is speelster A al 
weggestart. Oefenen vanuit de RH weg startend 
en vanuit de LH. 

 

Let erop dat: 
 

de speelster tijdens zijn sprint langs de zijlijn 
blikcontact houdt met het aanspeelpunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 
November 2019   De blauwe lijn, beleid en ontwikkeling van HV Zwolle                                   
Pagina 91 / 167 
 

 

 
 

2. Keepers training (vanaf D-jeugd) 
 

• lange pass in de eerste fase 

• de bal snel in het spel brengen 

• de keuze tussen de eerste en tweede fase 

• spelen naar de vrijstaande speelster 
 
 
De lange pass op een lopende speelster  

 

Voorbeelden van oefeningen 
 
oefening 1 
Keeper A speelt de instartende RH aan, nadat hij de pilon gepasseerd is. Hij speelt hem direct door 
naar het vaste punt B, die de bal doorgooit naar keeper B, deze passt hem weer naar de instartende 

RH, enz. 
 

Let op: 
• het aanspelen met strakke ballen 

• zorg voor een hoek vergroting bij het aanspelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tekening 1 

 

oefening 2 
De trainer gooit de bal in het doelgebied. Keeper A probeert de bal zo snel mogelijk te pakken en 
passt hem direct naar speelster 1, die vanaf de 9 meter lijn wegstart Daarna hetzelfde met keeper 
B, die hoekspeelster 2 aanspeelt, die vanachter de doellijn wegstart. Door de verschillende start 
posities krijg je ook verschillende aanspeel zones. 

 
let op: 
de speelsters moeten al bij het weg starten blikcontact met de keeper hebben 
alleen bij blikcontact de bal aanspelen 
nadat de keeper de bal opgepakt heeft moet hij direct uit stand de afstandpass geven 
 

 
tekening 2 
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oefening 3 
 
De keeper sprint naar een van de ballen die aan de cirkel liggen en passt meteen naar een 

speelster die in de break loopt. Daarna sprint hij terug naar de doellijn en sprint dan naar 

een bal die op de 9 meter lijn ligt. Hij passt de bal naar een volgende speelster. Hij sprint 

weer terug naar zijn uitgangspositie en 

sprint dan naar een bal die aan de zijlijn ligt, enz. 
 

Let op: 

 
• loop altijd zo terug, dat je het speelveld over ziet 

• voer de worpen goed uit (bijvoorbeeld, uitworp met een voet op de lijn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tekening 3 

 

oefening 4 
 

Naast het doel staan 2 speelsters, die bal richting cirkelspeelsters rollen De keeper 

probeert de bal te onderscheppen. Lukt hem dit niet dan werpen de cirkellopers op het 

doel. Nadat de keeper de bal onder controle heeft gebracht speelt hij een van de break 

speelsters aan, die van uit de hoeken zijn weg gestart. Een van deze speelsters wordt 

verdedigd. 
 

Let op: 

 
na een afweer reactie direct weer de uitgangspositie innemen. 

zorg ervoor dat de cirkelspeelster je zicht niet belemmerd. 

wissel de keeper na ongeveer 10 keer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tekening 4 
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3. Schottraining (vanaf E/D-jeugd) 
 

• schieten uit de loop 

• schieten meteen na balaanname 

• schieten na tippen 

• schieten na actie met of zonder bal 

• schieten vrij voor de keeper 

• schieten met hinderen door een tegenstander 

• schieten van verschillende afstanden en uit verschillende gebeden 
 
 
Voorbeelden van oefeningen  

 

oefening 1 

Speelster 1 speelt het vaste aanspeelpunt B aan, sprint via de zijkant naar voren, ontvangt 

de bal en schiet op het doel. Hetzelfde gebeurt aan de andere kant. De aanspeelpunten 

wisselen steeds van plaats. 
 

Let op: 

• niet op de bal wachten, maar doorlopen 

• de diagonaalpass alleen in de sprint aannemen 

• niet alleen het aanspeelpunt in de gaten houden, maar ook de keeper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tekening 1 

 

oefening 2 

Speelster 1 speelt vanaf de LH de keeper aan en sprint via de zijkant naar het midden, 

daar ontvangt hij de bal van de keeper en speelt deze direct door naar een vast 

aanspeelpunt en sprint richting het doel terug. Vlak voor de 9 meter lijn ontvangt hij de 

bal en schiet op het doel Op dit moment start er een speelster van de rechter hoek in en 

doet hetzelfde. De speelsters schieten vanuit een zone De trainer geeft van te voren aan, 

vanuit welke zone er wordt geschoten. 



 

 
November 2019   De blauwe lijn, beleid en ontwikkeling van HV Zwolle                                   
Pagina 94 / 167 
 

 

tekening2                                        
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oefening 3 

 
Op beide helften staat in de LH een groep speelsters. Elke speelster moet voordat hij tot 

een schot komt, de volgende weg afleggen: sprint naar pilon í en terug, sprint naar pilon 

2 en terug, spel met een sprongschot aanspeelpunt aan, ontvang de bal ter hoogte van 

de 9 meter lijn en schiet met een 

sprongworp op het doel. De volgende speelster begint als de eerste speelster pilon 2 

voorbij is. Je kunt de beide groepen een wedstrijd laten lopen. 
 

 
 

tekening 3 
 
 

oefening 4 
 

Op beide speelhelften bevinden zich in de LH positie een groep speelsters. De voorsta 

speelster van deze groep speelt de keeper aan, die de bal naar een vast aanspeelpunt 

speelt. Na het afspelen loopt de speelster via de zijlijn naar het gestreepte gebied en 

probeert zich vrij te lopen van de verdedigster. Hierna ontvangt hij de bal weer en schiet 

op het doel. Als de speelster zich niet vrij kan lopen speelt het aanspeelpunt terug naar 

de keeper. 
 

Let op: 

 
• loop je vrij door snelheidsverandering en richting verandering 

• loop vlak langs de verdedigster - houdt blikcontact met het aanspeelpunt 
 

 

 
 

tekening 4 
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oefening 5 
 
De speelster in de LH speelt met een sprongschot het aanspeelpunt aan. Dan sprint hij via 

de zijlijn naar de middellijn, loopt om het aanspeelpunt heen en krijgt de bal terug. 

Tegelijkertijd lopen twee verdedigsters zijwaarts om de pilonnen aan de cirkel, sprinten 

voorwaarts naar de andere pilonnen en 

bewegen zich naar hun uitgangspositie terug. De aanvalster moet nu proberen, de van de 

zijkanten aanvallende verdedigsters te passeren en tot een doelschot komen. Er wordt 

van beide hoeken gestart. 
 
 
 

 
Foto en tekening 
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4. De 1e en 2e fase gescheiden trainen (vanaf D/C-jeugd) 
 

• lopen vanuit vaste posities 

• oplossing van de standaard situatie 2-1 

• lange pass op de buitenspeelster 

• balvoering in de tweede fase 

• benutten van de strek- of sprongworp 

• 2-1 situatie tegen een defensieve verdedigster op de aanvalshelft. Idem tegen een  

offensieve verdediging. 

• eerste fase uit de standaard situatie 2-2 
 
 
Voorbeelden van oefeningen 

  

oefening 1 

1. lange pass naar de LH 

2. lange pass naar de RH 

3. korte pass naar de LO 

4. korte pass naar de RO 
 

ad 1 en 2: na het aannemen van de bal tippen zij richting doel en schieten 

ad 3 en 4: starten beide tegelijk, zodra de LO de bal heeft speelt hij door naar de RO. 

LO loopt door, ontvangt de bal terug en schiet) 
 

Let op: 

De hoekspeelsters lopen met een 

boog, de opbouw speelsters  

moeten zonder tippen het  

middenveld overbruggen  

( snel passen en sprinten) 
 
 
 

 
 
 
 
 

tekening 1 
 

oefening 2 

 
De keeper speelt de instartende hoekspeelsters aan, daarna de instartende 

opbouwspeelsters (korte pass). Op de andere speelhelft staat een verdedigster. Deze moet 

defensief verdedigen. In het begin moet hij duidelijk aangeven wie hij gaat verdedigen. 
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tekening 2 

oefening 3 
 

Dezelfde oefening, alleen nu met een offensieve verdedigster die: 

• vroeg stoort (ter hoogte van de middellijn) 

• de aanvalster zijwaarts aanvalt 

• lang wacht en laat een van beide speelsters aanvallen. 
 
Let op: 
 
 

pass is sneller dan tippen 

laat je niet door de verdedigster naar buiten 

drukken 
 

 
 

tekening 3 
 

oefening 4 
 

Net als de vorige oefening, alleen komt er nu nog een verdedigster bij, die de passes van 

de keeper naar de hoekspeelster of die van de van de opbouwer naar de wegstartende 

opbouwer probeert te onderscheppen 
 

Let op: 

 
• de speelsters moeten niet op een lijn lopen, maar moeten elkaar altijd diagonaal  

kunnen aanspelen 

• loopweg en tempo altijd relateren aan het aantal mede- en tegenstanders. 
 

 

 
tekening 4 
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oefening 5 
 
Twee hoekspeelsters en twee opbouwspeelsters spelen samen. De hoekspeelsters spelen 

1-1. Na een doelschot starten beide hoekverdedigsters weg en een van de opbouwers 

loopt mee om te verdedigen. 
 

Let op: 

 
• De speelster zonder bal moet zijn loopweg zo kiezen, dat hij aanspeelbaar is. 
 

 

tekening 5 
 
 
oefening 6 
 

De LO en de RO spelen tegen twee verdedigsters in een afgezet gebied. De aanvalsters 

proberen tot scoren te komen. Na elk schot starten de verdedigsters weg, nadat de keeper 

kort op hen gepasst heeft. De opbouwspeelster die niet op het doel geworpen heeft wordt 

verdedigster. 
 

 
 

tekening 6 
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5. De lange pass van de tweede naar de eerste fase (vanaf D/C-jeugd) 
 
• de rechte of diagonale pass naar de eerste fase 

• verschillende pass technieken 

• de lange pass na het observeren van de buitenspeelsters 

• vrijlopen van de tweede fase speelsters in de verdedigende helft 

• het trainen van rebound situaties 

• reageren op een offensieve verdedigster op de eigen helft 

• de eerste fase na een rebound situatie 
 
 
Voorbeelden van oefeningen  

oefening 1 

Na een zijwaartse sprint om de pilon, ontvangt opbouwspeelster 1 de bal van de keeper 

en speelt hem direct naar de langs de zijlijn lopende hoekspeelster. Na de bal aangenomen 

te hebben, speelt hij deze direct door naar keeper 2, die met een korte pass 

opbouwspeelster 2 aanspeelt, enz. 
 

 

tekening 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oefening 2 

Nadat de trainer de bal in het doelgebied heeft gerold, starten beide hoeken in voor de 

break. Tegelijk loopt de opbouwspeelster voor de tweede golf zijwaarts om de pilonnen, 

neemt de korte pass van de keeper aan en speelt de hoekspeelster aan die niet verdedigd 

wordt. Het vervolg van de break is afhankelijk van wat de verdedigster doet. De 

opbouwspeelster sprint, na het afspelen van de bal, naar de pilon op de middellijn, loopt 

eromheen en sprint terug om de volgende bal te verwerken. 
 

Let op: 

In het begin moet de verdedigster duidelijk een van beide speelsters aanvallen. Later mag 

hij schijnbewegingen gebruiken. Ook mag hij wat agressief verdedigen. 

 
 

tekening 2 
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oefening 3 
 
Op beide speelhelften wordt nu 2-1 situatie gespeeld. Een verdedigster gooit de bal in het 

doelgebied en verdedigt een van beide opbouwspeelsters. De keeper speelt naar de vrije 

opbouwspeelster, terwijl de andere zich probeert vrij te lopen. Tegelijkertijd starten de 

hoekspeelsters in via de zijlijn. De speelster 

die de diagonaal pass heeft aangenomen, speelt nu de vrije hoekspeelster aan, die een 

schotkans probeert te creëren. 
 

Let op: 

Als je wordt verdedigd speel je met een sprongworp je medespeelster aan. 
 

 
 

tekening 3 

 

oefening 4 
 

Een 5-4 situatie. De aanvalsters proberen door snel en dynamisch spel tot een schotpoging 

te komen. Na elke schotpoging speelt de trainer een nieuwe bal naar de aanvalsters. Dat 

is voor de tegenstanders een teken om tot een break proberen te komen, door een lange 

pass op de hoekspeelsters. Een van de aanvalsters loopt als verdedigster mee terug naar 

de andere speelhelft, terwijl de cirkel en de tweede opbouwer proberen de rebound te 

pakken. 
 

Let op: 

 
snel beslissen welke speelster probeert de rebound te pakken en welke zich probeert vrij 

te lopen om de bal te krijgen. 

altijd kijken of er geen directe lange pass op de hoekspeelster mogelijk is. 

tekening 4 
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Het terug spelen van de eerste- naar de tweede fase (vanaf D/C-jeugd) 
 

• terugspelen van de buitenspeelsters naar de opbouwers 

• de tijd en ruimte timing tussen de eerste en tweede fase speelsters 

• 4-2 situatie op de aanvalshelft tegen een defensieve verdediging, c.q. offensieve  

Verdedigster 

• scholen van de beslissing van de keeper 

• snel opkomen van de tweede fase speelsters na een lange pass 

• overtal uitspelen zonder tippen. 
 
 
Voorbeelden van oefeningen  

 

oefening 1 

De keepers van groep 1 en 2 spelen met een lange pass de RH aan, die vanuit de andere 

speelhelft, de  na hem opkomende RO aanspeelt. Zij schieten op het doel vanaf de 9 meter 

of tippen tot aan de cirkel en schieten dan. De RH moet na het afspelen direct terug 

sprinten om de volgende RO te verdedigen. 
 

Let op: 

 
• De bal moet achterwaarts op de  

RO gespeeld worden, niet  

zijwaarts. 

• De tweede golf moet goed  

zijn looprichting en snelheid 

timen. 
 
 
 
 
 

   tekening 1 

oefening 2 

Nadat de trainer de bal in het doelgebied gerold heeft, speelt de keeper de RH aan. De 

opbouwers lopen zijwaarts om de pilonnen en lopen dan als speelsters van de tweede golf 

naar de andere helft. Na het terug passen speelt de opbouwspeelster direct de tweede 

opbouwer aan, die de break met een doelschot afsluit. Daarna start de LH in die met de 

twee opbouwers de break doet. 
 

Let op: 

• de hoekspeelster loopt, na de bal afgespeeld te hebben, door naar zijn  

aanvalspositie. 

• de pass tussen beide opbouwspeelsters mag nooit zijwaarts, maar moet altijd voor  

of achterwaarts gespeeld worden. 
 
 

 tekening 2 
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oefening 3 

Op de aanvalshelft ontstaat een 4-2 situatie. De keeper speelt een van de hoekspeelsters 

aan met een lange pass. Op de aanvalshelft speelt de hoek de opbouwspeelster aan zijn 

kant aan. Daarna mogen ze vrij passen. De verdedigsters reageren in eerste instantie 

defensief (binnen hun gebied). 
 

Let op: 

• de opbouwers moeten op de verdedigsters aflopen, om de hoekspeelsters meer  

ruimte te geven. 

• de hoekspeelsters houden hun positie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            tekening 3 

 

oefening 4 

Idem vorige oefening. De verdedigsters reageren nu offensief. 
 

Let op: 

• de hoekspeelster moet snel beslissen of er een doorbraak mogelijk is of dat er moet  

worden teruggespeeld op de tweede golf. 
 
 

 

tekening 4 
  



 

 
November 2019   De blauwe lijn, beleid en ontwikkeling van HV Zwolle                                   
Pagina 104 / 167 
 

 

 

oefening 5 
 
Op een speelhelft spelen 5 aanvalsters tegen 4 verdedigsters. De verdedigende partij mag 

alleen in volgende gevallen voor een break starten: 
 

1. bij bal verlies of een verkeerde pass van de aanvalsters 

2. een geblokt schot van de aanvalsters 
 
Omdat maar een aanvalster (LO of RO) als verdedigster mee terug mag lopen, kan de 

keeper allereerst een lange pass geven. De doorbraak wordt echter verhinderd door een 

andere verdedigster, zodat de hoekspeelster naar een van zijn medespeelsters moet 

afspelen. 
 

Let op: 

• vooral de hoekspeelsters moeten zich voor de pass van de hoek aanbieden. 

• de bal tijdig afspelen, zodat de verdedigster niet de kans krijgt om dmv een  

overtreding de break te onderbreken. 
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Het samenspelen tussen de eerste en tweede fase (vanaf D/C-jeugd) 
 
• passen tussen de buitenspeelsters en de opbouwers 

• balaanname na lichaamsschijnbeweging 

• 4-2 situatie snel uitspelen zonder tippen en met zo min mogelijk passes 

• 4-3 situatie snel uitspelen 

• uitspelen van verschillende afrondingsmogelijkheden na een korte of lange pass 

• tweede fase in het middenveld tegen een offensieve verdedigster 

• 4-3 situatie over het hele veld. Het kunnen herkennen of eerste of tweede fase  

moet worden afgebroken 
 
 
Voorbeelden van oefeningen  

 

oefening 1 

Keeper A speelt naar opbouwer 1, die zijwaarts om de pilon loopt. Hij speelt diagonaal 

naar een aanspeelpunt 2, sprint naar de middellijn, maakt een schijnbeweging voor de 

pilon. Na het stoppen sprint 

hij direct door naar het midden van het speelveld en krijgt de bal terug van aanspeelpunt 

3 terug Met een sprongworp speelt hij diagonaal naar de LH, die intussen via de zijlijn 

naar voren gelopen is en zijn aanvalspositie ingenomen heeft. De LH springt in de cirkel 

en speelt keeper B aan. Met een korte pass 

naar de volgende opbouwer, begint de oefening opnieuw. 
 

Let op: 

• de timing tussen de opbouwer en de LH. Bij het aanspelen van de opbouw speelster  

moet de LH net zijn aanvalspositie bereikt hebben. 

• de schijnbeweging goed doen. 
 

 
tekening 1 

 

oefening 2 

De keeper speelt met een lange pass de hoek aan, die niet wordt aangevallen door de 

offensieve verdedigster. De speelsters van de tweede golf komen gelijk op. De verdere 

passes zijn afhankelijk van het gedrag van de verdedigsters. 
 

De offensieve verdedigster moet het volgende doen: 

snel defensief terug lopen. 

proberen mogelijke passwegen tijdens het teruglopen te versperren. 
 

Let op: 
• voor de opbouwers: de defensieve verdedigster aan je binden, offensief reageren  

door snelle passes 
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• geen onnodige 1-1 acties, terwijl andere speelsters zich aanbieden 
 
 
 
De beide verdedigsters in de verdedigsters helft lopen van de middellijn terug zodat de 

break altijd met een korte pass moet beginnen. De verdedigsters in de verdedigingshelft 

moeten: 
 

• de opbouwer aanpakken die de korte pass van de keeper krijgt 

• de opbouwer zonder bal aanpakken 

• in het midden van het veld de diagonaal pass verhinderen 
 

De verdedigsters in de aanvalshelft moeten zich als in de vorige oefening gedragen. 
 

Let op: 

 
• voor de opbouwers: als de verdedigsters in het midden terug lopen probeer dan  

direct de speelsters van de eerste golf met een lange pass aan te spelen. 

• voor de hoeken: je moet aanspeelbaar zijn voor de opbouwers. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tekening 2 
 

oefening 3 

Idem als de vorige oefening. De aanvalsters spelen nu op de verdedigingshelft 4-3. Twee 

verdedigsters spelen hierbij op de verdedigingshelft man tegen man op de hoekspeelsters. 

Deze moeten hun tegenstanders passeren om aanspeelbaar te zijn. De derde verdedigster 

start vanaf de middellijn en probeert de passes van de tweede golf al in het begin te storen 

(offensieve verdediging)De aanvalsters moeten dus het middenveld snel en zeker 

overbruggen. 
 

Let op: 

• bij een offensieve verdediging niet op dezelfde hoogte als de bal lopen 
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tekening 3 
 

oefening 4 
 

Het oefenen in een wedstrijdsituatie. 
 

Op een speelhelft staan 5 aanvalsters en 4 verdedigsters. De verdedigsters mogen na 

balverlies van de aanvalsters een break lopen. Om snel de bal in het spel te brengen 

bevinden zich naast het doel een aantal ballen. Uit de aanvalstergroep loopt bij de break 

de LO of RO mee naar de andere speelhelft, waar zich al 2 verdedigsters bevinden. 

De tweede opbouwer heeft de opdracht het passen van de breakspeelster in de 

verdedigingshelft te storen. De cirkelspeelster moet de keeper storen bij het uitgooien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tekening 4 

 

oefening 5 
 

Idem vorige oefening alleen lopen nu de LO en de RO mee terug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tekening 5 
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Situatie training (vanaf B/A-jeugd) 
 

• tweede fase na het inschakelen van de middenverdedigster. 

• ruimte en tijd timing van de opbouwspeelsters. 

• 5-3 situatie tegen een defensieve verdediging. 

• snel overbruggen van het middenveld en het uitspelen van overtal met zo min  

mogelijk passes en met inschakeling van de middenverdedigster. 

• 6-4 situatie, waarbij de cirkelloper benut wordt. 

• 5-4 situatie over het gehele veld. 

• snel overbruggen van het veld. 

• herkennen van break out situaties. 

• besluiten afbreken of doorgaan. 

• lichaams- en loopschijnbewegingen zonder bal. 

• idem 6-5 situatie. 

• idem 6-6 situatie. 
 
 

De eerste en tweede fase wordt gespeeld over het hele veld. Er wordt gewerkt 

vanuit een aanvallende en verdedigende situatie (5-5,6-5, 6-6) 
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De derde en vierde fase van de aanval 

 

Van de 3e naar de 4e fase van het aanvalsspel 

Nadat fase 1 (break-out) en fase 2 (2e golf) niet de gewenste doelschotkans heeft 

opgeleverd gaat de verdediging zich organiseren. Niet alleen de aanval organiseert zich in 

deze fase maar ook de verdediging zal eens de vaste posities gaan innemen. Automatisch 

komt de aanvallende ploeg, en evenzo de 

verdedigende ploeg, in de vierde fase terecht. 
 

Tijdens de 3e fase kan de ploeg gebruik maken van een verrassingsaanval. Een korte 

snelle actie, gericht op het spelen naar een overtal situatie, kan succesvol zijn. De 3e fase 

heeft de volgende kenmerken voor de aanval: 
 

1. het spelen van een verrassingsaanval 

2. organiseren van de aanval. 

3. overgang naar de vierde fase: het spelen van concepten. 

4. psychisch een ontlading tijdens de 3e fase gevolgd door een oplading voor de 4e 

fase. 

 

Tijdens de vierde fase van het aanvalsspel speelt het aanvallende team vanuit een tactisch 

basisconcept.  

 

Een aanvalsconcept is: 

• een vooraf vastgesteld tactisch strijdplan vanuit een basisopstelling 3:3, 5:1 of  

4:2; 

• waarbij in samenhang met het spelen van positiewissels en eventueel  

overgangsspel (bijvoorbeeld vanuit 3:3 situatie naar 4:2); 

• uitgevoerd vanuit van te voren afgesproken balwegen; 

• de loop-, doorbraak en schotdreigingen zijn altijd in de richting van het doel; 

• waarbij de bal bezittende aanvalster primair oogcontact heeft met de voorstaande  

verdedigster; 

• met het gevolg dat de verdediging steeds onder druk wordt gezet en zodoende in  

beweging komt; 

• hetgeen kan leiden tot een aaneensluiting van doorbraak- en schot mogelijkheden; 

• die veelal ontstaan in door de aanvallende ploeg uitgespeelde overtalsituatie. 
 
Niet zelden ontstaan bij een goed ingespeeld team tijdens het spel spontaan concepten, 

die niet van te voren zijn 'ingestudeerd', maar gebaseerd zijn op het spelinzicht van de 

betrokken speelsters en de spelsituatie van het moment. 

Het aanvalsconcept totaal speelt eigenlijk een meer ondergeschikte rol. Het succes van 

een concept 

wordt uiteindelijk bepaald door de speelsters die vanuit het concept, op eigen inzicht, het 

accent leggen op de eigen creativiteit en de te nemen initiatieven. Daarbij moeten de 

speelsters de vaardigheid hebben om door te kunnen spelen als een goede doelschotkans 

uitblijft, zonder dat hierin stagnatie ontstaat. 
 

De midden opbouwspeelster is tijdens de vierde fase de stuurman van het aanvalsspel: 

hij/zij is een goed aan- en afspeelpunt en neemt op het juiste moment de juiste 

initiatieven. 
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Scholing 

De scholing voor het positiespel in de aanval is als volgt samen te vatten: 
 

Individueel (1) 

1. individuele scholing opbouwers: bewegingsvaardigheid, sprongschot 2e lijn, 

snelheid in handelen. 

2. individuele scholing hoekspeelsters: technieken van de hoekschoten, 

bewegingsvaardigheid en eveneens snelheid in handelen. 

3. individuele scholing cirkelspeelsters; valworptechnieken, sprongschottechniek 1e 

lijn, bewegingsvaardigheid en snelheid in handelen. 
 

Samenwerking (2) 

1. samenwerking opbouw/opbouw 

2. samenwerking opbouw/hoek 

3. samenwerking opbouw/cirkel 

4. samenwerking opbouw/cirkel/hoek 
 

De volgende basistechnieken/vaardigheden moeten de aanvalsters beheersen: 

1. uitgebalanceerde bewegingsvaardigheid, met en zonder bal 

2. beheersen van diverse passeertechnieken en schijnbewegingen naar werparmzijde 

en niet- werparmzijde 

3. 1-2 combinaties 

4. sperren 

5. tweebenig zijn en zowel links als rechts een goed schotvermogen beheersen 

6. gevarieerde schottechnieken beheersen vanuit zowel de eerste als de tweede lijn 

7. aannemen van de bal vanuit verschillende posities en onder druk 

8. beheersen van diverse passtechnieken, links- en rechtshandig, vanuit verschillende 

posities aan werparmzijde en niet-werparmzijde en onder druk. 

9. sterk zijn in de 1:1 situatie 

10. beschikken over een veelzijdige balvaardigheid. 
 

Daarnaast is de fysieke conditie van belang: 

• algemeen uithoudingsvermogen 

• kracht/duurvermogen 

• explosieve kracht 

• lenigheid/bewegingsvaardigheid 
Om de 4e fase optimaal te kunnen uitvoeren worden de volgende basisprincipes in acht genomen: 

1. Alle posities worden en blijven bezet; tijdens het spelen van wissels worden alle 

posities bezet 

2. Iedere speelster is steeds aanspeelbaar 

3. De aanval staat breed en diep. 

4. Zorgdragen voor veilige bal- en loopwegen. 

5. De bal wordt beschermd. 

6. Snelle balwegen en positiewissels/-overname. 

7. Steunen van de medespeelsters. 

8. De bal met wisselende technieken afspelen. 

9. Hanteren van wisselende schottechnieken. 

10. Naar een overtalsituatie spelen en een doelschot uitvoeren vanuit een kansrijke 

situatie. 

11. Door blijven spelen op snelheid als een schotkans even uitblijft 

12. De aanval zet de verdediging onder druk d.m.v. loop-, doorbraak- en 

doelschotdreigingen 

13. Is de spelstructuur tijdelijk uit de aanval: las een rustpunt in en opnieuw starten 

(balbezit houden) 

14. Alle speelsters nemen deel aan het spel. 
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Scholing van opbouwspeelsters 

 

Oefening 1 
 

LO start in en speel naar 
instartende MO, MO speelt naar 
instartende RO, RO speelt weer 
naar instartende LO. De oefening 
vanaf links en rechts oefenen. De 
op bouwposities zijn dubbel bezet. 
Steeds wisselen. 

 
 

Oefening 2 
 

RO start in en speelt naar 
instartende MO. MO speelt door 
naar instartende LO. Via MC gaat de 
bal weer naar RO. Zowel van links 
als van rechts oefenen. De op 
bouwposities zijn dubbel bezet. 
Steeds wisselen. 

 
 

Oefening 3 
 

LO begint met instarten, alle 
posities zijn dubbel bezet. De bal 
wordt heen en weer gespeeld, 

steeds na het instarten en terug 
lopen. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oefening 4 
 

LH begint met instarten en speelt af 
naar instartende LO. Deze start in 
en speelt naar de instartende MO. 
Vervolgens gaat de bal in 
omgekeerde volgorde. LO en MO 
wisselen na afspelen diagonaal van 
plaats. Zowel van links als van 
rechts oefenen. 

 

 
 

Oefening 5 
 

Als 4, echter de balweg is anders. 
MO speelster speelt RH speelster 
aan, deze speelt door naar RO 
enz. MO en RO wisselen na 
aanspelen van plaats. Zowel van 
links als van rechts oefenen. 
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Oefening 6 
 

Als oefening 4 en 5. Balweg RH - MO 
- RO. Na balpass wisselen MO en RO 
van plaats. 

 

 
 

Oefening 7 
 

De 2 ballen rondspelen. Opbouwers 
starten steeds in (denk aan de 
golfbeweging). De verdedigsters 
stappen steeds uit op de 
instartende opbouwer en schuiven 
vervolgens weer terug. 

 

 
 

Oefening 8 
 

Na instarten wordt de ene bal als 
volgt rondgespeeld: en de tweede 
als volgt: e-c-d-f-b-a-e. 

 

Steeds na het afspelen wordt van 
positie gewisseld door de 
opbouwers in groep d en c. alsook 
b en a, na instarten diagonaal 
teruglopen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oefening 9 
 

De oefening begint als de 
speelsters c en d een bal hebben. 
Na de instartbeweging spelen zij 
gelijktijdig de bal door naar de 
hoekspeelsters (a resp. f). De 
hoekspeelsters spelen door naar b 
en e. Hierna volgt de balpass van b 
naar d en van e naar c. Vervolgens 
wisselen c en d diagonaal van 
plaats en evenzo b en e (achter de 
balweg om). 

 

 
 
 

 

Oefening 10 
 

Steeds na instartbeweging 
woorden twee ballen in 
driehoeksvorm rond gespeeld (2- 
5-3-2 en 4-7-3-4). De speelsters 
7, 5 en 4, 2 wisselen na ieder keer 
afspelen van positie. 
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Scholing van de hoekspeelsters 

 

Oefening 1 

 
De hoekspeelsters starten in en 
lopen weer terug terwijl zij de bal 
samenspelen met de 
buitenopbouwers. 

 

 
 

Oefening 2 

 
Na aanspelen door LO speelster 
springt de LH het doelgebied in om 
met sprongschot op het doel te 
kunnen schieten. De hoekspeelster 
vergroot de doelkans door de 
schothoek te vergroten middels 
springen naar het midden van de 
doelgebiedlijn. De verdedigsters 
zijn half passief 

 

 
 

 
 

Oefening 3 

 
De hoekspeelsters lopen vanuit de 
hoekposities, langs de 9-meterlijn 
op elkaar toe. Ondertussen spelen 
zij elkaar de bal toe en lopen door 
naar de andere hoek. De oefening 
begint met I bal en wordt ver- 
volgens met 2 ballen gespeeld. 

 

 
 
 
 

 

Oefening 4 

 
De LH en RH voeren enkele of 
dubbele schijnbewegingen uit met 
de bal en ronden af met een 
doelschot. De verdedigsters storen 
de aanvalsacties actief. 

 

 
 

Oefening 5 

 
De buitenspeelster verdedigt 
offensief op de hoekspeelster. De 
hoekspeelster die in balbezit komt, 
probeert de verdedigster te 
passeren en tot doelschot te 
komen. 
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Scholing van de mid-cirkel speelster 

 

Oefening 1 

 
De opbouwers spelen na instarten 
elkaar de bal toe. De 
MC-speelsters lopen vrij en  houden 
steeds blikcontact met de 
balbezitter. De beide verdedigsters 
storen het aanspelen en de loopweg 
van de MC-speelsters om 
aanspelen te verhinderen. 

 

 

 
 

Oefening 2 

 
Aanspelen en bal aannemen 
tussen opbouwers en 
cirkelspeelsters die door 
verdedigsters gehinderd worden. 
De opbouwspeelsters spelen de 
ballen frontaal en krijgen ze 
diagonaal weer aangespeeld door 
de MC. Variant de MC diagonaal 
aanspelen en frontaal weer naar 
de opbouwers. 

 

 
 
 
 

 
 

Oefening 3 

 
De MC gaat al schuivend van links 
naar rechts tussen de merktekens 
door. Tussentijds speelt de MC de 
bal samen met de opbouwer. 

 

 
 

Oefening 4 

 
De MC gaat vooruit en achteruit 
lopend tussen de merktekens 
door. Tussentijds spelen MC en 

opbouwer de bal samen. 

 

 
 

Oefening 5 

 
Met de rug naar het doel staande 
ontvangt MC de bal. Door het 
maken van een schijnbeweging 
maakt hij zich vrij van de 
verdedigster en komt tot 
doelschot. 
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Oefening 6 

 
Draaivalworp uitvoeren op het 

 doel, zowel links als rechtsom. 
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Samenwerking tussen opbouw, cirkel en hoekspeelster 

 

Oefening 1 

 
Dreiging van doorbraak (links ten 
opzichte van halfverdedigster) van 
MO wordt door halfverdedigster 
verhinderd. CL zet borstsper op 
halfverdedigster. RO komt hierna 
tot schot. Vanaf links en rechts en 
vervolgens de rugsper oefenen. 

 
 

Oefening 2 

 
Als oefening 1 doch nu wordt 
wegstartende CL aangespeeld door 
RO en rondt af. Vanaf links en 
rechts. 

 
 

Oefening 3 

 
Nu met 2 verdedigsters. Midachter 
verdedigster wordt gebonden door 
RO die vervolgens CL aanspeelt en 
afrondt. Oefenen vanaf links en 
rechts. 

 
 

Oefening 4 

 
Samenspel RO/RH. Verdedigsters 
half passief. RH/RO spelen een 
wissel. Na dreiging vanuit 
hoekpositie wordt explosief 
instarten CL aangespeeld en rondt 
af. Oefenen vanaf rechts en links. 

 
 

Oefening 5 

 
Als 4 maar nu met 2 verdedigsters. 
Vrijspelen van CL 
-na rugsper- en afronding. 
Vervolgens vrije keus voor 
ingestarte RO om zelf door te gaan 
of CL aan te spelen. Afhankelijk van 
acties verdedigster. De 

verdedigsters zijn nu fel. 
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Oefening 6 

 
Wisselend aanspelen en 
wegstarten vanuit LH/RH. CL spert 
wisselend linker en rechter 
verdedigsters. Continuevorm 
zonder afronding. 

 
 

Oefening 7 

 
Samenspel resp. LO/LH en RO/RH. 
Links rondt LO af na een sper door 
Cirkel links op linker verdedigster 

en rechts rondt Cirkel rechts af na 
een sper op rechter verdedigster. 
Opdrachten wisselen van links naar 
rechts. 

 
 

Oefening 8 

 
Wisselend links en rechts ronden 
resp. de CL en RH/LH af. Extra 
belasting voor CL, want hij spert 
zowel links als rechts. Hoog tempo 
houden. 

 
 

Oefening 9 

 
Vooral timing luisterbij de laatste 
twee oefeningen heel nauw. RO 
speelt instartende RH aan. Deze 
speelt vervolgens LO aan en zet een 
sper bij de linker verdedigster. LH is 
op tijd gestart en rondt af na 
aanspelen door LO. Idem vanaf 
rechts. 
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Oefening 10 

 
Als oefening 9 maar complexer. 
RH speelt RO aan en start in voor 
een sper bij linker verdedigster. 
RO en LO spelen eenmaal samen, 
waarna RO de LH, die de sper 
passeert, afrondt. Timing ! 
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Beslissingsmomenten tijdens de aanvalsacties voor B en A jeugd 

 

Structuur m.b.t. de sportieve handeling van een speelster 
 

Als vervolg op het theoriedeel m.b.t. de anticiperende spelbenadering (zie hoofdstuk 2) 

wordt nu in de praktijksituaties ingegaan op beslissingsmomenten en handelingen door de 

aanvalster. 
 

Beslissingsmomenten zijn het gevolg van een actuele situatie (tabel 1) of vooruitlopend 

op een situatie (tabel 2): 
 

• de actuele spelsituatie 

• het actuele gedrag van de directe tegenstander 

• het actuele gedrag van de medespeelster 
 
 

Waarneming (actueel spelsituatie) 

 

Beslissing 

 

Handeling 

 

tabel 1 
 

• vooruitlopend op de spelsituatie 

• vooruitlopend op het gedrag van de directe tegenstander 

• vooruitlopend op het gedrag van de medespeelster 
 

 

Vooruitlopend op spelsituatie 
 

als mijn directe tegenstander offensief verdedigt dan kan ik …. 
als mijn directe tegenstander defensief verdedigt dan kan ik …. 
 

Waarneming 
 

mijn directe tegenstander verdedigt defensief …. 
mijn directe tegenstander verdedigt offensief …. 
mijn medespeelster …. 

Beslissing 
 

ik speel de bal naar .... 

ik voer een doelschot uit …. 
Ik passeer en voer een doelschot uit ....  
ik passeer en speel de bal door naar .... 
 

Handeling 
 

de daadwerkelijke uitvoering van het besluit 
 

 

tabel 2 
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De handeling 
 

De sportieve handeling die volgt op het besluit van een speelster wordt onderverdeeld in 

3 fases (tabel 3). De juiste uitvoering hiervan is mede afhankelijk van het technisch - en 

tactisch analytisch vermogen van de speelster. Hiermee wordt bedoeld dat de speelster 
 

technische vaardigheden moet bezitten om in complexe situaties een juiste uitvoering van 

een technische handeling moet beheersen en 

mogelijk een dubbele oplossing tijdens het beslissingsmoment voorhanden heeft, waarbij 

hij/zij op grond van het spelgedrag van de directe tegenstander(s) in de allerlaatste fase 

moet kiezen voor handeling a of b. 
 
Inleiding Waarneming van de spelsituatie inclusief het vooruitlopen (anticiperen) op het 

spelvervolg 
 
 

Verwerking Analyse van de spelsituatie en een mogelijke oplossing voorbereiden 

 

 
Uitvoering Uitvoeren van een praktische (technische-tactische) oplossing, welke 

binnen de vaardigheden van de betrokken aanvalster passen. 

 

tabel 3 

 

Hoe worden beslissingsmomenten getraind (de methodiek) 
 
In onderstaande tabel 4 wordt de methodische opbouw weergegeven over het trainen van 

meervoudige beslissingsmomenten: 
 
 

Methodische opbouw                                               Methodische uitvoering 
 
 
 

Ontwikkeling en verfijning van de noodzakelijke  
technieken                                                                                  zonder vegenstander 

 

Afzonderlijk oefenen van handelingsalternatief A                            oefenen met van te voren vastgesteld        

                                                                                                 verdedigingsgedrag A   

 

Afzonderlijk oefenen van handelingsalternatief B                            oefenen met van te voren vastgesteld  

                                                                                                 Verdedigingsgedrag B 
 

Beslissingstraining; alternatief A of B                                            oefenen met alternatief    

                                                                                                 verdedigingsgedrag 

 

Oefenen in wedstrijdsituaties en toepassen 

tijdens wedstrijden                                                                      
Uitsluitend oefenen met vrij 

                                                                                                 verdedigstergedrag (100%) 

 

tabel 4 
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De praktijk training 

 
De praktijktraining op de volgende pagina's bestaat uit: 

• spelvormen, met het oogmerk op verbetering van techniek en – 

bewegingsvaardigheden 

• oefenvormen, met het oogmerk op verbetering van techniek en  

bewegingsvaardigheden 

• positiegerichte wedstrijdsituaties (basistraining) 
 
Om tot optimale prestaties te komen is het daarbij noodzakelijk dat de speelsters op 

veelzijdige kwaliteiten worden getraind (volgens de methodiek van tabel 4) en op de 

volgende gebieden: 
 

1. techniek 

2. beweeglijkheid en snelheid 

3. inzicht in spelsituaties 
 
Als voorbeeld wordt de bewegingsvaardigheid en de technische vaardigheden van het 

sprongschot(en) van een opbouwspeelster hieronder nader toegelicht: 
 

1. Schotuitvoeringen: 

• pasritme; 0-1-2-3 pas; 

• stempas lang en kort; 

• afzetsprong: een- en tweebenig; 

• afzetsprong: hoog, veer, naar werparmzijde, naar niet-werparmzijde; 

• uithaalbeweging: verkort en lang; 

• schotbeweging: snel en vertraagt; 

• schotpositie: LO-MO-RO-LH-RH-LC-RC 
 

2. bewegingsvaardigheden: 

• acties voor de balaanname: 

• voorwaartse beweging in verschillende richtingen 

• loopdreigingen 

• balaanname uit verschillende richtingen. 
 

3. acties na de balaanname: 

• sprong vanuit parallelstand; 

• rompdraaiïngen; 

• overhaler/molenwiek; 

• afspeel- en schotdreigingen; 

• tippen 
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Voorbereidende spelvormen 

 
Bij de spelvormen krijgen de speelsters de opdracht om bepaalde technische vaardigheden toe te 
passen, bijvoorbeeld met behulp van aangepaste spelregels: 
• als het pasritme wordt getraind kan de spelregel worden toegepast: maximaal 3  

passen, 2 passen, met stuit en nogmaals een driepas; of 
• als het sprongschot centraal staat: schotuitvoering uitsluitend sprongschot (links-  

of rechtshandig); 
• uitsluitend man tegen man verdediging, als de aanvalster moet leren om onder  

druk van een directe tegenstander correct te handelen, of als het man verdedigen centraal 
staat. 

 

Veelal kunnen de technieken van aanvallende acties gelijktijdig worden gecombineerd met het 
oefenen van technieken met betrekking tot verdedigende acties. 
 

Spelvorm 1: Partijbal 
 

Twee ploegen spelen in een aangepaste beperkte ruimte tegen elkaar in een 1:1 situatie. De 
aanvallende partij probeert, binnen afgesproken tijdsbestek, de bal zo vaak mogelijk naar elkaar toe 

spelen. De verdedigende partij probeert dit te verhinderen. Na bal onderschepping legt de 
verdedigende partij de bal direct op de grond. Bij spelvertraging door de verdedigende partij krijgt 
de aanvallende partij extra speeltijd. De ploeg die de meeste keren, op correcte wijze, heeft 
samengespeeld heeft gewonnen. De verliezen partij krijgt als opdracht . 
 

Variaties toepassen: 
• schottechnieken 
• pasritmes; wel of niet met stuit en/of tippen 
• links of rechtshandig spelen 

• bij balonderschepping wordt verdedigende partij aanvallende partij 
• de bal mag niet worden teruggespeeld naar de speelster van wie men de bal  

ontvangen heeft 
 

Spelvorm 2: Handbalrugby 

 
Twee ploegen spelen op een half handbalveld tegen elkaar in een 1:1 situatie. De ploegen proberen 
de bal over de zijlijn van de tegenpartij te drukken en scoren zo een punt. 
 

Variaties toepassen: 
• onbeperkte loopregel toepassen: niet stuiten/tippen, ongelimiteerd lopen met de  

bal; 
• beperkende loopregels toepassen: 
• met/zonder stuit en extra 3 pas 

• E-jeugdmaal 5 passen lopen met de bal 
• maximaal 5 passen lopen met de bal 
• balverlies indien verdedigster de bal bezittende aanvalster tikt 
 

Spelvorm 3: Zaal-Beach handbal 
 

Het speelveld heeft de grootte van een volleybalveld. Aan beide achterzijden, op ongeveer 3-6 meter 

afstand, wordt het doel opgesteld. Maximaal 3 pas - stuit - 3 pas. De beachhandbal spelregels zijn 
aangepast van toepassing. 
 

Het tellen van de doelpunten: 
• scoren is 1 doelpunt; 
• valworp is 2 doelpunten; 

• vliegertje is 3 doelpunten. 
• als de doelverdedigster scoort worden een extra punt gescoord. 
Variaties toepassen: 
• andere schottechnieken in het spel opwaarderen 
• loopregel aanpassen 
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Spelvorm 4: Doelpaalhandbal 
 
2 partijen spelen op handbalveld tegen elkaar, volgens de gebruikelijke handbalregels. Er 

wordt zonder doelverdedigster gespeeld. De aanvallende partij mag uitsluitend binnen het 

vrije worpgebied op het doel schieten. Wordt een pilon of ander voorwerp in het doel 

geraakt, dan is dit 1 punt. Wordt er via de paal 

of lat gescoord dan worden 2 doelpunten toegekend. 
 

Variaties toepassen: 

• de bal mag uitsluitend binnen het vrije worp gebied in de lucht worden aangenomen  

en gelijktijdig in de lucht  op het doel worden geschoten 

• spelen met mandekking/zonder tippen of stuiten 

• de bal moet E-jeugdmaal moet 4 keer samengespeeld worden tussen verschillende  

speelsters 

• de bal mag alleen voorwaarts worden gespeeld 

• de balbezitter kan door de verdedigster worden afgetikt waarna balwissel  

plaatsvindt. 
 

Spelvorm 5: Basketbal op 4 baskets 
 
2 ploegen spelen volgens de handbalregels basketbal tegen elkaar, waarbij iedere ploeg 

op 2 baskets speelt. De bal bezittende partij krijgt continue mandekking. 
 
Variaties toepassen: 

• loopregel 

• na maximaal 5 passes moet een schot op de basket worden uitgevoerd. 

 

Spelvorm 6: Voetbal op 4 banken 

 

Het gehele handbalveld wordt gebruikt. Op de hoeken van de velden worden in totaal 4 

gekantelde banken geplaatst. Iedere ploeg heeft 2 banken. De 2 ploegen spelen voetbal 

tegen elkaar. 
 
Af en toe een voetbalspel gebruiken is positief in de variatie in de training. Daarbij worden 

bij een voetbalspel ook handbalvaardigheden getraind zoals: spelinzicht, samenspel, 

bewegingscoördinatie, creativiteit, technische vaardigheden en conditie. 
 
Spelvorm 7: handbal andersom 

 

De organisatie wordt in onderstaande afbeelding duidelijk gemaakt. 2 ploegen spelen 

tegen elkaar. De doelen worden met de achterzijde tegen de 6 meter lijn gezet. Vanuit 

elke positie kan op het doel geschoten worden, ook achter de achterlijn. Alleen de 

doelverdedigster mag zich in het doelgebied bevinden. Na ieder doelpunt wisselt de 

doelverdedigster. 
 
Variaties toepassen:       

• loopregels aanpassen 

• consequente mandekking 

• een doelpunt is pas geldig als 

  alle aanvalsters over de middenlijn zijn  

  op het moment van het doelschot. 
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Voorbereidende complexoefeningen/oefenvormen 

 

Bij de navolgende complex oefeningen ligt het accent hoofdzakelijk op het verbeteren van 

de baltechniek, de timing en het waarnemingsvermogen, terwijl daarnaast het 

concentratievermogen verbeterd wordt. 
 

Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 

uitvoering: 
LH passt naar LO en sprint met 

boogje naar 7 mtr lijn. Hij ontvangt 
de bal 1 a 2 mtr voor de 7 mtr lijn 
terug van LO (na passdreiging naar 
RO)en passt direct door naar 
instarten RH. 

 
variaties: 
LO past bal direct door naar RO, die 

direct de bal naar LH passt. Start 
tijdstip LH is balaanname RO. 

uitvoering: 
Als oefening 1, doch nu starten 

beide LH en RH speelsters met een 
bal gelijktijdig. Na passdreigingen 
LO/RO en RO/LO worden resp. LH 
en RH weer aangespeeld. 

 
variaties: 
LO passt na passdreiging RO de bal 
naar RH en RO idem naar LH speelster. 

uitvoering: 
Als vervolg op de vorige 2 

oefeningen voeren de 
hoekspeelsters nu een wissel met 
de opbouwspeelster uit. Na 
passdreiging LH/RO en RH/LO 
worden nieuwe RH en LH 
aangespeeld. 

 
variaties: 

LO passt RO. RO voert passdreiging 
RH uit en speelt LH ter hoogte MO 
positie aan, die vervolgens RH 
aanspeelt. 

 

 

 

 

 

 

 

0efening 4 Oefening 5 Oefening 6 

uitvoering: 

LH passt naar LO. Pass LO/MO. MO 
loopt wissel met RO (wissel 12) en 
passt naar RO. RO passt naar LH die 
achter langs LO sprint. Snelle passing 
en timing ! LH; passt naar RH. 

uitvoering: 

Als vorige oefening, doch bij de 
pass-aanzet van de wissellopende 
RO naar LH speelster start RH 
speelster naar 7 meter lijn. RH 
wordt ca. 1 meter voor de 7 meter 
lijn met een sprongworp 
aangespeeld door LH. RH voert 
(sprong-schotdreiging uit op doel) 
en speelt LH aan. 

 
vervolg: 
na passing RH/LH vervolgen 
LH/LO/MO/RO/RH en nu zelfde 
oefening uitvoeren vanaf RH positie. 

uitvoering: 

Bij oefening 1 worden nu 2 
verdedigsters toegevoegd op de 
linker en rechter half positie, met de 
opdracht wisselend defensief of 
offensief te verdedigen: 

1. Meegaan met de hoekspeelster 

2. Uitstap op LO of RO 

Pass LO/LH, rechtstreeks of via RO? 

De oefening kan verder vervolgd 

worden met afronding LH/RH met 
doelschot. 
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Specifieke positiegerichte basistraining voor B en A jeugd 
 

Basisoefeningen voor de hoekspeelster 
 

Techniektraining 
 

Doel: 

- scholing van de hoekspeelster op positie diep in de hoek en (in relatie met) op positie op de 9 
meter lijn 

- aanspelen vanuit verschillende posities 
- aannemen van de bal vanuit verschillende posities 
- uitvoeren van dreigingen en passvarianten 

 
 

Passing 

uitvoering: 
Na passingsverloop LH/LO/MO/RO 
neemt LH positie in diep in de hoek 
en start in richting vaantje. RO 
speelt LH met sprongworp worp 
aan. LH passt door het doelgebied 
naar RH. RH dribbelt naar 9 meter 
en zet de zelfde oefening in vanaf 
de RH positie. 

 
correctiepunten: 
- posities innemen door 

hoekaanvalsters 
- passings gaan vanuit 

golfbeweging door de 
opbouwers 

- alle acties zijn doelgericht 
- optimale schot en 

loopdreigingen 
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Schottraining 

Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 

Doelschot hoekspeelster  Doelschot vanuit opbouwpositie 
 

uitvoering: 
 

Linkerzijde: 
korte aanzet gevolgd door 
sprongschot; 

 
Rechterzijde: 
lange aanzet: dreiging naar 
6 meter, gevolgd door passeren 
vaantje en afronden. 
Links en rechts verschillende timing 

 
variaties: 
- schotafstand wijzigen (vaantje 

verplaatsen) 
- verschillende schottechnieken: 

hoog, laag, versneld, 
vertraagd, sprongvalworp 

- eerst dubbelpassing met LO of 
RO 

- wisselende aanloopbewegingen 
opbouwers. 

 

uitvoering: 
Na dubbelpass met opbouwer 
afwisselend aan linker-/rechterzijde 
door hoekspeelster loopdreiging 
NWAZ resp. WAZ uitvoeren, gevolgd 
door doelschot. Opbouwers voeren 
eerst passdreiging uit naar t.o.g. 
opbouwer en spelen dan vervolgens 
hoek aan. Aandacht voor timing van 
de hoekspeelster (te vroeg starten) 

 
variaties: 
zie oefening 1. 

 

uitvoering: 
Bij deze oefening schieten RH en LH 
vanuit de opbouwpositie op het doel. 
MO positie dubbel bezetten. Passing 
MO/LO/LH. LO loopt aan op vaantje 
naar NWAZ. Passing LH/LO. LH zorgt 
nu voor correcte timing om achter LO 
langs te gaan. Passing LO/MO met 
passdreiging RO. Passing MO/LH en 
afronden met sprongschot. Aandacht 
voor de 
loop- en passdreigingen en timing! 

 
variaties: 
Loopvariaties LH/RH na passing 
door RO/LO (aantal passen) 
Schotvariaties, versneld/vertraagd 
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Oefening 4 Oefening 5 

Doelschot na inlopen hoekspeelster variatie op oefening 4 : 
combinatie tussen inlopende 
hoekspeelster 1 door opbouwgebied 
en hoekspeelster 2 naar cirkel 

uitvoering: 
Na passingsverloop MO/LH/LO/MO 
start LH explosief in richting RC 
positie bij de pass van MO/RO. Na 
passdreiging naar RH passt RO in 
een dynamische passbeweging de 
bal naar de inlopende LH terug. De 
hoekspeelster gebruikt variaties bij 

de afronding in sprong (versnelt, 
vertraagd, hoog, laag, vanaf 6 mtr, 
vanaf 9 mtr. etc.) 

 
correctiepunten: 

- timing door hoek bij inlopen 
naar cirkel goed afstemmen, 
waardoor dit mogelijk achter de 
rug langs van de verdedigsters 
kan plaatsvinden. 

- de passbewegingen/dreigingen 
van RO/LO moeten zeer 
dynamisch zijn waardoor de 
directe verdedigsters gebonden 
worden en ruimte wordt 
gemaakt voor de inlopende 
hoekspeelsters 

- indien de eindsituatie van de 
inlopende hoekspeelster niet 
'ideaal' is als schotkans dan 
moet de mogelijkheid aanwezig 
zijn om 'verder te spelen'. 

uitvoering: 

1. LH en RH brengen kort achter 
elkaar de bal in het spel. Na pass 
RH/RO zet LH pass in naar LO. RO 
passt naar LH door het 
opbouwgebied en afronden met 
doelschot. LO passt na ontvangst 
bal van RO naar RH en afronden 
met doelschot. 
2. LH passt naar LO, deze door naar 
RO. Na passdreiging RO/RH speelt 
RO de inlopende LH aan in het 
opbouwgebied (MO positie). Bij 
passaanzet RO/LH start RH in 
richting LC en wordt door LH 
aangespeeld. 

 
correctiepunten: 
- zie oefening 
- oefening uitvoeren met 

verdedigsters. 
Welke factoren spelen een rol bij de 
toepassing van de juiste technieken 
(bal aannemen, afspelen, 
doorbreken, doelschot beweging, 
positie) voor de buitenspeelsters ? 
Probeer maar uit met steeds 
wisselend spelende verdedigsters 
(offensief, defensief, reagerend, 
agerend) en probeer oplossingen te 
vinden om deze spelvorm door te 
kunnen laten gaan. 
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Schot- en waarnemings- en beslissingstraining 
 

Doel : 
 

- techniekvariaties toepassen in oefenvormen, op grond van waarneming van het 
verdedigstergedrag. 

 

Techniekaanwijzing, omkeerpunt bij schot: 
 

- het moment dat de uithaalbeweging overgaat in de schotbeweging noemt men het 
'omkeerpunt. Tot het omkeerpunt kan een speelster de werprichting of uitvoering 
nog veranderen. 

 
 
 

Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3 

Acties tegen reagerend spelende 
hoekverdedigsters. 

Acties tegen anticiperend spelende 
LFW/MHV 

Beslissingsmoment 

uitvoering: 
Na passverloop MO/LH/LO speelt LO 
na een doorbraakdreiging terug naar 
LH. LH probeert in 1:1 tegen LHV uit 
te spelen. 

 
opdrachten LH/RH 
- houd LHV/RHV nauwlettend in 

de gaten; 
- blijft LHV/RHV na jouw 

balaanname defensie probeer 
dan door te breken aan NWAZ 
of WAZ; 

- Grijp LHV/RHV offensief in, dan 
de bal naar MO verder spelen, 
of RO. (LO is op dit moment nog 
niet op zijn plaats 
teruggekeerd). 

 
opdrachten LHV/RHC: 
Blijf wisselend defensie op 6 mtr of 
stap vroegtijdig uit op LH/RH. 

 
opdrachten doelverdedigster: 
pas variaties toe zoals: staan 
blijven, uitstappen, korte of lange 
hoek aanbiedend. 

uitvoering: 
Na passverloop MO/LH/LO stapt LHV 
vroegtijdig en offensief uit – bij 
passaanzet door LO – tegen LH, 
zodat LH niet direct aangespeeld kan 
worden. 

 
opdrachten LH/RH: 
- doorbraak NWAZ, zonder bal, 

achter LHV langs indien LHV zijn 
lichaam heeft gericht op de LO. 

- loopdreiging NWAZ en door 
breken, zonder bal, aan WAZ 
indien LHV frontaal op LH is 
uitgestapt. 

uitvoering: 
In de situatie 6 tegen 5 proberen de 
aanvalsters aan de flanken door te 
breken of een schotkans te creëren. 

 
opdrachten LHV/RHV: 

- na bal-aanname LH/RH 
reageren LHV/RHV defensief of 
grijpen offensief in; 

- voor balaanname nemen zij een 
offensieve stelling in tegen de 
LH/RH; 

- bij balbezit RO/LO nemen zij 
wisselend sterk of niet 
aansluitende positie in naar de 
balzijde. 

   
 

Zie eveneens hoofdstuk 2 de anticiperende spelbenadering, waarnemen en beslissen 
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Basisoefeningen voor de rechter en linker opbouwspeelster 
 

Techniektraining 
 

Doel: 
 

- scholing van het specifieke positiespel op LO en RO 
- aanspelen vanuit verschillende posities, passvarianten 
- aannemen van de bal vanuit verschillende posities 
- uitvoeren van loop- afspeel- en schotdreigingen. 

 
 

Passings - oefening 1 Passings - oefening 2 

uitvoering: 
Balweg LH/LO (haakbeweging!) RH 
(inzet naar achterlijn) RO/LH. 

 
variaties: 
- De pas van LH en RH worden 

afwisselend naar LO en RO 
gespeeld; 

- Na balaanname door LH kan LO 
de bal ook passen naar RO i.p.v. 
RH 

 
correctiepunten: 
- LO/RO nemen de bal altijd in 

sprint aan; 
- de handelingen van LO/RO zijn 

doelgericht, dus niet direct 
blikcontact met de aan te spelen 
speelster; 

- uitsluitend strekworpen en 
sprongworpen toepassen; geen 
pronatieworpen. 

- niet te vroeg instarten; pas 
instarten bij passaanzet van 
afspelende speelster. 

uitvoering: 
Na passverloop LH/LO/MO speelt 

MO na een passdreiging naar RO 
de bal terug naar LO. LO passt 
naar parallel instarten LH, die de 
bal verder speelt (in sprongworp) 
naar RH. Vanuit RH zelfde 
passverloop. 
RO en LO variëren met een  rechte 
doorbraakdreiging met en zonder 
bal en een doorbraak naar NWAZ 
(met bal). 

 
variaties: 
- LO kan RH ook direct 

aanspelen i.p.v. via LH 
- LO en RO spelen tegen half 

actieve RHV en LHV 
 

correctiepunten: 
- LH en RH starten met 

doelschotdreiging: 
- doorbraakdreigingen, 

passvariaties en aantal passen 
variëren; 

- de bal steeds in sprint 
aannemen en juist timen. 
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Schottraining 
 

Oefening 1 
 

Oefening 2 
 

  Oefening 3   

uitvoering: 
Na passverloop RH/RO/MO/LO/LH 
voert LO na loopdreiging NWAZ en 
passeerbeweging WAZ doelschot 
uit tegen een offensief blokkende 
verdedigster. 

 
variaties: 
- LO/RO werpen niet alleen. na 

aanspelen door LH/RH maar 
wisselen dit ook af met schot 
na passing door MC). 

- de aanspeelsters LH/RH en MC) 
spelen LO/RO wisselend na of 
voor de loopdreiging aan. 

- aanlopen en passeren 
WAZ/NWAZ 

 
correctiepunten: 
aanlopen en passeren gebeurt vlak 
voor de vlaggenstok 

uitvoering: 
Na passverloop RH/RO/LO/LH/LO 
passeert LO, na aanloopdreiging 
NWAZ naar WAZ en rondt af. RH 
brengt 2e bal in spel. LO speelt de 
bal nu door naar CL, die vervolgens 
afrond. 

 
variaties: 
- CL varieert steeds zijn positie. 
- Bij doelschot LO/RO fungeert 

CL als blokkende verdedigster. 
 

correctiepunten: 
- LO/RO werpen na balaanname 

binnen 2 passen op het doel 
(versneld/vertraagd); 

- wordt de bal niet zuiver 
aangespeeld naar LO/RC) dan 
speelt deze de bal eerst terug 
naar aangever en volgt 
opnieuw aanspelen LO/RO 

uitvoering: 
Na aanspelen door LH naar LO 
stoot LO door naar MO positie. 
CL biedt zich aan voor 1-2-'tje met 
LO. Direct na bal ontvangst rondt 
LO af met sprongschot. 

 
variaties: 
- kan LO vanwege een 

vroegtijdig en offensief 
uitstappende verdedigster niet 
aangespeeld worden en kan LO 
zelf niet werpen, dan speelt LO 
de parallel in startende RO 
opbouw aan, die vervolgen 
afrondt. 

 
correctiepunten: 
wordt de bal niet correct gevangen 
door LO/RO dan direct doorspelen 
naar RO/LO 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 4  

uitvoering: 
Na passings LH/LO/MO voert MO 
een passdreiging naar RO uit en 
passt de bal vervolgens direct 
terug naar de naar binnen 
inlopende LO terug. 
LO rondt tegen defensief blokkende 
verdedigster af. 

 
correctiepunten: 
- voor de balaanname van MO 

voert LO/RO eerst een doorbraak 
(loop)dreiging uit naar de NWAZ. 

- de eerste stootbeweging moet 
&Ogend en doelgericht worden 
uitgevoerd. De bal moet in 
beweging door LO/RO worden 
aangenomen; timing ! 
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Schot- en waarnemingstraining 
 

Doel: 
 

- techniekvariaties toepassen in oefenvormen met tegenstander; 
- verbeteren van het waarnemings- en beslissingsvermogen door de aanvalster en 

verdedigster in opdracht vooraf vastgestelde handelingen te laten uitvoeren. 
 
 

Oefening 1 Oefening 2 Oefening 2 A 

uitvoering: 
MO passt naar LH/RH. LH/RH 
passt vervolgens naar de 
dynamisch in de golfbeweging 
instartende LO/RO naar 
WAZ/NWAZ. Het aanspelen 
gebeurt afwisselend voor en na 
de loopdreiging door LO/RO. 

 
opdrachten LO/RO: 

- schermt RHALFV doorbraak 
LH af dan probeert LO door 
te breken richting 7-meter 
lijn; 

- neemt RHALFV geen 
initiatief en kan LH niet 
doorbreken dan probeert 
LO na schijnbeweging naar 
binnen/buiten RHALFV te 
passeren en af te ronden. 
Let op: niet de 
doorbraakruimte voor LH 
vroegtijdig 'dichtlopen'. 

- als er geen goede 
doorbraak mogelijkheid is 
dan doorspelen naar MO en 
opnieuw proberen. 

- afronden als het kan, het is 
geen ́ must' 

 
opdrachten RHALFV/LHALFV: 

- vroegtijdig rugdekking 
geven aan RHV/LHV bij 
doorbraakpoging LH/RH of 
agerend optreden bij 
doorbraakpoging LO/RO. 

- RHV/LHV stellen zich in de 
eerste plaats defensief op 
en geven vervolgens 
rugdekking aan HALFV's 
om zo LO/RO te dwingen 
de bal door te spelen naar 
RO/LO. 

uitvoering: 
Na passverloop MO/LH/LO voert LO 
bij defensief handelende RHALFV bij 
defensief handelende RHALFV 
doelschot uit. Als RHALFV offensief 
uitstapt dan speelt LO de CL aan  die 
afrondt. MO en buitenspeelsters 
fungeren hierbij als 
aanspeelstations. 

 
verdere opdrachten LO/RO: 
- versnelt en vertraagd 

sprongschot en wisselend 
pasritme toepassen 
(afhankelijk gedrag RHALFV); 

- doorbraak NWAZ mogelijk 
parallel instartende LH 

aanspelen; 
- bij doorbraak WAZ parallel 

instartende RO in het zicht 
hebben. 

 
opdrachten RHALFV/LHALFV: 
- wisselend offensief 

(anticiperend/agerend) en 
defensief verdedigen; 

- tijdig de CL afschermen tegen 
aanspelen; 

- doorbraakkant aanbieden bij 
offensief uitstappen: 
buitenbeen voor: doorbraak 
NWAZ, binnenbeen voor: 
doorbraak WAZ. 

uitvoering: 
Wordt LO door RHALFV offensief 
aangepakt en wordt CL 
afgeschermd door LHALFV tegen 
aanspelen door LO dan probeert LO 
door te breken langs RHALFV aan 
WAZ/NWAZ, afhankelijk van het 
gedrag van de HALFV. 

 
verdere opdrachten LO/RO: 
Vervolgens kan de oefening verder 
worden uitgebreid door LH/RH ook, 
indien mogelijk, bij de afronding te 
betrekken. 
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Oefening 3  

uitvoering: 
Na passverloop MO/LH/LO spert 

CL de offensief uitgestapte 
RHALFV en biedt zich na 
krachtige afzetbeweging aan om 
bal van LO te ontvangen. 

 
opdrachten RHALFV/LHALFV: 
er wordt telkens offensief 
uitgestapt op LO/RO. 
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Beslissingsmoment 
 

Doel: 
 

- toepassen van techniekvariaties, zoals het kiezen van de juiste handeling tegen niet meer 
vooraf vastgesteld verdedigingsgedrag en in de vorm van een complexe 
beslissingsmomenttraining. 

- verbeteren van het waarnemingsvermogen om handelingsrelevante signalen te herkennen 
 
 
 

Oefening 1  

uitvoering: 
Na passverloop MO/LH/LO 
probeert LO bij LBV (B) door te 
breken aan WAZ. Hierdoor moet 
RBV, vanuit de 6:0 verdediging 
offensief uitstappen. Probeert LO 
aan NWAZ door te breken dan 
moet RHALFV offensief uitstappen 
op LO (afb. 37). 

 
opdrachten RBV en RHALFV: 
uitstappen van de verdedigster (A 
of B) gebeurt aan de zijde waar LO 
probeert door te breken; 
na passaanzet door LH stapt A of B uit 
(na afspraak) 
A en B handelen op eigen inzicht 
voor of na balaanname door LO en 
zijn vrij in de beslissing om de CL 
wel of niet te begeleiden. 

 
opdrachten LO/RO: 
LO concentreert zich in eerste 
instantie op balaanname van LH. 
Vervolgens concentreert hij zich 
hier niet op maar op de initiatieven 
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binnen de verdediging. Hij heeft zo 
meer tijd om een beslissing te 
nemen. 

 
LO concentreert zich op de 
bewegingen van A en B. Stapt B op 
hem uit dan probeert hij te 
passeren aan WAZ en rondt af met 
een sprongschot. Stapt A op hem 
uit dan probeert LO aan NWAZ te 
passeren en rondt af met 
sprongschot of breekt verder door 
naar de cirkel. Stappen A en B 
gelijktijdig uit dan speelt LO de CL 
aan. 

 
LO probeert alle mogelijkheden uit 
om zelf tot een doelschotkans te 
komen of de CL aan te spelen. CL 
mag zich nu ook vrij in het 
oefengebied bewegen. Vervolgens 
spelsituaties volgens afbeeldingen 
38 en 39. Hierbij fungeert MO niet 
meer alleen om de bal in het spel te 
brengen, maar ook als 
aanspeelpunt als de aanval door 
blijft gaan, op zoek naar een 
doelschotkans. 
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Oefening 2 
 

Oefening 3 

uitvoering: 
In het spel 3 tegen 3 (MO fungeert 
hierbij weer als aanspeler) maakt 
LO alleen gebruik van de hem 
bekende oplossingen in bepaalde 
spelsituaties. De verdedigers 
RH/RHALFV en MV kiezen voor een 
3:2:1 verdediging. 

 
opdrachten voor RH/RHALFV: 
- MV kiest tussen een 

vroegtijdige 
verdedigingsopstelling tegen 
MO en het 
afschermen/voorkomen van 
doorbreken door het midden 
door LO. 

- RHALFV verdedigt LO offensief 
of dekt CL om aanspelen te 
voorkomen. 

- RH besluit of hij LO aanpakt 
wanneer hij naar NWAZ 
doorbreekt, of niet. 

 
mogelijkheden voor LO/RO: 
LO kan besluiten tot een doelschot als 
RHALFV zich defensief opstelt terwijl 

aanspelen van de CL tot de 
mogelijkheden behoort als RHALFV 
offensief handelt. 
Indien LO besluit om aan 
werparmzijde door te breken, 
wordt MV hierdoor gebonden. Een 
pass naar parallel instartende MO 
behoort tot de mogelijkheden. 

 
vervolgens... 
Kan MA worden toegevoegd voor 
spel 4 tegen 4. 

uitvoering: 
In een spelsituatie van 7 tegen 6 
(3:2:1 verdediging tegen 3:3 
aanval met een extra toegevoegd 
Cl) proberen de in overtalsituatie 
verkerende aanvallers doelschot 
mogelijkheden uit te spelen op de 
LO/RO positie. 

 
opdrachten voor de verdedigers: 
Het totale verdedigingsgedrag is 
niet vastgesteld. Alle verdedigers 
spelen vrij en nemen beslissingen 
op grond van eigens 
waarnemingen. 
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Basisoefeningen voor de midden opbouwspeelster 
 
De midden-opbouwspeelster is in principe een speelster met een uitstekend spelinzicht en 

is de spelbepaler of spelmaker bij het aanvalsspel. Hij fungeert als aan- en afspeelstation, 

neemt initiatieven en stuurt het aanvalspel van de groep. Daarnaast is het van grote 

toegevoegde waarde voor de 

aanvalskracht als de MO ook nog over uitstekende schotkwaliteiten beschikt. 
 

Naast de tactische vaardigheden beschikt de MO dus ook over uitstekende technische 

vaardigheden: 
 

• de bal zuiver naar iedere positie kunnen spelen, ook naar de hoekspeelsters, 

• de bal vanuit alle posities kunnen aannemen, 

• beschikken over de nodige schotvariaties naar WAZ en NWAZ 

• het vermogen bezitten om op verschillende manieren te kunnen doorbreken. 
 
Techniektraining 
 

Doel: 
 

- scholing van het specifieke MO-positie spelgedrag 
- verbeteren van de bewegingstechniek, waaronder de dynamische voorwaartse beweging 
- de bal vanuit allerlei richtingen goed kunnen aannemen, 
- zuiver kunnen passen vanuit verschillende positie met gebruikmaking van passvarianten en 

passdreigingen, 
- met een krachtige uitstraling uitvoeren van sterke loop-, doorbraak- en doelschotdreigingen. 

 

 
 
 

Passings - oefening 1 
 

Passings - oefening 2 

   uitvoering: 
MO speelt, na ontvangst van de bal 
van LO of RO door naar LH/RH. Na de 
pass loopt hij snel achterwaarts en 
rondt de pilon om vervolgens weer 
krachtig aan te zetten om de bal van 
RO/LO aan te nemen. 

 
correctiepunten: 
- Passes alleen uitvoeren na 

krachtige aanzet en 
voorwaartse beweging; 

- Passuitvoering variëren: slag- 
sprong - pronatieworp 

- Passen pas na uitvoeren na een 
dreiging 

uitvoering: 
Na passverloop LH/LO/MO speelt 
MO de bal in een dynamische 
voorwaartse beweging aan WAZ 
(doel: binding LHALFV) door naar 
de parallel ingestarte RO. 
RO speelt door naar de 
aanspeelster (A). Na pass A/RH 
begint de zelfde uitvoering van de 
oefening vanaf de RH positie. 

 
correctiepunten: 
- alle bal- en 

bewegingshandelingen zijn 
doelgericht 

- bij passing staat het NWAZ been 
richting doel passvariaties 
toepassen (cfm. oef. 1) 
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Passings - oefening 3 
 

Passings - oefening 4 

uitvoering: 
Na de pass van LO speelt MO de bal 

na een passdreiging naar RO terug 
naar LO die na een naar WAZ 
gerichte doorbraakdreiging RHALFV 
aan NWAZ passeert. Ondertussen is 
MO snel achterwaarts naar 
uitgangspositie gegaan en heeft 
pilon gerond, voordat hij de door RH 
in het spel gebrachte bal kan 
aannemen. 

 
variatie: 
Als de oefening goed verloopt kan 
deze worden versneld door LO/RO 
de parallel instartende LH/RH aan 
te spelen i.p.v. de aanspelen. 

 
correctiepunten: 
- de eerste beweging door LH/RH 

uitvoeren met schotdreiging 
- doorbraakdreigingen, 

passvarianten en aantal passen 
variëren 

- de 2e aanzet door LO/RO pas 
beginnen na passaanzet MO 

uitvoering: 
Het aanspelen naar MO wordt vanuit 

onderstaande posities uitgevoerd: 
1. RH (LH-LO-MO-RO-RH-MO) 
2. RO (LH-LO-MO-RH-RO-MO) 
3. LO (LH-LO-MO-RO-RH-MO-LO-MO) 
4. LH (LH-LO-MO-RH-MO-LO-LH-MO) 

 
correctiepunten: 
- alle passes van links neemt MO aan 

met loopdreiging naar rechts met 
doorbraak naar links 

- alle passes van rechts idem 
uitvoeren maar tegenovergesteld 
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Schottraining 
 

Doel: 
 

- aanleren/verbeteren specifieke technieken zoals: loopbewegingen, loopdreigingen, 
schotvariaties, doorbraak, doorbraakdreigingen en passvarianten; 

- uitvoeren van diverse specifieke schottechnieken met/zonder verdedigster en onder extra 
belasting/druk. 

 
 

Oefening 1 Oefening 2 

uitvoering: 
Doelschot na aanspelen door LO/RO. 
LO passt de bal na een schotdreiging naar MO, die met een sprongschot 
afrondt naar WAZ of NWAZ. 
MA verdedigster blokt de bal defensief. 

 
variatie: 
na passverloop RH-RO-MO-LO rondt MO af na terugpassing door LO. 
LO voert eerst aanspeeldreiging naar LH uit. 
Ook hier passeren na schijnbeweging. 

uitvoering: 
Na passverloop RH RO-MO-LO-LH 
rondt MO de aanval af met een 
doelschot na het aanspelen door LH. 

 
correctiepunten: 
- aanspelen MO na schotdreiging 

LH/RH; 
- doelschot MO naar doorbraak/ 

dreiging en passeren 
tegenovergestelde zijde; 

- schotvariaties vanuit 
verschillende hoeken uitvoeren 
en met verschillende pasritmes; 

- doelschot uitvoering met 2- 
benig sprongschot; 

- bij uitvoeren schot door MO naar 
NWAZ wordt de laatste pas 
zijwaarts, diagonaal naar links 
uitgevoerd. 
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Oefening 3 
 

Oefening 4 

uitvoering: 
Doelschot na overgang door 
LO/RO. 
Na pass naar MO neemt LO 
cirkelpositie in MO speelt door naar 
RO. MO verplaatst zich naar LO 
positie en wordt vervolgens door RO 
aangespeeld. Afronden naar WAZ 

en NWAZ. 
 

variaties: 
- afronden tegen defensief 

blokkende verdedigster; 
- aanspelen parallel instartende 

LH/RH. 
 

correctiepunten: 
- na pass MO-RO/LO beweegt 

MO diagonaal en achterwaarts 
naar nieuwe positie op LO/RO 
om weer explosief aan te 
zetten. 

- sprongschotuitvoering MO aan 
NWAZ binnen 1 of 2 passen na 
balaanname afhankelijk van de 
0-pas. 

uitvoering: 
Doelschot na overgang door MO: 
MO zet na balaanname van LO en 
passdreiging naar RO wissel in met 
LO. LO passt de bal naar de parallel 
instartende RO. 
MO beweegt (timing !) via 
7 meterlijn naar CR positie en 
ontvangt de bal van RO. MO rondt 
af met doelschot. 

 
variatie: 
- MO passt de bal door naar de 

parallel instartende RH 
 

correctiepunten: 

- MO stemt na de wissel met LO 
zijn bewegingssnelheid naar 
CR positie af op snelheid spel 
van LO/RO en neemt de bal in 
versnelling aan van RO. 

- doelschot en schothoeken 
variëren. 
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Schot- en waarnemingstraining 
 

Doel: 
 

-verbeteren waarnemenings vermogen en de toegepaste techniek (varianten) in 1:1 wedstrijdsituaties 
 
 

Oefening 1 Oefening 2 

Doelschot tegen MA Doelschot tegen MV en MA 

uitvoering: 
MO rondt af met sprongschot na 
samenspel met LO/RO en tegen 
een defensief blokkende MA. 

 
opdrachten MO: 
- MO voert passeerbeweging uit 

naar rechts bij balontvangst van 
LO en naar links bij balontvangst 
van RO; 

- MO houdt gedrag MA in de 
gaten: 

- MA offensief: doorspelen naar 
RO/LO; 

- MA defensief:doelschot langs 
blok MA. 

 
vervolgens: 
- toevoegen van halfoffensieve MV 

 

 

 

 

 

 

 

 

uitvoering: 
MO rondt af met sprongschot of 
speelt CL aan na samenspel met 
LO/RO tegen VM en MA 

 
opdrachten MO: 
- MO houdt in de eerste plaats 

gedrag MV in de gaten. Gaat MV 
bij balverloop MO/LO/MO mee in 
richting LO dan passeert MO aan 
NWAZ en rondt af met 
sprongschot. 

- wordt MO door MV offensief 
aangepakt dan speelt hij bal door 
naar RO. 

- na passeren van VM beoordeelt 
MO de situatie t.o.v. MA. Wordt 
MO door MA offensief aangepakt 
dan passt MO naar CL. Blijft MA 
defensief dan rond MO af met 
sprongschot. 

 
opdrachten MV en MA: 
- MV verplaatst zich duidelijk 

richting LO en pakt MO direct na 
balaanname aan; 

- MA beslist pas na passeren van 
MV door MO of dat hij defensief 
CL verdedigt of MO aanpakt. 
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Oefening 3 Oefening 4 

Doelschot na overgang MO naar 
overtal bij LHV en RHV 

Doelschot na overgang LO/RO 
tegen R en LHALFV en MA 

uitvoering: 
Na pass MO/LO loopt MO 
vervolgens in richting CL-positie, 
om bij balaanname door RO 
explosief aan te zetten richting CR. 
MO ontvangt de bal van RO en rondt 
af of speelt parallel instarten RH 
aan. 

 
opdrachten MO: 
- juiste timing aanzet richting CL 

(na balaanname RC). RO zet 
druk op LHALFV om weg vrij te 
maken voor MO. 

- MO zet druk op MA en LHV en 
besluit, afhankelijk gedrag LHV 
om zelf te schieten of RH aan te 
spelen. 

 
opdrachten LHV/RHV: 
- duidelijk kiezen tussen 

aanpakken MO of RH. 

uitvoering: 

Na passverloop MO-RH-RO voert 
RO overgang uit na pass naar MO 
naar CL positie. MO passt naar LO 
en wisselt met RO positie. LO voert 
schotdreiging uit en speelt de bal 
naar MO op RO positie. 

 
opdrachten MO: 
- MO beoordeelt gedrag LHALFV en 

MA en besluit tot doelschot als 
LHALFV defensief blijft en MA de 
inlopende RO begeleidt; 
doorbraak NWAZ als LHALFV 
offensief uitstapt en MA de CR 
afschermt; aanspelen CR als 
LHALFV offensief uitstapt en MA 
RO begeleidt. 

 
opdrachten MA: 
- MA bepaalt naar eigen beslissing 

om RO te begeleiden of CR af te 
schermen tegen aanspelen. 

 
opdrachten L en RHALFV: 
- Beiden bepalen aan balzijde om 

offensief of offensief op te 
treden. 

- Aan de niet-balzijde wordt RO/LO 
op de cirkel afgeschermd. 
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Beslissingstraining 
 

Doel: 
 

-beslissen, handelen en toepassen van diverse techniekvarianten tegen een vrij spelende verdediging  
 en herkennen van spelsituaties. 
 
 

Oefening 1 Oefening 2 
 

Doorbraak LO/RO na druk zetten 
MO op MV/R en LHALFV 

 

Spelsituatie en mogelijkheden 
tegen het binnenblok bij een 3:2:1 
verdediging met cirkelspeelster 

uitvoering: 
In de 3:2:1 situatie probeert MO 
druk te zetten op MV en R of 
LHALFV met doorbraak 
mogelijkheid voor LO/RO passing 
voor HALFV of achter HALFV (met 
stuit) 

 
opdrachten MO: 

- MO concentreert zich eerst op 
gedrag MV: gaat deze mee 
richting LO dan breekt MO door 
aan WAZ Speelt MV offensief en 
zet MO vast, doorspelen RO/LO. 
De balsnelheid moet stabiel 
blijven. 

 
opdrachten MV, L en RHALFV: 

- MV: Rugdekking LO/RO of druk 
zetten op MO 

- HALFV's: Rugdekking MO of 
druk zetten op LO/RO 

- MA: Rugdekking MV of 
defensief CL afschermen 

uitvoering: 
Na pass/terugpass LO/RO probeert 
MO tegenovergesteld door te 
breken tussen MV en L/RHALFV of 
de parallel instartende RO/LO aan 
te spelen. 

 
opdrachten MO: 
- zie oef 1: 
- schermt LHALFV en MV 

doorbraak MO af, dan start RO 
parallel in voor een doorbraak 
en wordt door MO aangespeeld. 
Pakt LHALFV MO niet aan dan 
volgt doelschot MO. 

 
opdrachten verdedigsters: 
- MV: rugdekking RHALFV of direct 

aanpakken van MO: 
- HALFV's: rugdekking MV of 

offensieve aanpak tegen LO/RO; 
- MA: afschermen CL en defensief 

blokken tegen MO 
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Oefening 3 Oefening 4 

Spelsituatie en mogelijkheden in 
6:5 situatie (zonder MV) na 
overlang door LO/R0 

Spelsituatie en mogelijkheden in 
6:6 situatie (zonder MV) na 
overlang door LO/RO 

uitvoering: 
zie ook afb. 54 bij oef. 4. De 
spelsituatie is een 3:3 aanval tegen 
3:2:1 verdediging. zonder MV, 
waarbij RO/LO door middel van 
overgang naar 2:4 situatie 
mogelijkheden tot afsluiting  
bieden. 

 
opdrachten MO: 
- MO beoordeelt het 

verdedigingsgedrag, na 
overgang door RO, in de 
volgende volgorde: LHALFV - 
LHV - MA - RHALFV. 

 
opdrachten verdedigsters: 
- geheel vrij. 

uitvoering: 
In de complexe 6:6 situatie 
probeert MO, spelsituaties te 
herkennen en op grond hiervan de 
getrainde oplossingen te zoeken en 
beslissingen te nemen. 
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Basisoefeningen voor de cirkelspeelster 
 

Techniek training 
 

Doel: 
- scholing van de cirkelspeelster op de specifieke posities CM, DR en CL 
- verbeteren van de bewegingstechniek, w.o. loopdreigingen naar WAZ en NWAZ 
- goed aannemen van de bal uit verschillende richten en onder druk 
- zuiver aanspelen vanuit verschillende posities met gebruikmaking van diverse passvarianten 

en passdreigingen 
- gebruik maken van doorbraak- en doelschotdreigingen 
- beheersen van de frontale rug- en schijnsper 
- beheersen van zowel de tweebenige als de één benige sprongtechniek 
- beheersen van diverse schottechnieken naar WAZ en NWAZ 

 

 
 

Passings en loslopen van verdedigster door de cirkelspeelster 

Oefening 1 - afb. A Oefening 2 - afb. B 

uitvoering: 
Cirkelspeelster biedt zich wisselend 
l en r achter de rug van de op halve 
kracht spelende verdedigster aan 
en dubbel pass! de bal met  LO. LO 
maakt steeds naar WAZ/NWAZ een 
loopdreiging. Speelsters regelmatig 
wisselen 

 
correctiepunten: 

- CL beweegt zich steeds achter 
de rug van de verdedigster 
naar andere zijde 

- na pass naar CL neemt LO de 
bal in achterwaartse beweging 
aan, rondt pilon en zet weer 
aan naar 9 mtr 

- verdedigster houdt 
handcontact als CL achter zijn 
mg verplaatst en probeert licht 
aanspelen te verhinderen 

uitvoering: 
Als vorige oefening alleen nu 
uitgebreid met 2e opbouwer en op 
volle kracht spelende offensieve 
verdedigster. De offensieve 
verdedigster probeert aanspelen 
CL/Opbouw te verhinderen en 
verdedigt de balbezittende 
opbouwer CL mag ook diagonaal 
passen. 

 
correctiepunten: 

- de opbouwers voeren telkens 
een loopdreiging uit alvorens 
CL aan te spelen en vallen 
terug naar uitgangpositie, 

- CL speelt steeds de vrije 
opbouwer aan 

- aanspeelvariaties door CL 
(stuit/steekworp) 
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Oefening 3 Oefening 4 Oefening 5 

uitvoering: 
Na passverloop LH-LO-RO probeert CL 
zich los te lopen van de verdedigster, 
neemt de bal aan van RO en passt na 

een doelschotdreiging door naar RIA 
RH begint dezelfde oefening nu vanaf 
rechts 

 
variatie: 
Uitvoering met 2 ballen. Balweg (1e 
bal) RH-RO-LO-RO start CL en neemt 
de bal aan van RO die  speelt terug 
naar RH, Bij balaanname door CL (door 

RO) begint LH dezelfde oefening vanaf 
links, waarna CR wordt geactiveerd 

 
correctiepunten: 

- balaanname vindt plaats door 
CL/CR ter hoogte van de 

7 mtr. 

- CL/CR spelen RH/LH aan na 
sprongschotdreiging op het 
doel. 

uitvoering: 
Hij balbezit MO loopt CL zich los 
van de verdedigster en wordt dor 
MO, kort voor de 7 mrt, 
aangespeeld met een polsworp CL 
passt door naar RO. Bij 
balaanname LO (van RO) zet CL in 
tegenovergestelde richting aan en 
speelt de bal, na ontvangst LO 
door naar LH. Tijdens pass CL/LH 
start RH dezelfde oefening met CR 

 
variatie: 
Er wordt met 2 ballen gespeeld (bij 
LH/RH). Tijdens pass LO/CL start 
RH niet pass naar RO etc. 

 
correctiepunten: 
- opbouwers gebruiken 

verschillende 
aanlooprichtingen en 
passvariaties. 

- Cirkelspeelsters proberen niet 
de verdedigsters te ontwijken 
maar zoeken ook 
lichaamscontact. 

uitvoering: 
Cirkelspeelster biedt zich aan 
bij alle speelsters op alle 
posities aan en speelt met hen 
de bal samen. Na de passings 
met MO en LO ontvangt CL de 
bal van LH. 
LH valt terug en start in naar het 
midden waarna CL hem de bal 
aanspeelt. Hierna neemt CL 
uitgangspositie in en start MO na 
balontvangst van LH dezelfde 
oefening, maar nu naar rechts. 

 
variatie: 
Na samenspel MO/CL en pass 
MO/LO start 2e MO met andere 
CL de zelfde oefening naar 
rechts. 

 
correctiepunten: 

- de opbouwspeelsters en 
hoekspeelsters voeren 
verschillende werp-, pass- 
en loopdreigingen uit 
voordat zij de CL 
aanspelen: 

- CL speelt de bal niet direct 
terug, maar oriënteert zich 
eerst riet een kort 
blikcontact naar links en 
naar rechts 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

  



 

 
November 2019   De blauwe lijn, beleid en ontwikkeling van HV Zwolle                                   
Pagina 147 / 167 
 

 

 

 

 

 

Schottraining 
 

Doel: 
 

-verbeteren specifieke techniekvariaties voor de cirkelspeelsters, zoals  
 loopbewegingen, loopdreigingen, doelschotvariaties, doorbraak, doorbraakdreigingen en 
 passvarianten; 
-specifieke doelschotvaardigheden trainen met en zonder tegenstander en onder psychische belasting 

 

 

Oefening 1 Oefening 2   Oefening 3   

uitvoering: 
Na samenspel met LO zet CL zich 
krachtig af en schiet na aanspelen 
door LH op het doel (1). 
Onmiddellijk zet CL weer aan en 
gaat voor de verdedigster langs. 
LO speelt CL aan die vervolgens 

afrondt op doel (2) met 
sprongschot. CL zet direct weer 
aan om het vaantje en wordt door 
de 2e LO aangespeeld en rondt 
weer af (3). Hier volgt dezelfde 
oefening aan de rechterzijde of 
weer aan de linkerzijde met de 
volgende CL. 

 
variaties: 
1-2 benige afzet door CL en 
diverse schotvariaties laten 
toepassen. 

uitvoering: 
Na het ronden van de linker 
vlaggenstok neemt CL de bal aan 
van de RO en rondt af met een 
doelschot. Direct hierna rondt 
hij/zij de rechter vlaggenstok en 
neemt de bal aan van LO en rondt 

af met een doelschot. 
 

correctiepunt: 
CL handt bij het ronder, van de 
vlaggenstok eventueel in om de 
bal vervolgens in volle sprint te 
kunnen aannemen. 

uitvoering: 
CL start in bij balaanname voor RO 
in de richting van de 7 mtr lijn en 
rondt af met een doelschot 
voorbij de vlaggenstok. Tijdens het 
doelschot brengt RH de bal direct in 
het spel voor CR. 

 
variaties: 
- uitvoering met verdedigster. 

De verdedigster begint met 

storen bij balaanname door CL 
- met draaibeweging door CL 

volgens afb. 65 
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Oefening 3 b Oefening 4 

uitvoering: 
CL start nu iets later in als bij oefening 3 
(afb. 64) en doet dit bij doelschot- 
respectievelijk passaanzet door RO. CL 
sprint door tot voorbij de rechter 
vlaggenstok en neemt de bal aan van RH 
na een korte draaibeweging en rondt af 
met een schot aan de NWAZ. 

 
correctiepunten: 
- direct na balontvangst door CL voert 

deze direct een pass- of 
schotdreiging uit 

- het tijdstip van instarten door CL wordt 
steeds later; pas bij schot- resp. 
passaanzet door RO (druk zetten op 
HALFV's), die hierop offensief reageren. 

- het gedrag van de verdedigsters is als 
in een wedstrijdsituatie (licht 
duwen/stoten, kort vasthouden, 
verdedigen in het doelruim. 

uitvoering: 
Na het passverloop LH-LO-MO-RO- 
RH springt RH diep in het doelgebied 
en speel één van de CL's aan. Na 
aanspelen CL's wisselt de 
hoekspeelster naar de andere 
hoekpositie. Direct na het aanspelen 
naar de CL brengt de 2e speelster 

op de RH de bal in het spel. Het 
spelverloop is gelijk maar nu naar 
LH. 

 
variatie: 
- de CL's nemen de bal niet alleen 

in stand, aan van RH/LH maar 
ook vanuit een korte sprong in 
doelgebied (vliegertje) 

- tussendoor wordt na een schot de 
CL ook direct aangespeeld door de 
trainer die naast het doel staat: de 
rebound. 

- LH/RH kunnen ook andere 
hoekspeelster of 
opbouwspeelster aanspelen die 
dan direct met een drukpass een 
CL aanspeelt. 
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Schot- en waarnemingstraining 
 

Doel: 
 

-specifieke techniekvariaties toepassen in wedstrijdsituaties met tegenstander en onder belasting; 

-verbetering van het waarnemingsvermogen door een en twee (het alternatief) 

 handelingsmogelijk(heid)(heden) uit te voeren bij voorafgesproken verdedigingsgedrag en met alternatief 
 
 

Oefening 1 

uitvoering: 
Naast het algemeen belastend component (serie) doelschoten) wordt het 
waarnemingsvermogen van de CO geoefend in het herkennen en 
analyseren van het gedrag van de doelverdedigster en de handeling die 
hierop volgt. 
De vlaggenstokken op de 6 mtr. Stellen de respectievelijke verdedigsters 
voor. CL start aan de 7 mtr naar vlaggenstok (VD0), achter de vrije 
worplijn, sprint naar VS1, pakt de bal van de grond en rondt af met 
een doelschot. Direct gevolgd door terugkeer naar VS0, en vervolgt 
de serie t/m positie 5. 

 
aanwijzingen: 
Als de oefening wordt gebruikt om de schottechnieken te verbeteren, dan 

wordt de oefening niet te belastend uitgevoed. Aan de andere kant kan ook 
bewust het verbeteren ven de techniek onder psychische- en 
fysieke druk worden geoefend, dan kunnen er 2 series achterelkaar worden 
uitgevoerd. Tenslotte kan de oefening ook worden uitgevoerd tegen 
verdedigsters. 

 
opdrachten cirkelspeelsters: 
– CL oefent diverse doelschottechnieken, met en zonder verdedigster, 

met en zonder dreigingen; 
– CL observeert de doelverdedigster (dv) goed en reageert hierop 

• vlakschot bij springende dv; 
• hoogschot bij kleinmakende dv; 
• door dv aangeboden korte/lange hoek te gebruiken. 

 
opdrachten doelverdedigster: 

- korte/lange hoek aanbieden 
- ver uitkomen 
- op de doellijn blijven staan 
- klein/groot maken 
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Oefening 2 Oefening 3 Oefening 4 

uitvoering: 
De speelsters op alle hoek- en 
opbouwposities hebben elk 
2 ballen en schieten beurtelings 
zodanig op de kast in het doel, 
dat de ballen terugkaatsen naar 
de cirkel, 

 
opdrachten cirkelspeelsters: 

- CL probeert in de rebound 
de bal te veroveren 
(verdedigsters storen hierin 
en vervolgens met een 
doelschot af te ronden op 
het bovenste deel van de 
kast. 

- CL anticipeert op de 
vluchtweg van de bal en 
neemt de juiste positie in 
op de cirkel om de bal te 
kunnen aannemen. 

- CL vecht voor elke bal. 
 

opdrachten verdedigsters: 
De verdedigsters proberen elke 
bal te veroveren en het 
aannemen van de bal en/of 
doelschot door de CL te 
verhinderen. 

uitvoering: 
Als voorbereiding op 
oefening 69a en 69b worden 
eerst diverse spertechnieken 
en het aanspelen van de CL 
geoefend. 
Na aanspelen ROM LHALFV 
(9-10 mtr) maakt RO 

wisselend naar WAZ/NWAZ 
loopdreiging CL zet rugsper 
aan tegenovergestelde zijde, 
waarna RO passeert naar 
NWAZ CL zet op juiste 
moment af en krijgt bal van 
RO aangespeeld en rondt af 
met een doelschot. 

 
opdrachten: 
- de verdedigsters werken 

op 80% 
- uitvoering aan 

WAZ/NWAZ t.o.v. LO/RO 
- aanspelen CL d.m.v. 

stuit, sprong, onder arm 
verdedigster door 

- spertechnieken frontale 
sper, rug sper, 
zijwaartse sper en de 
schijnsper. 

- tijdens sper arm 
verdedigster afschermen 
(hand erop) 

- uitbouwen niet MAV die 
primair de balbezitter 
verdedigt. 

- afsluiten riet vrije keuze 
in wedstrijdsituatie. 

uitvoering: 
De vaantjes worden vervangen door 1 
offensieve verdedigsters (op 80% 
werken). De opbouwers spelen bal 1x 
samen met verdedigster. Bij balaanname 
opbouwer start CL vanaf 7 mtr en voert sper 
uit. Opbouwer voert na doorbraakdreiging 
aan tegenovergestelde zijde van de sper, 

een passeerbewegíng uit naar sperzijde. Bij 
schotaanzet speelt hij CL aan die vervolgens 
in 1:1 met MAV afrondt. Alle posities worden 
intensief achterelkaar afgewerkt. Na schot 3 
speelt LH samen reet LO. Na bal aanname 
LH zet LO loopdreiging in naar NWAZ, 
gevolgd door passdreiging LH: LO en sper 
CL/RHALFV. Na afzet rondt CL af met schot 
op doel. 

 
opdrachten cirkelspeelster: 

- steeds starten vanaf uitgangspositie 
7 mtr. 

- spervarianten gebruiken wisselend 
naar WAZ/NWAZ, afhankelijk 
aanlooprichting opbouwer 

- CL geeft signaal aan de opbouwer 
aan welke zijde van de verdedigster 
een sper wordt gezet, 

 
opdrachten MAV: 

- MAV stoort CL bij aannemen van de 
bal en probeert bal te veroveren 
maar verdedigt primair de 
balbezitter. (doorbraakdreiging 
opbouwers) 

- Na balaanname CL probeert MAV 
(100%) om een doelschot te 
voorkomen 

 
opdrachten opbouwers en hoekspeelsters: 

- kijk goed waar de cirkel de sper gaat 
zetten 

- gebruik diverse aanspeelvarianten 
naar CL (veel met stuit: gevaar 
afvangen hooggespeelde bal door 
verdediging) 

- CL pas aanspelen als de balweg 
'veilig' is 
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Oefening 5 Oefening 6 

uitvoering: 
Op de flanken wordt in 3:1 situatie 
(hoek, opbouwer, cirkelspeelster 
tegen 1 half-verdedigster) het 
sperren en afzetten door de CL 
toegepast. MO fungeert hierbij als 
aanspeelstation. 

 
opdrachten cirkelspeelsters: 
- CL/CR sperren na de bal 

aanname door de 
opbouwspeelsters aan zijn 
WAZ/NWAZ 

- CL/CR houdt het gedrag van de 
verdedigster in de gaten. Volgt 
deze offensief de 
opbouwspeelster: afzetten 
vanuit de sper en afronden. Valt 
de verdedigster direct 
terug naar doelgebied en 
verhindert CL het afronden dan 
doorspelen via LH/LO. 

 
opdrachten LO/RO: 
- LO/RO gebruiken de vrije 

loopweg die de CL aangeeft 
- LO/RO proberen CL na zijn 

afzetbeweging telkens aan te 
spelen (voorkom 
onderscheppen van de pass 
door de verdedigster) 

- verschillende passtechnieken 
gebruiken 

 
opdrachten RHALFV/LHALFV:  
De halfverdedigsters hebben de 
vrije keuze uit een (extreem) 
offensieve stelling tegen de 
opbouwspeelsters in te nemen of 
terug te vallen uit de sper van CL 
en een sper door de CL ontwijken. 

uitvoering: 
MO en LO voeren een eenvoudige 
wissel uit en passen de bal door 
naar RO. Bij bal aanname door RO 
zet CL zich explosief af van de 
verdedigster en krijgt de bal 
ongeveer op de hoogte van de 
7 mtr lijn aangespeeld van RO en 

rondt af met een doelschot. 
 

opdrachten cirkelspeelster: 
- CL houdt in de eerste plaats de 

wissel van de opbouwers in de 
gaten en  vervolgens het 
verdedigingsgedrag van de 
MVV en de RHALFV. 

- Na de balaanname door RO 
observeert hij de LHALFV en zet 
explosief af naar midachter 
positie (timing bij werpaanzet 
RO). 

 
opdracht voor de opbouwspeelster: 
- LO/MO zetten tijdens de wissel 

de verdedigsters zodanig onder 
duik dat een doelschot 
mogelijk is indien een 
verdedigster een fout maakt 

 
opdracht voor de MAV: 
MA kiest uit een balgerichte 
verdediging tegen RO. die probeert 
door te breken langs LHALFV 
(rugdekking geven), waarvoor RO 
de CL aanspeelt die op zijn plaats is 
blijven staan of hij kiest ervoor om 
primair de CL mandekking te blijven 
geven. 
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Beslissingstraining 
 

Doel: 
 

-specifieke techniekvariaties en handelingen toepassen in wedstrijdsituaties tegen vrije, naar eigen  
 inzicht handelende verdedigsters 
-verdere verbetering van het waarnemingsvermogen in het herkennen van spelsituaties. 
 

 

Oefening 1 

uitvoering: 
In spelsituatie 3:2 (met MO als aanspeelstation) probeert LO in eerste 

instantie de CL aan te spelen. CL komt vervolgens tot doelschot, of speelt 

de parallel instartende LH aan of speelt de bal terug naar LO. 

 
spel uitgangspunten en mogelijkheden RHALFV en RHV: 
- Na balaanname door LO stapt RHALFV offensief uit op LO. RHALFV 

besluit of hij gaat in 1:1 tegen CL nadat deze de bal van LO heeft 
aangenomen of hij blijft mandekking geven aan LO 

- RHV beslist nadat CL de bal van LO heeft aangenomen tussen 
rugdekking RHALFV en aanpakken CL of offensief uitstappen tegen 
RH 

 
spel uitgangspunten en mogelijkheden LO/LH: 

- LO en LH zorgen er steeds voor om aanspeelbaar te zijn door CL om 
een paralleldoorbraak te kunnen uitvoeren. 

 
spel uitgangspunten en mogelijkheden voor de Cl: 

- CL biedt zich vroegtijdig voor balaanname van LO aan (vanuit de 
schaduwzone van RHALFV) 

- CL observeert RHALFV. Grijpt deze direct bij hem in dan pass CL de 
bal terug naar de naar binnen doorstotende LO. Blijft RHALFV 
offensief bij LO staan, dan draait CL zich direct naar NWAZ en kijkt 
wat RHV doet. Geeft RHV geen rugdekking aan RHALFV dan rondt CL 
af met doelschot. Wordt CL door RHV aangepakt dan passt CL de bal 
naar de parallel instarten LH. 
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Oefening 2 

uitvoering: 
In een 4:3 situatie proberen LH, LO, CM en MO als aanspeelstation via een 
sper tot doelschot te komen. De sper wordt wisselend naar WAZ en naar 
NWAZ uitgevoerd 

 
variatie: 
Vanuit een doorbraakaanzet door 1 (-) zei CL een sper. Afhankelijk van het 
verdedigingsgedrag zet CL zich vanuit de sper af of hij speelt een 1-2 niet 
LO respectievelijk doorpassen naar de parallel instartende LH. 

 
spel uitgangspunten en mogelijkheden verdedigsters: 

- MAV stapt steeds offensief uit met de sperrende CL en kiest tussen 
rugdekken en overnemen LO (loslaten CL) of defensief gedrag tegen 
CL.. 

- RHALFV probeert uit de sper door CL te korren of het aanspelen 
respectievelijk doelschot van CL te storen. 

- RHV kiest bij een doorbraakaanzet door LO naar de NWAZ en 
aanspelen van CL tussen hulp bieders tegen de balbezittende CL en 
offensief uitstappen tegen LH 

 
speluitgangspunten en mogelijkheden LO/LH 
- LO/LH zijn er steeds klaar voor om de bal in een paralleldoorbraak van 

CL te kunnen aannemen. Wanneer de situatie voor LO niet optimaal is 
speelt hij steeds door naar CL, LH of MO. Belangrijk is dat de bal blijft 
gaan. Ook hier: DOORSPELEN! 

- Als de verdediging een tactische fout maakt, bijv. RHALFV blijft 
defensief, dan probeert LO tot doelschot te komen. 

 
speluitgangspunten en mogelijkheden CL: 
- CL timed het moment van sperren correct op het moment dat LO 

probeert door te breken respectievelijk biedt zich aan voor een 1-2-tje 
zonder te sperren. 

- CL beoordeelt eerst de gehele situatie. Daarna neemt CL een beslissing 
afhankelijk van het gedrag van de MAV voor een afzet na sper en 
doelschut (indien MAV rugdekking geeft tegen doorbraak LO bij 
RHALFV of tot een 1-2 actie indien de MAV de CL direct aangepakt 
wordt. 

- Breekt LO door aan NWAZ dan beoordeelt CL de situatie bij LHV: LHV 
stapt offensief uit tegen LH dan probeert CL door te breken. Grijpt LHV 
direct in bij CL dan speelt CL de bal door naar LH die parallel instart. 
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Oefening 3 Oefening 4 

uitvoering: 
In een spelsituatie van 4:4 proberen de aanvalsters 

door middel van samenspel met de CM tot een 
doelschotkans te kunnen. Speerpunt is hierbij het 
aanbieden en sperren door de CM 

 
speluitgangspunten en mogelijkheden CM: 
- CM beoordeelt de spelsituatie bij de offensieve 

MV en de LHALFV bij een doorbraakaanzet door 
MO. Voorkomt de LHALFV hierbij de doorbraak 
naar binnen deur MO en is een 1-2 met MO niet 
mogelijk, dan blijft CM op de doelgebied. Stapt 
LHALFV vroegtijdig en offensief uit op RO dan 
biedt CM zich op vrijeworplijn aan voor 
aanspelen. Na het afspelen naar MO of RO valt 
hij terug richting doelgebied. 

- Blijft LHALFV na aanspelen RH offensief op RO 
uitgestapt staan, dan zet CM aan (los van MA) 
en wordt door RH aangespeeld, gevolgd door 

- doelschot CM. 

- Na de balaanname let CM op het gedrag van de 
LHV: Geeft de LHV rugdekking aan MA en sluit 
hierdoor de vrije doorgang/doelschotkans voor 
CM af, dan passt CM de bal naar de parallel 
instartende RH; Stapt LHV echter offensief uit 
op RH dan voert MC een doelschot uit. 

 
spelkeuzes verdedigsters: 
- MV pakt MO wisselend vroegtijdig aan LHALFV 

kiest tussen een vroegtijdige offensieve stelling 
tegen RO en een defensievere rugdekking tegen 
MO. 

- MA maakt de keuze om CM te begeleiden, 
schotarm rechtshandige CM blijft hierbij vrij, of 
het aanspelen door RH te verhinderen. 

- LHV pakt RH aan of geeft rugdekking tegen de 
MC. 

 
spelkeuzes MO/RO/RH: 
- MO probeert bij een doorbraakpoging aan de 

WAZ om MC aan te spelen. Wanneer dit niet 
mogelijk is speelt hit de bal door naar RO. 

- RO neemt de bal van MO aan en speelt zo snel 
mogelijk door naar RH. Mocht de LHALFV echter 
rugdekking geven om een doorbraak van MO te 
voorkomen, kan RO besluiten tot een parallel 
doorbraak na samenspel met MO. 

- RH probeert om MC aan te spelen of biedt zich 
aan voor een paralleldoorbraak indien LHV 
rugdekking geeft tegen MC. 

uitvoering: 
Bij een gebruikelijke 3:2:1 verdediging (agerend) 
neemt de MV vroegtijdig een offensieve stelling in 
op MO. MO wordt hierdoor tegen aanspelen 
afgeschermd en de balcirculatie/snelheid wordt 
hierdoor onderbroken. Als oplossing hiervoor biedt 
MC zich voor aanspelen door LO aan in de ruimte 
tussen de MV en de RHALFV. 

 
Op grond van bovenstaande situatie proberen de 
aanvalsters om tot de volgende oplossingen te 
komen: 
- LO voert 1-2-tje uit met MC. Breekt door en 

rondt af met een sprongschot. 
- Geeft MA tijdens doorbraakpoging LO 

rugdekking dan speelt LO de MC aan die aanzet 
richting cirkel. 

- Valt RHALFV met MC terug richting cirkel, zodat 
deze niet door LO kan worden rein aangespeeld 
en heeft MA de doorbraak/schotdoelkans van LO 
geblokkeerd dan volgt een snelle pass naar RO 
of mogelijk naar RH indien deze richting 
7 mtr. lijn is ingestart. 

- Indien MV zijn offensieve stelling tegen MO 
verlaat om tegen doorbraak LO rugdekking te 
geven, dan breekt MO achter MV door en krijgt 
de bal van LO aangespeeld. 
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De doelverdedigster 

 
Naar aanleiding van een trainingsstage van de bondscoaches en meerdere Oranje keepers in 
Denemarken is men in aanraking gekomen met een andere visie op het keepen. Deze visie en stijl 
willen we nu ook bij HV Zwolle gaan toepassen omdat het effectiever is en meer rendement geeft 

op welk niveau dan ook. Middels meerdere gesprekken hebben we samen getracht deze andere stijl 
te beschrijven en enigszins te visualiseren. 
 

Hoe wordt een doelverdedigster gevonden? 
In de jongere leeftijdscategorieën (tot ongeveer 11 jaar) moet vroegtijdige specialisering worden 
voorkomen. Iedere speelster moet op elke plaats leren spelen, dus ook in het doel moeten speelsters 

ervaring kunnen opdoen. De volgende uitgangspunten worden hierbij in acht genomen: 
geen vroegtijdige specialisering 
kijk als trainer/coach welke speelsters plezier beleven aan het doelverdedigen 
geen negatief principe hanteren: de slechtste speelster zetten we maar in het doel; hier is het 

doelverdedigen te belangrijk voor en erger, het schaadt de ontwikkeling van betrokkene. 
het atletisch vermogen (lenigheid) 
lichaamslengte kan een punt van overweging zijn, maar niet doorslaggevend. 
 

Wanneer wordt begonnen met het systematisch trainen van de grondbeginselen? 
Rond de leeftijd vanaf 11 a 12 jaar kan de trainer een speelster gaan zoeken die mogelijk een goede 
kandidaat is m doelverdedigster te worden. 
Vanaf het 12e/13e jaar, als de lichaamsgrootte al redelijk aan het ontwikkelen is, kan met trainen 
van de basistechnieken worden begonnen. Deze grondbeginselen zijn: 

de houding 
de bewegingstechniek 
de basistechnieken van het stoppen van hoge, halfhoge en lage doelschoten vanaf de 2e lijn 
(opbouw). 
 

De stijl van keepen 

Het is de bedoeling dat men gaat keepen in vlakken. Het dichten van vlakken met je hele lichaam. 

De doelverdedigster zal meer op beide benen moeten blijven staan, dus niet op 1 standbeen staan 
en met het andere been keepen. Nu kun je bijv. het doel in 
verschillende hoeveelheden vlakken opdelen, hier gaat het echter om 9 vlakken. 
 

Het gaat erom om zoveel mogelijk vlakken met  
je lichaam af te dichten. Dat betekent dat de 
doelverdedigster veel moet bewegen in het doel. Veel 
kleine passen moet gaan maken, daarbij moet ze  

leren efficiënt te bewegen. Met diverse oefenvormen 
moet er op gelet worden dat de keepster niet kruist 
met de benen. Bij het verplaatsen in het doel gaat de 
doelverdedigster niet meer helemaal van paal tot paal, 
maar stopt al ruim voor de paal en kijkt wat er gebeurt. 
 

Het aan de paal keepen vervalt omdat een hoek  
speelster altijd de neiging heeft naar binnen te komen 
 om haar schothoek te vergroten. De bedoeling is nu 

kort vrij te geven en dat op het laatst af te dichten. De techniek hierbij is om niet te gaan stappen, 
maar door een kleine, explosieve sprong met 2 benen tegelijk snel zijwaarts te verplaatsen, de 
handen blijven 
hierbij hoog om het bovenste vlak af te schermen. 

Vanuit de hoek komt ook het keepen met de heupen aan de orde. Ook hierbij is het niet de bedoeling 
dat vlak af te dichten met de handen, want laat je die zakken dan geef je hoog weer vrij voor de 
speelster. Het vlak wordt afgedicht op het laatst met een kort beweging met de heupen. Een 
zijwaartse knik waarbij 
het bovenlichaam frontaal blijft richting schutter. 
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Voorwaarden 

Belangrijke voorwaarden voor deze stijl zijn: 
 

het consequent blijven trainen van 

• Lenigheid 

• Snelheid 

• Kracht 

• Voetenwerk, snelle voeten 

• Balans 

• Gevoel van ruimte, te allen tijde weten waar je bent t.o.v. het doel en schutter 

• Mentaal (moed en durf, angst en faalangst 
 

opmerkingen: 

• Doelverdedigsters veel oefeningen laten uitvoeren waarbij voeten en armen  

onafhankelijk van elkaar ritmische bewegingen maken. 

• Bovenlichaam sneller laten bewegen dan onderlichaam. 

• Sterk worden in bovenbenen, bovenlichaam en schouders. 

• Balansoefeningen zijn ook van groot belang. 
 

Bij het willen veranderen van een bepaalde methode van keepen is het wel belangrijk dat 

we ons richten op de fysieke gesteldheid en mogelijkheden van de doelverdedigster. Bij 

jeugddoelverdedigsters is het redelijk eenvoudig om met een nieuwe manier te starten, 

zij hebben nog geen vaste eigen manier aangeleerd. Werk in kleine stappen en met veel 

herhalingen. 
 
Basisvaardigheden doelverdedigster 
De basisvaardigheden voor een doelverdedigster zijn: 

• Sprongkracht 

• Rompkracht 

• Uithoudingsvermogen 

• Actiesnelheid 

• Reactiesnelheid 

• Beweeglijkheid 
 
Hetgeen wij willen vergt natuurlijk bepaalde basisvaardigheden van een doelverdedigster: 

een daarvan is het in balans zijn van het lichaam. Een lichaam wat in onbalans is moet 

eerst in balans komen om te reageren. 
 

Het hebben van uitstraling en het er "staan" als doelverdedigster zijn bepalend voor de 

effectiviteit van een doelverdedigster. 

De juiste stabiele houding, het vermogen om lang te blijven waarnemen en uiteindelijk 

een juiste beslissing te nemen, zijn bepalend voor de effectiviteit van de doelverdedigster. 
 

Communicatie met de trainer en de verdediging ondersteunen de doelverdedigster bij het 

nemen van juiste keuzes. Het maken van afspraken tussen doelverdedigster en dekking 

zijn essentieel. 
 

Belangrijk is dat we alles gaan visualiseren voor een doelverdedigster: ze moet alles 

ervaren en zo leren. 
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Basistechnieken / standaardbewegingen 
 
De technieken blijven veelal hetzelfde alleen wordt er niet meer met 1 hand gekeept maar 
wordt alles zoveel mogelijk met twee handen gedaan. De "trekpop" wijze van keepen 
komt hiermee te vervallen. 
 
Basishouding 

De doelverdedigster staat met voeten iets uit elkaar en recht naar voren. De knieën en 

heupen zijn licht gebogen De armen zijn licht gebogen. De bovenarmen zijn iets naar 

achter zodat ook de borstspieren iets gespannen zijn. 
 
Hoge ballen 
 

Het stoppen van hoge ballen in de hoeken gebeurd bij  

voorkeur met twee armen. Vanuit de uitgangspositie is er een  

explosieve afzet vanuit het rechterbeen. 
 
 

 

Duidelijk is te herkennen dat beide  

armen via de kortste weg worden 

gestrekt naar de linkerhoek waardoor 

een groot vlak wordt afgedicht. De tenen 

wijzen in de richting van doelpaal.  

Het lichaam blijft frontaal. 
 
 

 

Men dient met het hele lichaam achter de bal te komen. Ook minder 

nauwkeurig geworpen ballen kunnen zo worden gehouden. 
 
 
 
 

 
Onder tijdsdruk kan de bal ook met één arm worden

 tegengehouden. 
 
 
 

 
Vanuit de uitgangspositie is de afzet  

wederom met het verste been, alleen 

nu moet de bal ook nauwkeurig geraakt  

worden. 
 

Halfhoge ballen 
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Halfhoge ballen 
 
 

Ook bij het stoppen van halfhoge ballen zijn er twee 

mogelijkheden. 
 
 

Ook nu weer is er vanuit de 

uitgangshouding een explosieve 

afzet van het verste been. Om 

een zo groot mogelijk vlak af te 

dichten worden beide handen 

naar de bal gebracht. 
 
 

 

Deze beweging is moeilijker 

omdat de verste arm voor het 

lichaam langs gebracht moet 

worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de twee techniek blijft het lichaam in het midden van het 

doel. De afzet met het rechterbeen. Het linkerbeen 

optrekken tot halfhoog. Linkerarm van  

achteren tot boven het linkerbeen 

brengen. 

Romp rechtop houden. Tenen wijzen 

richting de doelpaal. 
 
 
 

Men dient zich zo groot mogelijk te 

maken. 
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Lage ballen 
 

 

Het stoppen van lage ballen gebeurt in principe door het 

lichaam met een stevige afzet naar de hoek te brengen. De 

linkervoet schuift over de grond tot het linkerbeen gestrekt 

is. De voet wijst richting de doelpaal. Tenen 

wijzen omhoog. De linkerhand komt van achter tot boven de 

linkervoet. Het zitvlak raakt de grond. 

 
 
 

De bijzondere techniek voor het stoppen van schoten door de benen  

is dat van het verste been de knie naar binnen draait, inlaten zakken,  

zodat je het vlak tussen de benen afdicht. Het bovenlichaam 

hierbij frontaal laten en dus iet indraaien waardoor je met 1 

schouder richting het speelveld komt te staan. Met de 

rechterhand wordt dan het gat gedicht. 
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Tactiek 
 
Naast technische scholing is de tactische scholing uitermate belangrijk. Doelverdedigsters 

moeten leren kijken, analyseren van de tegenstanders. Het "lezen" van de wedstrijd en 

de bewegingen van de schutters. Doelverdedigsters geven leiding aan de dekking. 

Als doelverdedigster moet je er voor zorgen dat je op de hoogte bent van het spel van je 

tegenstanders. Die kennis zorgt ervoor dat jou tegenstander zich gaat aanpassen. 

Het gaat er om dat jij als doelverdedigster steeds wat anders doet zodat de speelster niet 

meer weet waar ze aan toe is. 

Trainers zullen meer in gesprek moeten met de doelverdedigsters over het hoe, waarom 

en wanneer. 
 

Voorbeeld: 

Een speelster maakt een sprongschot hoog vanuit de hoek: wanneer zal zij tot schot 

komen en waar is dat afhankelijk van? 
 

De scholing van een speelster, de kwaliteit dus bepaald waar, 

hoe en wanneer het schot komt. Een zeer goed geschoolde 

speelster zal bv. heel snel 

tot schot kunnen komen 

in een sprongschot hoog, 

maar meestal zal dat na  

het hoogste punt zijn als  

men weer gaat dalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De doelverdedigster is een ‘vakspecialist’en verdient aandacht !!  

 

Qua leeftijd kunnen we de volgende onderverdeling maken; 

< 12 jaar aanleren van de basistechnieken 

13 – 18 jaar technieken verder ontwikkelen 

> 18 jaar psychisch verder uitbreiden 

 

Doelverdedigsters dienen te trainen op: 

• houding; 

• angst reductie; 

• opstelling in het doel en opstelling “achter de dekking” keepen; 

• opstellen bij 7-meters 

• verplaatsen in het doel 

• coördinatie 

• kracht 

• kijken naar ingooien 

• schriftelijke observaties 

• warming-up 

• inschieten 
 

Belangrijk is dat we alles gaan visualiseren voor een doelverdedigster, ze moet alles 
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ervaren en zo leren. 
 
Enkele tactische opmerkingen: 

 

• Wat betreft “op de werphand keepen” 

kan men doen als men een 

kansberekening heeft  

gemaakt. Hoe groot is de kans 

dat als ik dat of dat doe dat ik de  

bal pak. Bv. een linkshandige  

rechterhoekspeelsters: ga daar op  

de werphand staan en de bal komt kort. 

 

• Ook leren analyseren wat  

speelsters doen als ze onder druk  

komen bv. ruimte druk bij een 

rechtshandige rechterhoek  

speelster zal veelal kort schieten,  

dus aanbieden en op het laatst afdichten. 

 
 
 

 

 

 

 

 

• Een linkeropbouw die voor het midden 

 omhoog komt zal veelal links vanuit de 

doelverdedigster gezien afronden  

(tekening 1.)  

• Komt deze linkeropbouwer echter over  

het midden dan komen de schoten vaak  

rechts vanuit de doelverdedigster  

gezien (tekening 2.) 
 
Andere belangrijke tactische eigenschappen die  

een doelverdedigster moet beheersen zijn: 

• Het meeverdedigen als eigen team in de aanval 

 is, ver voor je doel staan om de 1e fase break  

af te vangen 

• Spelhervattingen vanuit iedere positie, en  

dan ook een break of snelle tegenaanval  

kunnen spelen. 

• Mee doen in de aanval bv. bij inworpen, vrije  

worpen nemen. 

• Als laatste goed kunnen samenwerken met  

de 2e dan wel 3e doelverdedigster. Een team  

vormen maar ook concurrent zijn. En dat is ook  

een mentaal en sociaal leerproces. 
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Daarnaast zijn er nog andere bepalende aspecten waar aandacht aan dient te worden 

besteed: 

• omgaan met tegendoelpunten 

• verwerken van een verloren wedstrijd 

• mentaliteit (training en wedstrijd) 

• instelling 

• niet spelen / wisselkeeper 
 

Om een zo hoog mogelijke effectiviteit uit het keepen te halen moeten we denken aan: 

• uitstraling 

• het er “staan” 

• de juiste stabiele houding 

• vermogen om lang te blijven waarnemen 

• de juiste beslissing nemen 

• goede communicatie met de trainer en verdediging 
 
Hierna staan nog een aantal oefeningen m.b.t. diverse loopvormen, lenigheid, 

beweeglijkheid, buikspieren, kracht, coördinatie en behendigheid. 
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Oefenvormen 

 
 
01 

Diverse loopvormen op matten 

Knieheffen, hierbij de armen op schouderhoogte in uitgangshouding 

 
 
Knieën hoog, kort 

 en in hoog tempo tot boven het hoofd brengen. vloercontact. 

02 Idem, om en om armen gebogen boven het hoofd en de armen 
geheel gestrekt boven het hoofd 

 

03 Lopen en hakken-billen tikken, armen in uitgangspositie en vanuit de 
ellebogen diverse bewegingen maken, hoog 

Ritme lopen en 
armbeweging 

04 Idem, afwisselend met armen hoog / breed  

05 Wisselend knieheffen / hakken-billen en hierbij weer een beweging 
met de armen uitvoeren. 

Variëren 

06 Zijwaarts schuiven( kleine pasjes) weer de armen bewegen vanuit de 
schouders en ellebogen 

Vloercontact houden 

07 Zijwaarts verplaatsen, voeten spreiden / sluiten  

08 Zijwaarts verplaatsen in kruispas, goede ondersteuning met armen Roteren van het 
bovenlichaam 

09 Achterwaarts lopen en kniehèffen, met gevarieerde armbewegingen  

10 Achterwaarts lopen en hakken-billen, met gevarieerde 
armbewegingen 

 

11 Voorwaarts verplaatsen door sprongetjes en hierbij armen en benen 
spreiden en sluiten. Benen gesloten = armen samen boven hoofd. 

Ritme 

12 Idem als oef. 11, nu achterwaarts verplaatsen  

13 Huppelpas voorwaarts waarbij elke 3e pas de rechterknie omhoog 

gebracht wordt tot aan de elleboog. 

 

14 Idem nu op elke 3e pas de linkerknie omhoog  

15 Voorwaarts lopen en om en om 360 graden draaien Snelle kort draai 

16 Hoog tempo achterwaarts lopen.  

17 Voorwaarts lopen over mat en uitvalpassen maken li - re, proberen 
om te blijven staan. Hand achterknie langs richting voet. 

Stand onderbeen. 
Hoek > 90 graden 

18 Idem, na koprol om en om li / re  

19 Idem, nu wel volledig landen in hordezit. Bovenlichaam niet 
indraaien 

 

20 Staan voeten schouderbreedte en 5x sprong met 2-voet afzet 
maken. Sprong ondersteunen door armzwaai. 

 

21 Sprongen op 1 voet maken li - re voorwaarts. Armen in 
uitgangshouding en strekken li en re mee. 

 

22 Hinkelen op li been en in de sprong de rechterknie optrekken. 5x li 

en 5x re uitvoeren 

 

23 Dubbelsprongen maken 1e sprong alleen knieheffen bij de 2e sprong 
een "hampelman" uitvoeren. 

 

24 Lopen langs hordes en met 1 been knieheffend er overheen 
uitvoerend. 

 

25 Idem, zigzaggend tussen de hordes door en met li - re knie over de 
hordes stappend. 

 

26 Idem, oefening 24 en 25 uitvoeren in achterwaartse beweging  
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Lenigheid / Beweeglijkheid 

1 Rechtop staan in spreidstand / schouderbreedte, hierbij de  Roteren vanuit de heup 

  armen zwaaien voorde borst langs van li naar re 
 

2 Idem, rompdraaiingen vanuit de heup, handen op de heupen. 
 

3 Staan in brede spreidstand, molenwiekzwaai, billen laten zakken. 

   Bevorderen door de rug hol te maken 
 

4 Liggen op de rug, armen gespreid op schouder hoogte, 

   linkervoet zwaait naar rechterhand. Het andere been  

   blijft gestrekt op en beweegt niet mee. 
 

5 Liggen op de rug, armen gespreid op schouder hoogte,  Explosief 

   linkervoet naar linkerhand. Eerst de knie optrekken en  

   vervolgens met voet een uittrap beweging maken. 
 

6 Liggen op de buik, armen horizontaal, linkervoet naar  

   de rechterhand. 
 

7 Liggen op de buik, armen horizontaal, rechtervoet naar  

  rechterhand. Eerst de knie optrekken en vervolgens met  

  voet een uittrap beweging maken. 
 

8 Liggen op rug/schouders en fietsbeweging maken.   Knieën buigen / strekken 

Ondersteunen met de handen. 
 

9 Idem, vanuit de heup met gestrekte benen, met de voet 

   achter het hoofd de vloer aan tikken. 
 

10 Idem, benen horizontaal en daarbij kruisen boven/onder 
 

11 Idem als oef. 9, nu in serie van 3 herhalingen li - mi – re Gestrekte benen 

     van hoofd de vloer aantikken. 
 

12 Liggen op de rug, armen en benen gestrekt / gespreid.  Explosieve schop 

    Met het bovenlichaam opkomen en li hand en re voet   beweging van de voet 

    hoop aantikken.  

    Oefening om en om uitvoeren 
 

13 Staan op 1 been (re) sprong maken en in de lucht  

    gaat de rechtervoet naar de rechterhand, vervolgens  

    landen op het andere been (li). 
 

14 Doelverdedigster staat op 1 been in het doel  

    en heeft de lat vast, (kleine doelverdedigsters staan  

   bij een paal) het andere been zwaaien, voorlangs van   

   li naar re (zo hoog mogelijk) 
 

15 Idem, doelverdedigster staat voor doelpaal en heeft  

   deze met beide handen vast. Been zwaait voorwaarts /  

   achterwaarts. 
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Buikspieren 

 
01 

 
Elke speler een bal, zitten op de vloer, voeten los van de grond. 
Balvoering in 8-draai om onder/boven benen 

 
Blijven ademen, niet 
persen 

   

02 Idem, benen blijven bij elkaar en balvoering rondom 
bovenbenen 

 

03 Liggen in voorligsteun, x-aantal keren uitdrukken. Series: 
Handen onderborst - schouderbreedte - elleboog breedte - 
diagonaal voor/achter ( beide zijden) x-herhalingen x5 oef. 

Rug recht. Geen 
doorgezakte rug. 
Billen niet omhoog 

04 In voorligsteun rondjes lopen om matten. Op teken van richting 

veranderen. Uitvoeren als tikvorm. 

 

05 2-tallen 1 bal. De speler met bal ligt op de buik en werpt de bal 
met 2 handen over het hoofd naar de speler die achter hem 
staat. Bal li/re terug rollen. 

Ellebogen los van de 
vloer 

06 Liggen in voorligsteun, uitstoten tot op de vingertoppen.  

07 Liggen in voorligsteun, rechterknie optrekken tot aan re 
schouder, knie blijft onder het lichaam, li en re uitvoeren 

 

08 Liggen in voorligsteun, rechterknie optrekken tot aan linker- 
schouder, knie blijft onder het lichaam, li en re uitvoeren 

 

09 Liggen in voorligsteun, rechtervoet buiten de rechterhand plaatsen  

10 2-tallen met Medicinbal. 1 speler zit op grond met de voeten van 
de vloer. Andere speler werpt gevarieerd de bal. Vangen en terug 

werpen. Voeten blijven van de vloer. 

x-aantal HH of een 
bepaalde tijd. 

11 2-tallen met Medicinbal. 1 speler ligt op de zij op grond met de. 
voeten geklemd onder bijv. wandrek. Andere speler werpt bal en 
de ander komt op en vangt de bal en werpt terug. Het 

bovenlichaam moet loskomen. 

Lichaam in 1 lijn 
houden. 
Schuinebuikspier 

12 Liggen op zij op een mat. Bovenlichaam komt op en breng nu 
elleboog en knie naar elkaar toe. 

 

13 Liggen op rug, armen gestrekt, benen gestrekt. Opkomen tot 
"knipmes" 

20 - 30 sec uitvoeren 

14 Staan in uitganghouding, om en om 1 knie zijwaarts omhoog te 
elleboog 

 

15 Idem, echter de voet gaat naar de hand, schouderhoogte  

16 Liggen op rug, opkomen tot zit, beide knieën optrekken en 

uitstoten tot "Hampelmann" in de zithouding 

 

17 2-tal in voorligsteun tegenover elkaar, 2 mtr. Rollen van 1 bal 
naar elkaar. Uitbreiden met 2 ballen of Medicinbal. 
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Krachtcircuit 

• Touwtjespringen, 2-benige afzet of wisselend op 1 been, series  

      van 15 sprongen maken 
 

• 2-tal beide met Medicinbal, 1 speler geeft bewegingen aan en de  

ander volgt in spiegelbeeld. 
 

• Doelverdedigster heeft een "Dynaband" om het middel en maakt 

       onder weerstand uitvalspassen zijwaarts - Hoog 
 

• Liggen in voorligsteun, op de onderarmen en voeten 
 

• Staan met gewichtje in beide handen en met benen en armen  

spreid - sluit bewegingen maken. 
 

• Liggen op de buik, Medicinbal met beide handen vast en   

ellebogen van de grond. 10 sec armen max. strekken 
 

• 2-benig sprongen op en af, bank of bovendeel kast 
 

• In uitgangshouding staan en zijwaartse sprong met  2 handen hoog 

landing op bank of bovendeel kast.     meenemen 
 

Zitten op 1,5 mtr van muur/ voeten van de vloer    Uitgangshouding

 en een Medicinbal kaatsen teen de muur en weer   bovenlichaam  

vaneen.        frontaal  
 

• Doelverdedigster staat met Medicinbal in beide  

handen/ explosief 

-diagonaal de hoeken aanstoten. 
 

• Doelverdedigster staat centraal in doel en komt diagonaal 

4 mtr naar voren en maakt "hampelmansprong" achterwaarts 

terug naar doel en vervolgens diagonaal naar andere zijde. 
 

• Liggen in voorligsteun/ in armen doorveren en vervolgens  

uitdrukken/handen los van de grond en weer opvangen.  

Ter verzwaring in handen klappen. 
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Coördinatie / behendigheid 

• Staan en 1 bal tussen de knieën geklemd. In boogje  

tussen de beide doelpalen in verplaatsen met  

kleine schuifsprongen 
 

• Idem verplaatsen via zig-zag parcours (5 x pilon) 
 

• 2-tal met 1 bal. Staan tegenover elkaar 3 mtr afstand.  

Bal geklemd tussen de voeten en vervolgens in de  

Handen van de andere speelster spelen 
 

• 2-tal met 2 ballen. Speler A werpt eigen bal omhoog  

en vangt deze weer op, intussen de 2e bal samenspelen 

met speler B. 
 

• 2-tal met 3 ballen. Speler A en B werpen eigen bal  

omhoog en vangen deze weer op, intussen de 3e bal  

samenspelen. 
 

• 2-tal met 3 ballen. Speler A werpt 2 ballen omhoog en  

vangt deze weer op, intussen de 3e bal samenspelen  

met speler B. 
 

• 1 doelverdedigster in doel, op 3 mtr voor doel spelen 2  Gehele 

• andere spelers 1 bal met de voet samen en proberen   lichaam 

te scoren (over de grond) Doelverdedigster moet    verplaatsen 

d.m.v. snel voeten werk zijdeling verplaatsen 
 

• Idem als oef. 07, echter de 2 spelers spelen door passing  Bovenlichaam 

1 bal samen en proberen te scoren in de beide bovenhoeken steeds 

meenemen 
 

• 2-tal met 1 bal. Staan tegenover elkaar. A heeft bal voor de  

borst vast en laat deze los, B vangt de bal voordat deze de  

grond raakt (staat met handen op schouder hoogte) 
 

• Idem, speler A laat 2 ballen tegelijk vallen 
 

• Doelverdedigster staat met bal in de hand en werpt deze  

recht omhoog, gevolgd door snel zitten, staan en weer vangen 
 

• Idem, na werpen op buik liggen en weer staand vangen 
 

• 6 spelers met bal op de 6-meter, Keeper start in doel en  

komt explosief naar elke speler, tikt bal aan en stopt een  

lobbal, direct gevolgd door dezelfde actie op 2e speler, enz. 
 

• Staan met 2 handen de bal vast voor de buik, bal loslaten  

en achter de rug in de handen klappen en de bal weer vangen  

voordat deze op de grond komt 
 

• Jongleren met 2 ballen in 1 hand 

 
 
 
 

 
 
 


