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KV De Granaet 2012-2017

Voorwoord
Voor je ligt het trainingsplan van KV De Granaet. Dit trainingsplan geeft de trainers handvaten voor
de trainingen en maakt inzichtelijk welke vaardigheden de jeugd moet leren, oefenen en beheersen.
Het is de bedoeling dat dit trainingsplan door iedere (jeugd)trainer wordt gebruikt bij het maken van
trainingen (en schema’s). Het trainingsplan sluit aan op het technisch jeugdbeleid en het spelconcept
van KV De Granaet.

Het trainingsplan is gebaseerd op een doorlopende leerlijn van F-pupillen naar A-junioren. Daarbij
wordt als eerste de te leren basistechnieken, zoals het schot, de strafworp, de doorloopbal, de
uitwijkbal etc. behandeld (Thema I). Tevens wordt er aandacht besteed aan de motorische aspecten
van het korfballen. Deze vaardigheden zijn zeker in de huidige tijd belangrijk om aan te leren bij de
jeugd. Daarna komen de verschillende functies in de aanval en verdediging aan de orde (Thema II).
Ook komen er tactische vaardigheden in dit plan aan bod (Thema III en IV). Denk hierbij aan het 4-0
draaien, 3-1, achterverdedigen, voorverdedigen en op de ballijn verdedigen. Dit alles heeft als doel
om binnen De Granaet een uniforme speelstijl te ontwikkelen.

De inhoud van het trainingsplan is samengesteld door de Technische Commissie, de Algemene Jeugd
Commissie, K3-cursisten en wordt beheerd door de sectorcoördinator Presteren. Voor vragen of
opmerkingen kun je altijd contact opnemen met één van deze personen.
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Thema 1: Techniek
Vanuit eerder opgestelde trainingskaarten gaan we in dit trainingsplan de technieken uitleggen en
geven we verschillende oefenstof om deze technieken te oefenen. Hieronder nog een deel van een
trainingskaart ter herinnering.

In dit trainingsplan wordt gewerkt met de letters a (aanleren), o (oefenen) en b (beheersen). Bij het
aanleren wordt bedoeld dat de techniek voor het eerst aan bod komt. De technische aspecten
worden benadrukt en daar zal specifiek op gecorrigeerd worden. Bij het oefenen is het zo dat de
kinderen de techniek al kennen maar dat de techniek nog vaak moet worden geoefend om hem ‘in te
slijpen’. Het beheersen houdt in dat de kinderen de techniek kennen en hem op de juiste
(technische) manier kunnen uitvoeren.
Om zo snel mogelijk wedstrijdsituaties te creëren, moet er gauw een verdediger bij de technische
oefeningen. Voor het gemak kun je aanhouden; (a)anleren = geen verdediger, (o)efenen = verdediger
met lichte druk en (b)eheersen = verdediger met volledige druk.
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Hoofdstuk 1: Gooien & vangen
Het gooien en vangen van de bal is erg belangrijk bij korfbal. Het is daarom van groot belang dat hier
voldoende aandacht voor is bij de jeugd. Hieronder de trainingskaart van het deel gooien in zijn
geheel.

Kijkend naar het eerste deel zijn er verscheidene varianten van het gooien. Je kunt als trainer dan
ook nooit teveel oefenen op het gooien en het vangen. Gooien en vangen is belangrijk bij:




het overspelen
het 4-0 spelen
aangooien voor het schot

1.1 Balvaardigheid
Al vanaf de F'jes is het van groot belang dat de spelers vertrouwd raken met de bal. Net zoals een
voetballer de bal 'hoog' probeert te houden is het 'vertrouwde gevoel in de handen' een eerste stap.
Met eenvoudige oefeningen kun je dit doel bereiken. Bij de pupillen noemen we dit ook wel:
‘baltrucjes’. Vanaf de C-aspiranten wordt dit ook wel 'patsen' genoemd. De volgende oefeningen
kunnen bij de pupillen worden gebruikt:
1. Stilstaand stuiten met de bal (sterke arm)
2. Lopend stuiten met de bal (sterke arm): dribbelen
3. Stilstaand stuiten met de bal (zwakke arm)
4. Lopend stuiten met de bal (zwakke arm): dribbelen
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5. Stilstaand de bal omhoog gooien (vangen eerst met twee handen, daarna met één en daarna met
de zwakke hand)
6. Idem, maar dan lopend
7. Bal achter de rug van hand tot hand (stilstaand, daarna lopend)
8. Bal onder de knie van hand tot hand (stilstaan, daarna lopend)
9. Bal met effect voor je plaatsen, zodat de bal terug komt of door het effect zijwaarts gaat.
10. Overige balvaardigheidoefeningen
Vanaf C-aspiranten: 'patsen':
1. Bal laten draaien op een vinger
2. Bal achter de rug plaatsen naar een medespeler
3. Doorloopballen met één hand
4. Doorloopbal waarbij de bal eerst achter de rug langs gaat
5. Doorloopbal waarbij de bal eerst onder een knie doorgaat
6. Doorloopbal waarbij de bal in de sprong wordt gevangen en in dezelfde sprong wordt geschoten
7. Doorloopbal met vooraf een draai van 360 graden
8. Overige 'patsoefeningen'

1.2 Eenhandig gooien
Niveau s
a = aanleren (het startmoment)
o = oefenen (inslijpen)
b = beheersen

gooien
eenhandig, goede hand, 4 meter

a

o

eenhandig, goede hand, 8 meter
rollende bal verwerken

a

o

eenhandig, zwakke hand, 4 meter
eenhandig, zwakke hand, 8 meter
stuitpass, goede hand
stuitpass, zwakke hand

o
a
o
a

b
o
o
o

a

o

b
o
b
o
a
o
a

c aspiranten b aspiranten a junioren

b
b
b
b
o
o
o

b
b
b
b
b
b
o

b
b
b
b
b
b
b

2e periode
b
b
b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b

2e periode

1e periode

2e periode
b
b
b
b
b
b
o

1e periode

2e periode

1e periode

2e periode

1e periode

d pupillen

1e periode

e pupillen

2e periode

1e periode

f pupillen

b
b
b
b
b
b
b

De techniek
Bij de beschrijving wordt uitgegaan van een rechtshandige worp. De speler staat met beide benen
een beetje uit elkaar in de schredestand met de linkervoet voor. De bal ligt op de hand waarmee
gegooid gaat worden en wordt naar achteren gehaald. Door de arm boven het hoofd snel voorwaarts
te strekken werp je de bal weg. Het lichaamsgewicht wordt hierbij verplaatst van het rechterbeen
naar het linkerbeen. De bal wordt nagewezen.
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Belangrijk is dat de spelers zowel leren en oefenen te gooien met hun sterke hand als met hun
zwakke hand.
Lukt het de speler niet? Aandachtspunten
voor de trainer zijn:








de bal wordt te vroeg losgelaten
waardoor de bal te hoog en te kort is
de bal wordt te laat los gelaten
waardoor de bal te laag en de kort is
de arm wordt niet gestrekt
verkeerde been dat voor staat
bal niet ver genoeg achter het
lichaam en daardoor stoten in plaats
van gooien
te lage handelingssnelheid waardoor
de bal dreigt te vallen

1.3 Tweehandig gooien
Niveau s
a = aanleren (het startmoment)
o = oefenen (inslijpen)
b = beheersen

gooien
tweehandig, stilstand
tweehandig, uit beweging, 4 meter
tweehandig, uit beweging, 6 meter

f pupillen

e pupillen

d pupillen

c aspiranten b aspiranten a junioren

a
a

b
b
o

b
b
b

b
b
b

o
o
a

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b
b
b

b
b
b

De techniek
De bal wordt met beide handen vóór de borst vastgehouden. De benen staan een klein beetje uit
elkaar in schredestand. Het lichaamsgewicht zit op het achterste been. Het lichaamsgewicht wordt
tegelijkertijd met de bal naar voren gebracht waarbij de armen worden gestrekt. De bal wordt
losgelaten net voor de armen volledig gestrekt zijn. Door een rotatie in de polsen, waarbij de
handpalmen naar buiten worden gedraaid, krijgt de bal extra snelheid. De vingers zijn hierbij gestrekt
en licht gespreid en blijven de worp nawijzen.
Door het lichaamsgewicht tijdens de worp van achteren naar voren te verplaatsen kan de bal nog
meer snelheid worden meegegeven.
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Lukt het de speler niet? Aandachtspunten zijn:





de bal wordt te vroeg losgelaten waardoor de bal te hoog en te kort is
lichaam beweegt niet mee
de arm wordt niet gestrekt, waardoor het een slappe bal wordt
er wordt met de vingers gestoten(de duimen moeten de laatste zet geven)

1.4 Tweehandig vangen
Het tweehandig vangen is erop gericht om snel door te gooien of het is een schotpass.
Niveau s
a = aanleren (het startmoment)
o = oefenen (inslijpen)
b = beheersen

vangen
tweehandig, stilstand
tweehandig, uit beweging

f pupillen

e pupillen

d pupillen

c aspiranten b aspiranten a junioren

a
a

o
o

b
b

b
b

o
o

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

b
b

De techniek
De uitgangshouding is een schredestand met licht gebogen knieën. Beide handen gaan de bal
tegemoet. Hierbij worden de armen bijna volledig gestrekt, zonder spanning. Juist voor het moment
dat de bal de handen raakt worden de armen gebogen. Zo wordt de vaart van de bal afgeremd. Het
gehele lichaam maakt tegelijkertijd een kleine achterwaartse beweging. Bij het opvangen van de bal
zijn de vingers gespreid aan de zijkant van de bal, de duimen wijzen naar elkaar toe aan de
achterkant van de bal. Bij hoog aankomende ballen de duimen dichtbij elkaar houden. Bij een laag
aankomende bal de pinken dicht bij elkaar houden (onderhands vangen).
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Lukt het de speler niet? Aandachtspunten zijn:








de duimen worden niet achter de bal
gehouden, waardoor de bal door de handen
schiet
men strekt die armen niet uit naar de bal
waardoor men pas actief gaat vangen als
de bal dicht bij het lichaam is. Het geleiden
van de bal om de vaart te minderen valt
dan weg en de bal stuit als het ware tegen
de borst of handen.
men buigt de armen niet als er contact met
de bal is gemaakt, gevolg is een uit de
handen stuiterende bal
men vangt niet met het gehele lichaam,
hierdoor wordt de eindhouding niet direct
de beginhouding van een worp

1.5 Eenhandig vangen

De techniek
De uitgangshouding is een schredestand met licht gebogen
knieën. Eén hand gaat de bal tegemoet. Hierbij worden de
arm bijna volledig gestrekt, zonder spanning. Juist voor het
moment dat de bal de gehele hand raakt wordt de arm
gebogen. Zo wordt de vaart van de bal afgeremd. Het
gehele lichaam maakt tegelijkertijd een kleine
achterwaartse beweging. Bij het opvangen van de bal is de
hele hand achter de bal waarbij de vingers gespreid zijn.
Lukt het de speler niet? Aandachtspunten zijn:


de vingers niet gespreid zodat de hand niet breed
genoeg is om de bal te vangen
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de hand niet meebewegen, zodat de bal weg kaatst op de hand
lichaam niet meebewegen

1.6 Oefeningen voor gooien en vangen
Gooien en vangen in tweetal
1. Spelers werpen elkaar de bal toe met twee handen en vangen met twee handen. Plaatsen op
borsthoogte. Besteed aandacht aan het werpen of het vangen en niet aan beide tegelijk.
Variatie: welk tweetal kan het snelst 25 keer heen en weer gooien, wie kan het vaakst overspelen
zonder dat de bal valt. Dit kan natuurlijk ook met de goede hand en de slechte hand.
2. Passen met een stuitpass, de stuit vindt plaats net voorbij het midden.
Werker en aangever
3. Een speler is de werker en een speler is de aangever. De werker komt vanaf ongeveer 8 meter
aangelopen richting de aangever. De bal wordt met twee handen gegooid door de aangever. De
werker stopt en vangt de bal met twee handen en gooit terug met twee handen. En loopt terug naar
de start positie van 8 meter. Dit kan bijvoorbeeld 10x worden gedaan.
4. De werker loopt op een afstand van 5 meter van links naar rechts. Gedurende (bijvoorbeeld) 1
minuut geeft de aangever de ballen aan op links en rechts. Belangrijk voor de aangever is dat de bal
goed gegooid moet worden op de buitenste hand van de bewegende speler. Belangrijk voor de
bewegende speler is dat hij/zij zich goed moet indraaien en de bal snel moet spelen.
5. Twee spelers staan op 1 a 2 meter uit elkaar. Speler 1 (werker) gooit de bal naar speler 2 en loopt
scheef weg van speler 2. Op een afstand van 6 a 7 meter krijgt speler 1 de bal terug van speler 2 en
past deze met de buitenste hand weer in. Speler 1 loopt terug naar de afstand van 1 a 2 meter krijgt
de bal speelt weer terug en loopt dan scheef de andere kant op van speler 2. Dit kan gedurende 1
minuut.
6. Speler 1 gooit de bal net iets te hoog naar speler 2 (werker). Speler 2 moet omhoog springen om
de bal te vangen. Dit kan ook met naar links en rechts lopen.
7. Twee spelers, speler A blijft op dezelfde plek staan. Speler B trekt schuin naar links weg, krijgt de
bal en plaatst terug naar A. Vervolgens loopt hij naar rechtsachter waar hij de bal krijgt en weer
teruggooit naar A.
A
Etc. circa 10 meter
B

Gooien en vangen met 3 spelers
8. Twee spelers staan tegenover elkaar en de derde speler staat er tussen. De bal is in het midden.
De speler in het midden speelt de bal naar één van de spelers aan de zijkant loopt erheen en
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ontvangt de bal terug. Deze draait zich om en speelt de bal naar de andere kant en loopt erachteraan
en krijgt de bal daar ook weer terug. Dit gedurende 30 seconden tot 1 minuut.
9. Drie spelers, speler B en C staan naast elkaar op 6 meter afstand van speler A. Speler A speelt de
bal tussen B en C in. B en C hebben een duel om de bal.
Gooien en vangen in vierkant met 4 spelers
10. In een vierkant opstellen met een onderlinge afstand van 5 tot 8 meter. Speler 1 gooit de bal naar
speler 2 en loopt erachter aan. Speler 1 krijgt de bal van nummer 2 terug en gooit naar speler
nummer 3 en loopt erachter aan. Speler 1 krijgt de bal terug en speelt naar nummer 4 en loopt
erachteraan. Bij speler 4 past nummer 1 de bal naar speler 2 waarbij nummer 4 er achteraan loopt en
de oefening herhaalt.
Oefeningen voor balfelheid
11. Speler A rolt een bal weg, speler B en C duelleren om de bal.
12. Speler A rolt de bal weg, speler B pakt de bal z.s.m. en past deze terug naar speler A.
Gooien en vangen met meer spelers
13. Speler A en B staan achter elkaar. Speler C en D staan ook achter elkaar op een afstand van circa
6 meter van A en B af. Speler A gooit naar speler C en loopt achter de bal aan. Hij/zij sluit achteraan
bij speler D.

C A

B D

14. Speler A, B en C vormen een rijtje. De spelers D, E en F hebben een bal. Speler A loopt langs
speler D, E en F en krijgt de bal toegespeeld en speelt weer terug.
E
CBA
D

F

15. Tienbal, je maakt 2 teams en één team moet proberen 10x over te gooien. Je gebruikt de
spelregels van het korfballen. Wordt de bal onderschept door het andere team dan mogen zij
proberen 10x over te spelen. Bij de jongste jeugd kun je starten met vijfbal.
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Hoofdstuk 2: Het schot
Het schot is misschien nog wel het allerbelangrijkste bij het korfballen. Wanneer je niet scoort dan
zul je niet een wedstrijd winnen. Hieronder het deel van de trainingskaart wat gebaseerd is op het
schot.

2.1 De strafworp

De techniek
Een lichte schredestand met licht gebogen knieën en het lichaamsgewicht op het voorste been. De
bal wordt met beide handen vóór het lichaam gehouden op heuphoogte. De handen houden de bal
onderhands vast waarbij de duimen naar voren wijzen. De beweging wordt ingezet door strekking
van het voorste been en een gelijktijdig vooroverbuigen van het lichaam, waardoor het lichaam zich
in de richting van de korf beweegt. Het achterste been fungeert als zwaaibeen. De soepel gestrekte
armen worden omhoog gebracht en begeleiden de bal zo lang mogelijk in zijn baan naar de korf om
nauwkeurigheid te vergroten. Landing op het zwaaibeen, armen en vingers wijzen de bal na.
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Lukt het de speler niet? Aandachtspunten zijn:






armen onvoldoende gestrekt, waardoor de bal niet lang genoeg wordt begeleid
duimen zijn onder de bal, waardoor onvoldoende grip en sturing is
armen worden niet even krachtig gestrekt
achterste voet komt op de grond voor de bal de handen heeft verlaten, omdat de
afzetbeweging te kort is
lichaamsgewicht wordt onvoldoende op het voorste been gehouden tijdens beginhouding,
neiging om de voorste voet te verplaatsen is een overtreding op de loopregel

2.1a Oefeningen & tips voor de strafworp
1. Groepjes van 3 kinderen, wie heeft als eerste 10 strafworpen achter elkaar (in serie, dus 1 mis is
weer opnieuw beginnen). Er ligt nu druk bij de kinderen. Dit is in de wedstrijden ook zo en dus goed
om te oefenen bij trainingen. Bij jongere kinderen is 10 teveel en kun je beter met een serie van 2, 3
of 5 beginnen.
2. Tip! Er zit een touwtje tussen de onderkant van de bal en je achterste been. Wanneer je arm
omhoog gaat, gaat je achterste been ook omhoog.
3. Tip! Oefen zonder bal!
4. Variaties:
 klokkenspel (voor en achterkant raken op de korf)
 rondo (bal rol over de rand)
 korfloos
 binnenkant korf raken
 kruipertje (via de voorste rand)
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2.2 De doorloopbal

De techniek
De schottechniek van de doorloopbal is gelijk als bij de strafworp. De laatste passen zijn de
voorbereiding op de doorloopbal. De armen reiken licht gebogen naar de bal. De bal wordt in de
sprong gevangen. Hierna volgen nog twee kleine passen met de bal . Deze passen vangen veel van
de voorwaartse snelheid op en zetten een deel daarvan om in hoogte. Het zwaaibeen wordt actief
gebruikt om de voorwaartse snelheid om te zetten in hoogte. De bal moet zo laat mogelijk worden
losgelaten en worden nagewezen.
N.B. veel spelers hebben een voorkeursafzetbeen. Dit is niet de bedoeling. Door het trainen van
doorloopballen links en rechts naast de korf moet wisselend worden afgezet met het been dichtst bij
de korf.
Bovenhands: zelfde als hierboven, de bal wordt nu alleen laat en hoog aangespeeld waardoor het
schot bovenhands wordt genomen.

Lukt het de speler niet? Aandachtspunten zijn:






de aanvaller haalt de bal na het vangen niet voldoende naar het lichaam
de aanvaller overtreedt de loopregel (meer dan 2 stappen)
er is geen actieve inzet van het zwaaibeen(te weinig hoogte)
armen worden onvoldoende gestrekt, waardoor het geleiden van de bal te kort is en te vroeg
wordt los gelaten
laatste pas is te groot, waardoor de afzet niet goed is
15
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2.2a Oefeningen voor de doorloopbal
Doorloopbal aanleren
1. Voordat de spelers een doorloopbal kunnen maken, moeten ze eerst de techniek van de strafworp
goed onder controle hebben. Begin daar eerst mee.
2. Verdeel de spelers over zoveel mogelijk korven. De spelers staan in een rij voor de korf op circa 6
meter. Iedere speler heeft een eigen bal. In een rustige looppas de bal in twee handen onderhands
naar de korf brengen. De speler vangt zelf de bal. Lopen met de bal is toegestaan bij deze oefening.
Besteed vooral aandacht aan de positie van de bal en de armen.
3. Doorloopbal met aangeef onder de korf. Voor het aangeven van de bal is er een tussenstap,
namelijk de doorloopbalnemer de bal laten pakken uit de hand van de aangever, die de bal opzij van
het lichaam op één hand houdt. De doorloopbalnemer neemt voor het afpakken van de bal de
hinkpas (links, rechts) en gooit de bal in de korf. Als het afpakken goed verloopt kan de aangever de
bal toewerpen van een korte afstand.
5. De aangever verder van de doorloopbalnemer de bal laten aangeven. Doe dit door een combinatie
extra. De bal van de aangever(die zojuist heeft afgevangen) wordt naar de doorloopbalnemer op
circa 7 meter gegooid. De aangever neemt een positie in op circa 4 meter schuin voor de korf. De bal
wordt teruggegooid naar de aangever, de doorloopbalnemer loopt in een rechte lijn naar de korf. De
bal wordt aangegooid.

Doorloopbal onderhouden
4. Een speler achter de paal, een speler voor de paal op circa 2 meter en een doorloopbalnemer. De
doorloopbalnemer wordt aangegeven door de speler voor de paal, de afvanger vangt de bal na de
doorloopbal. Doorloopbalnemer wordt afvanger, afvanger wordt aangeven en aangever sluit achter
aan. Maximaal 3 spelers per korf.
5. Doorloopballen met verdediger oefenen. Aanvaller en verdediger beginnen op gelijke hoogte.
Aanvaller neemt de doorloopbal en verdediger reageert zo snel mogelijk door mee te lopen. De
aanvaller wordt getraind om zijn of haar tegenstander de pas af te snijden om zo te voorkomen dat
er nog verdedigd wordt.
6. Doorloopballen naast de korf oefenen. Door rechts naast de korf een doorloopbal te oefenen
moet het afzetbeen de linker zijn en het rechterbeen is het zwaaibeen. Het lichaam draait in naar de
korf. Links naast de korf andersom.
7. Doorloopballen met aangeef vanuit de ruimte.
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2.3 Het afstandsschot

De techniek

Hier is de manier waarop je de bal vast hebt te zien. Dit houdt in dat je de
duimen net niet tegen elkaar zet en een W probeert te vormen van je
handen(NIET meer het vroegere driehoekje). Je vingers zijn licht gespreid.

De voeten van de schutter staan in een kleine schredestand in richting van
de korf, de knieën zijn licht gebogen en de rug recht. De kracht van het schot moet uit de benen
komen, door de benen te strekken en een kleine sprong te maken. De schutter brengt de bal met
beide handen op gezichtshoogte waarbij je over de bal naar de korf kijkt. De vingers zijn gespreid
over de zijkanten van de bal en de armen zijn gebogen. De schutter kijkt naar de korf en probeert zo
hoog mogelijk weg te schieten en de bal zo weinig mogelijk naar beneden te halen. De bal wordt
nagewezen door handpalmen laten buiten te laten draaien richting korf.
De ideale ballijn van het afstandsschot heeft een boog, waarbij de top van de boog dicht bij de korf
is. De bal heeft dan meer kans om door de korf te vallen.
Laat de spelers bij een kleine kans de bal hoog (boven hoofd) weg schieten. Spelers die deze techniek
goed beheersen kunnen dit ook met het afstandsschot proberen.
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Lukt het de speler niet? Aandachtspunten zijn:








de duimen zitten niet achter de bal
de ellebogen wijzen te veel naar buiten (handhouding niet goed)
de armen bewegen niet gelijkmatig (scheef schot)
de handpalmen draaien niet naar buiten toe bij het nawijzen
de benen worden niet gebruikt
de hoogte van de bal moet goed zijn, geen plat of te hoog schot (te hoog is te voorkomen
door altijd in één oogopslag de bal en de korf in zicht te houden)
de techniek is omschreven als schot uit stilstand, maar aan te bevelen is om al snel over te
gaan naar schot op 1 been en daarna uit beweging

2.3a Oefeningen voor het afstandsschot
1. Tweetallen, er wordt gedurende 2 minuten geschoten. Schutters wisselen na 3x schieten. Er wordt
hardop geteld. Wie scoort de meeste doelpunten?
2. Piondoelen. Pionnen neerzetten op 1, 2, 3 en 4 meter (en bij oudere jeugd 5 en 6 meter). Wanneer
er gescoord is mag je steeds een pion verder. Wie is het snelst bij pion 4.
3. Piondoelen. De pionnen staan nu niet mooi recht voor de korf maar worden in een rondje om de
korf neergezet. Er wordt dus geschoten vanuit verschillende posities van de korf. Wie is als eerste
een rondje om (en heeft overal gescoord)?
4. Plaats alle korven op een lange rij, voldoende ruimte tussen de korven. Per korf een tweetal. Elke
schutter krijgt zes pogingen. Daarna wordt de vanger schutter. De speler met de meeste scores gaat
een korf ‘omhoog’. De verliezer gaat een korf ‘omlaag’. Bij de ‘hoogste’ en ‘laagste’ korf blijft de
winnaar of verliezer staan. Bij een gelijkspel wint de persoon die van de ‘laagste’ korf af is gekomen.
5. Tienen.
6. Piemelen/afschieten. De korfballers staan allemaal achter elkaar. Nummer 1 schiet en nummer 2
meteen daarna. Wanneer nummer 1 eerder scoort dan nummer 2 dan gaat nummer 1 achteraan
staan, nummer 2 schiet door. Nummer 3 mag dan schieten. Scoort nummer 3 eerder dan nummer 2
dan is nummer 2 af.
7. Van achter de korf schieten op verschillende afstanden.
8. Voor, achter, voor de korf schieten, dan de volgende.
9. Vanuit alle windrichtingen schieten. Dan de volgende.
Tip! Kijk eerst goed naar de techniek van het schot en verbeter waar nodig, voordat je overgaat tot
het wedstrijdelement.
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2.4 De uitwijkbal

Techniek schot op één been
Na het ontvangen van de bal plaatst de speler zijn buitenste been (diagonaal) naar achteren. Daarna
volgt een afstandsschot waarbij het buitenste been de afzet voor zijn rekening neemt. De speler
‘hangt’ als het ware aan zijn ‘buitenste’ been, het andere been gaat gelijktijdig met het strekken van
de armen voor het schot. De gestrekte armen en gespreide vingers wijzen de bal na. De sprong die
tijdens de afzet plaatsvond, wordt beëindigd door het landen op één of twee benen.
Techniek uitwijkbal
De speler loopt recht vooruit en gaat
vervolgens scherp naar links of rechts. Bij
uitwijken naar rechts kruist het linkerbeen
over het rechterbeen. Het rechterbeen
maakt weer lichaamsbalans door bij te
zetten. Tijdens het ontvangen van de bal
springt de speler in feite naar buiten en
plaatst hij eerst zijn linkerbeen en zijn
rechterbeen vervolgens met een grote stap
erachter. Op het rechterbeen vindt de
afzet van het schot plaats. Het schot wordt
natuurlijk goed nagewezen.

Lukt het de speler niet? Aandachtspunten zijn:





scherp wenden van de schutter is niet ‘hoekig’ genoeg
overstappen en timen van de balontvangst verloopt niet goed
de laatste stap is te klein zodat je niet vrij komt en de balans niet goed is
niet voldoende ingedraaid naar de korf
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slechte aangooi leidt tot een slechte beweging
speler beheerst schot op 1 been nog niet voldoende

2.4a Oefeningen voor de uitwijkbal
1. Pion neerzetten en bij pion laten uitwijken. Op beide kanten direct laten oefenen.
2. Leer de spelers eerst om op één voet te schieten. Dit kan door de speler te laten dribbelen of
springen op één plek, bal krijgen en een stap naar achteren te zetten en op één been te schieten.
3. De schutter beweegt in de breedte op 5 meter voor de korf, ontvangt de bal en schiet. Na de
schotpoging beweegt de schutter in tegengestelde richting, ontvangt de bal en schiet. Het afzetbeen
is een ander been dan de 1e maal. Aan iedere zijde van de korf schiet men op deze wijze 3 maal. Na
12 schoten wisselt met van functie. Met name de timing van het indraaien van de romp alsook het
inveren van de benen voor en tijdens ontvangst van de bal staat centraal.
4. Uitwijken met verdediger. Kijk aan welke kant de aangever van de korf staat. Aan die kant wijk je
ook uit, ongeacht welke voet de verdediger voor heeft. De bal hoeft dan namelijk de kortste afstand
af te leggen.
5. De aangeef gooit de bal naar links of naar rechts. De schutter springt in de ballijn en schiet op de
buitenste voet.
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Hoofdstuk 3: Lopen, springen & kracht
Een onderdeel wat niet direct technisch met de bal te maken heeft, maar wat essentieel is bij
korfbal. Zeker in de huidige tijd, waarbij kinderen van jongs af aan meer zittend hun vrije tijd
doorbrengen.

3.1 Lopen - sprinten
Het sprinten is misschien wel de meest voorkomende vorm in het korfballen.

De techniek
De speler brengt zijn lichaamsgewicht over de voeten(laat zich als het ware vallen). De benen gaan
door middel van een krachtige en snelle afzet onder het lichaam. De armen ondersteunen de
beweging door krachtig en sterk gebogen (ellebogen maken een hoek van 90 graden) de beweging
van de benen te ondersteunen en de lichaamsbalans te bewaren. De eerste passen zijn hierbij klein
en krachtig.

3.2 Springen
Er zijn 2 manieren van springen. Het springen uit stand en het springen vanuit een beweging. Als
eerste het springen uit stand.

De techniek
Sterk door je benen buigen en krachtig omhoog komen waarbij je je helemaal uitstrekt.
Dan hebben we ook nog het springen uit beweging:
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De techniek
Vanuit de loop komt de speler aanlopen en maakt net voor de sprong nog een kleine pas. De
voorwaartse snelheid moet omgezet worden in opwaartse kracht door te remmen.

3.3 Kracht
Om bij de jeugd overbelasting te voorkomen worden bij de jeugd alleen oefeningen gebaseerd op
eigen lichaamsgewicht geadviseerd. Met name de buik- en rugspieren zijn belangrijk om te trainen.
Voor een goede correctie in het schot zijn de spieren in de romp namelijk belangrijk.
Versterken van rompspieren om meer stabiliteit te krijgen wordt het verbeteren van core stability
genoemd. De basis hiervoor zijn diepe buikspieren. Deze spieren moet je eerst leren te vinden en
bewust aan te spannen, ze zijn de basis voor alle andere ‘core stability’-oefeningen. Hieronder vind
je een aantal oefeningen om mee te beginnen. De eerste vier oefeningen zijn gericht op de
rompspieren, de laatste oefeningen zijn voor het verbeteren van spierkracht en coördinatie in de
benen.

3.3a Oefeningen voor kracht
1. Core stability: aanspannen diepe buikspieren.
Zoals hiervoor beschreven zijn de diepe buikspieren de basis voor het trainen van rompspieren. Zo
vind en train je ze:







Uitgangshouding: ruglig, op een harde ondergrond, met je knieën opgetrokken tot ongeveer
90 graden.
Zoek met je vingers aan beide kanten het meest uitstekende bot van je bekken.
Ga vanuit deze twee punten ongeveer 2 centimeter richting je navel. Je zit dan boven de
spier die je straks moet gaan aanspannen.
Aanspannen doe je door je navel iets naar binnen te trekken, je voelt onder je vinger een
subtiele aanspanning. Voel je heel veel spierspanning gebruik je waarschijnlijk met name je
rechte buikspieren (je hebt je six-pack gevonden!). Probeer rustiger en specifieker aan te
spannen, dit kost wat oefening.
Train deze spier door dagelijks 10x 10 seconden aan te spannen, en je merkt binnen een
week dat ze makkelijker te vinden zijn, en beter willen aanspannen.
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2. Core stability: bruggetje maken
 Uitgangshouding: in ruglig op een harde
ondergrond, met je knieën tot ongeveer 90
graden opgetrokken.
 Span je diepe buikspieren aan!
 Breng je billen omhoog, zo ver dat er een
rechte lijn ontstaan van je schouders tot je
knieën.
 Je doet de oefening eerst met twee voeten op de grond. Gaat dit goed kun je om en om een
been proberen uit te strekken zoals op de afbeelding.
 Let op dat je bekken niet naar beneden zakt aan de kant van je uitgestrekte been!
 Train in series, dus kom bijvoorbeeld 10 keer omhoog, en houd die houding 5 seconden vast.
3.Core stability: de Superman
 Uitgangshouding: op handen en knieën. Let
op dat je knieën recht onder je heupen
komen, en je handen recht onder je
schouders.
 Span je diepe buikspieren aan!
 Strek eerst alleen een arm, of alleen een
been uit. Gaat dit goed kun je tegelijkertijd
een arm en een been uitstrekken zoals op
de afbeelding
 Probeer met je uitgestrekte arm en been
zo’n rechte lijn als mogelijk te maken. Let daarbij weer op dat je bekken niet naar beneden
zakt aan de kant waar je je been uitstrekt.
 Doe deze oefening om en om, bijvoorbeeld 10x wisselend linker/rechter been/arm
uitstrekken.
4. Core stability: planking
 Uitgangshouding: op tenen en
ellebogen. Eventueel mag deze
oefening op je knieën om mee te
beginnen. Zorg ervoor dat je
ellebogen recht onder je schouders
komen.
 Span je diepe buikspieren aan!
 Breng je heupen op één lijn met je schouders en je hakken.
 Probeer deze houding voor een bepaalde duur vast te houden. Begin bijvoorbeeld eerst met
5x 20 seconden. Maak de oefening zwaarder door een beweging van voren en naar achteren
te maken vanuit je tenen.
 Blijf ervoor zorgen dat je billen hoog en in een horizontale lijn blijven!
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5. Bovenbenen: squat
Deze oefening is puur gericht op het verbeteren
van spierkracht in de bovenbenen.
 Uitgangshouding: staand, met de voeten
op heupbreedte.
 Span je diepe buikspieren aan!
 Je zakt door je knieën, en probeert tot
90 graden buiging in je knie te zakken.
Je kunt je hierbij je armen als
contragewicht gebruiken.
 Let op dat je knieën hierbij niet voorbij
de voorkant van je tenen komen!
 Doe deze oefening in 3 series van een
aantal herhalingen; bijvoorbeeld 3x 10 herhalingen.
 Om de oefening sportspecifieker en zwaarder te maken, kun je proberen om vanuit de
laagste stand omhoog te komen in een sprong, en gelijk weer naar beneden te zakken.
Hierdoor train je meer snelkracht dan pure maximaalkracht. Verbetering van snelkracht in de
bovenbenen zal ervoor zorgen dat je als korfballer wendbaarder bent en bijvoorbeeld hoger
kunt springen!
6. Coördinatie en stabiliteit van de benen: schaatssprongen
 Een voorbeeld is te vinden op http://youtu.be/huUzVHDCiPw
 Uitgangshouding: staand.
 Uitvoering: je springt van het ene been naar het andere been. Je kunt dit op de plaats doen,
maar je kunt ook een voorwaartse beweging hier bij toevoegen.
 Je let er op dat wanneer je landt, je probeert in één keer stil te staan. Je buigt hierbij een
stukje door je knieën om de sprong op te vangen.
 Moeilijker maak je deze oefening door wanneer je bent geland op 1 been, je voet aan te
tikken met je hand.
 Deze oefening doe je door bijvoorbeeld 10x van het linker op rechterbeen te springen, of een
bepaalde afstand al springend af te leggen.
 Met deze oefening verbeter je je stabiliteit van enkel, knie en heup, wat je als korfballer een
betere stabiliteit zal geven in bijvoorbeeld het schot.
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Thema 2: Functies
Binnen de korfbalsport worden een aantal (technische) functies onderscheiden. Dit zijn de rebound
(het afvangen van een schot onder de korf), zowel in de aanval als de verdediging. Het vrijspelen
voor een schot, de steunpositie en het verdedigen van beide. Deze komen in dit thema aan de orde.
Daarbij vindt De Granaet het belangrijk dat elke speler alle functies beheerst en van daaruit
schotdreiging heeft. Dit betekent dat alle functies bij alle spelers aan bod dient te komen.
Bij alle functies komt in het 1:1 duel de aanvallende en verdedigende aspecten aan bod.
AANVALLEN

VERDEDIGEN

Puntspeler Doeltreffen

Voorkomen van doeltreffen

Aangeef

Steunen van medespeler

Voorkomen van steunen van tegenspeler

Rebound

Afvangen van schoten (Aanvallende
Rebound)

Voorkomen van afvangen van schoten
(Verdedigende Rebound)

25

Trainingsplan

KV De Granaet 2012-2017

Hoofdstuk 4: Puntspeler
Bij de senioren wordt vaak bij puntspelers onderscheid gemaakt tussen een hoofdaanvaller en de
schaduwaanvaller. De hoofdaanvaller krijgt dan het meest de bal aangespeeld voor doelkansen,
waarbij de schaduwaanvaller dit initiatief direct kan overnemen. In de wedstrijd kan het
overschakelen van de ene functie naar de andere echter heel snel gebeuren. Op het ene moment sta
je in de afvang of aangeef, maar een seconde later ben je aanvaller. Bij De Granaet willen we dat elke
speler alle functies beheerst en schotdreiging heeft.

4.1 Aanval
Om te scoren moet een aanvaller:
- A. vrij staan zijn van zijn verdediger
- B. ruimte creëren ten opzichte van zijn verdediger (uit stilstand)
- C. ruimte creëren ten opzichte van zijn verdediger (uit beweging)
A. Wanneer een verdediger door welke omstandigheid de aanvaller niet verdedigt, kan de
aanvaller schieten om te scoren.
B. Als de aanvaller in balbezit is en de verdediger laat het schot niet toe, kan de aanvaller door
middel van pivoteren de bal en zichzelf verplaatsen in richting van de korf. Hierbij staat één
been vast en de grond en het andere been mag de aanvaller verplaatsen. De verdediger zal
op deze ‘verplaatsing’ moeten reageren. Door een schijnbeweging naar voren kan mogelijk
direct ruimte worden verkregen voor een afstandsschot.
Een schijnbeweging naar achteren, mogelijk met schotdreiging, kan de eerste aanzet zijn
naar een doorloopbal.
C. De puntaanvaller heeft ten opzichte de verdediger het voordeel dat hij bepaalt wanneer er
wat gebeurt. De aanvaller bepaalt 1: de richting, 2: de snelheid , 3: de schijn of werkelijkheid
en 4: plaats van de actie.
1. De richting
De aanvaller kan bewegen in de dieptelijn van en naar de korf, de breedtelijn voor de korf en talloze
combinaties daartussen.
Spelers moeten leren om onder wedstrijdweerstand van een verdediger de juiste richtingsbeslissing
te nemen. Deze beslissing wordt beïnvloed door de positie van de verdediger, de positie van de
medespelers en de eigen mogelijkheden (qua vaardigheid, snelheid en timing).
Voor de aanvaller geldt het volgende:
Let bewust op de rugkant! Dat wil zeggen, zet druk op de zijde waar de verdediger zijn voorste been
heeft geplaatst. Dus, de aanvaller rent op het voorste been af. Op een gegeven moment moet de
verdediger van been wisselen en is de verdediger een moment niet wendbaar. Dit moment is
geschikt om een uitwijkbal op de andere kant in te zetten. Een aanvaller moet er eveneens voor
zorgen dat de verdediger hem onder druk moet houden. Dat wil zeggen, de aanvaller dient van
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afstand te schieten om te scoren en om de verdediger naar zich toe te trekken (binding creëren). Een
goed schot creëert dus meer binding met als gevolg een betere kans op een doorloopbal.



Kies altijd de kortste route.
Kijk goed waar de aangeef staat, die bepaalt mede of je uitwijk naar links of naar rechts
wordt. Dus de ene keer zal je op het voorste been aanvallen en de andere keer op het andere
been.

2. De snelheid
Hoewel de ene speler van zichzelf minder snelheid in huis zal hebben dan een ander, valt hier door
training wel degelijk wat aan te doen en te verbeteren.
De kwaliteit van de bewegingsuitvoering, kracht en explosiviteit zijn trainbare factoren.

3. De schijnbeweging
Het doel van een schijnbeweging is de verdediger op het verkeerde been te zetten, zodat een
doelpoging kan worden ondernomen.
Schijnbewegingen zijn zowel met als zonder bal te maken. Zij kunnen in principe met al die delen van
het lichaam worden gemaakt, die een bepaald verwachtingspatroon oproepen bij de tegenstander
(ogen, handen, bovenlichaam). Belangrijke punt is dat de ingezette beweging levensecht moet zijn en
ook de timing is van belang. Naast het kiezen van het juiste moment voor de schijnbeweging moet de
aanvaller zijn verdediger ook de tijd geven om te reageren, voordat de echte beweging wordt
ingezet.
Als basisschijnbewegingen zijn de doorloopbal en de uitwijkbal te noemen. Als de doorloopbal vol
wordt aangezet en de verdediger kan volgen kan voor een uitwijkbal eenvoudiger ruimte worden
gecreëerd en andersom.

4. De actieplaats
Als puntspeler moeten we voorkomen dat de verdediger teveel zicht op de bal krijgt. We moeten
onze verdediger dus bezig houden.
Verder geeft een verdediger vaak een ‘voorkeursweg’ voor een doorloopbal. Dit is de sterke kant van
de verdediger. De aanvaller moet dus op bepaalde plaatsen de verdediger in de voeten lopen om
daarmee vervolgens de verdediger van zich af te schudden, waarbij hij de verdediger dwingt tot
richtingsveranderingen.

Lange lijn lopen
Vooral puntspelers kunnen in hun spel veelal de lange lijn inzetten. De lange lijn vervult een drietal
doelen:
1. Spel verleggen
2. Tot schot komen
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3. Binding met de tegenstander creëren
Vormen lange lijn lopen
T H2

D1

D1

T

D1
T

T
D2
H1

T
T

T
D2
H1

T

-- ballijn

T
H2

TD2
H1

T

H2

T

– looplijn

D1 bezit de bal voorin het veld. Omdat D2 voor wordt verdedigd kunnen D1 en H2 geen actie richting
korf inzetten. Daarom zet H2 de lange lijn in. Door eerst zijwaarts te bewegen en vervolgens in een
hoek de ruimte te zoeken dwingt hij zijn directe tegenstander een keuze te maken: of de
tegenstander kiest voor de bal, of de tegenstander kiest voor H2. D1 gooit vervolgens de bal waarna
H2 tot schot kan komen. De aangeef (D2) dient gedurende de worp van D1 een aangeef te verzorgen
voor H2 waarmee H2 weer een aantal opties heeft: schot, doorloopbal, uitwijkbal, etc.
Wanneer alles goed blijft staan (rebound en aangeef) dient er veel geschoten te worden vanuit het
voorveld, mede om binding met de tegenstander te houden/krijgen.
Maar ook vanuit de 3-1 (dus alleen met rebound) kan de lange lijn ingezet worden. Vanuit de 3-1 ziet
de lange lijn er hetzelfde uit met als enige verschil dat er geen aangeef staat en er dus een schot
moet komen. De rebound moet in de 3-1 echter altijd een aangeef kunnen verzorgen om zo een
doorloopbal te kunnen forceren. De rebound verlaat dus zijn reboundpositie om een aangeefpositie
in te nemen.

4.2 Verdediging
Goed kunnen verdedigen in 1:1-situatie voorkomt het doeltreffen van een aanvaller en is dus heel
belangrijk.
Er bestaande verschillende verdedigingsconcepten:
-

man to man, uitschakelen persoonlijke tegenstander

-

verdedigen op de bal

-

verdedigen in de ruimte

-

verdedigen met collectief

Elke verdediger zal toch moeten terug kunnen vallen op het ‘man to man’-verdedigen. Voor trainers
is dit vaak moeilijk trainbaar. Toch zijn er een paar belangrijke factoren te noemen:
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1. Houding:
Als we kijken naar verdedigers die goed een persoonlijke tegenstander kunnen uitschakelen, valt bij
deze ‘klevers’ op:


hoge bewegingssnelheid



goede lichaamsbalans

 staan continu in kleine spreidstand
 proberen steeds om met beide voeten contact te houden met de grond
 houden knieën en heupen licht gebogen en romp recht
 gebruiken armen voor balans
 proberen lichaamszwaartepunt steeds tussen beide voeten te houden
 prima reactievermogen

2. Voetenwerk:
Een goede verdediger zal zich schuivend voorbewegen, zodat te allen tijde afzetmogelijkheden
voorhanden zijn.
LOPEN

SCHUIVEN

Er is een bepaald zweefmoment (op een
bepaald moment is er geen contact met de
grond).

Afwezigheid van een zweefmoment (er is steeds
contact met de grond).

Er wordt bij iedere pas overgestapt.

Er wordt niet overgestapt. Indien er overgestapt
wordt gebeurt dit met een tussenpas.

Is geschikt voor grote snelheden.

Is geschikt voor snel reageren op
richtingsveranderingen.

De paslengtes zijn groot.

De paslengtes zijn klein.

De verdediger kan zijn ‘zwakke kant’ beschermen door wat ‘uit de lijn’ van de aanvaller te gaan
staan. Hij staat dus niet recht tussen de korf en de aanvaller (in de lijn), maar juist wat schuin voor de
aanvaller (uit de lijn). Door dit te doen wordt de aanvaller als ware uitgenodigd om via de sterke
kant van de verdediger aan te vallen.
N.B. bij het schuiven moet de verdediger laag blijven (starthouding), niet inspringen, rugkant
beschermen en niet overstappen.
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Met name de laatste pas naar de aanvaller is cruciaal. Dit mag geen overpas zijn, maar moet een
kleine aansluitpas zijn. Anders stapt hij in de val van de aanvaller, en kan de aanvaller eenvoudig een
doorloopbal maken.
Verder is er onderscheid te maken bij het binnenkant of buitenkant verdedigen. Verdedig je in de 4-0
de binnenkant, dan dwing je de aanvaller lange lijnen te lopen en verdedig je de korte ballijn.
Verdedig je de buitenkant, dan dwing je de aanvaller de bal op te halen.

3. Armgebruik:
Tijdens het volgen van de aanvaller hebben de armen een ondersteunende functie. Bijvoorbeeld bij
het aanzetten van een sprint en houden/herstellen van de lichaamsbalans.
Door over de schouder mee te kijken naar de passing (naar de persoonlijke tegenstander) hebben de
armen van de verdediger een ontregelende/onderscheppende functie. Door in een ‘driehoekje’ te
gaan staan kan de verdediger zicht houden op zijn tegenstander en de bal, waardoor ballen
onderschept kunnen worden. De laatste functie van de armen is het daadwerkelijk verdedigen of
blokken van de tegenstander.
Bij een uitwijkbal is het aan te raden de binnenkant te verdedigen zodat de speler aan de binnenkant
moeilijk een doorloopbal kan maken. Daarbij is het aan te bevelen dat een speler de binnenste hand
omhoog houdt en de buitenste hand gebruikt om de pass te ontregelen.

4.3 Oefeningen
Oefeningen voor een puntspeler en voor het verdedigen van een puntspeler zijn de welbekende 1:1
oefeningen. Hieronder een aantal variaties:
1. Eén minuut lang aanvallen, één tegen één. Alles is mogelijk: doorloopbal, afstandsschot, uitwijkbal.
Variatie: alles mag, behalve de doorloopbal
2. De aanvaller heeft drie balcontacten en moet uit die drie balcontacten zien te scoren. Mag dus
twee keer ingepasst worden. Maar ook drie schoten (vanuit drie balcontacten) zijn mogelijk. Bij een
doelpunt krijgt de aanvaller opnieuw drie balcontacten.
3. De aanvaller mag drie keer schieten, waarbij de verdediger een opdracht krijgt. De verdediger
moet kiezen tussen: schot toe laten, schot blokken. De aanvaller moet dit herkennen en kan dus of
(1) schieten, of (2) inpassen en doorlopen of (3) schijnpass en dan alsnog schieten.
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Hoofdstuk 5: Aangeef/steun
Zonder een goede aangeef kan er minder makkelijk gescoord worden. Het is dus van belang aandacht
te besteden aan een goede aangeef/steun.

5.1 Aangeef/steun dienend voor puntspelers
Bij de doorloopbal: Het is van belang dat de bal goed in de handen van de nemer van de doorloopbal
terecht komt. Dat houdt in dat de bal ‘gepresenteerd’ wordt aan de aanvaller. De aangever stapt uit
en duwt als het ware de bal in de buik van de aanvaller. Hierbij wordt de bal omhoog gewipt. Op die
manier kan de verdediger de bal er minder gemakkelijk tussenuit tikken.
Een aangever is actief onder de korf! Dit betekent dat hij in de aangeefpositie niet stil staat maar
zodanig in beweging is dat de verdediger (die achter hem staat) niet makkelijk vóór kan komen. De
aangever staat breed zodat er niet gauw om hem/haar heen gelopen kan worden. Tevens wordt de
bal met 2 handen aangegeven en zal dit vanaf de B’s op hoofdhoogte moeten. Van hoog naar hoog
aangeven!
H1

D1
T

H1

D1
T

Beweegt H1 naar rechts, dan zal D1 meebewegen en andersom.




Het is tevens van belang dat de aangever niet direct in de lijn van de aanvaller staat. Is dit wel zo
dan is het (met name voor kleinere spelers) lastig om de bal in te plaatsen. De aangever moet
iets uit het verlengde van de medestander staan en de aanvaller moet zo bewegen dat hij vrij
komt van zijn tegenstander.
Bij een schot: zorg dat de bal op borsthoogte wordt aangegeven. Als de speler in beweging is,
gooi de bal dan met de bewegende speler mee, anders komt de bal naast of achter de speler
terecht. Het is erg belangrijk om hier aandachtig op te trainen. Kracht achter de bal!

Let op: het is dus essentieel dat spelers goed kunnen gooien en vangen. Train hier dus veelvuldig op!

5.2 Kansen vanuit de aangeef/steun
Als aangeef/steun speel je deels in dienst van de puntspelers. Toch zijn er voor de aangever ook veel
(eerste) kansen te creëren. Hier een aantal voorbeelden:
1. De aangeef wordt voorverdedigd, (zet de tegenstander blok bij de rebound,) start uit achter de
korf en creëert een kleine kans.
2. De aangeef wordt niet actief verdedigd en kan een omdraaibal maken.
3. De Oké-bal: Aangeef zet hoge steun neer. Rebounder doet stap naar voren, roept ‘Oké’. Aangever
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gooit bal naar rebounder en snijdt om tegenstander heen en creëert een kleine kans. Kan ook
wanneer de rebound al achterverdedigd wordt.
4. De aangeef kan ook een kans voor de rebound creëren door de verdediger van de rebound blok te
zetten en de rebounder te laten uitstarten voor de kleine kans.

5.3 Dubbele steun
Een dubbele steun kan ingezet worden om het voorverdedigen van de tweede aangeef op te lossen
en verrassing in het spel te creëren. De aangever pakt als eerste de steun, gooit uit op de
hoofdaanvaller, gaat uit de aangeef en de schaduwaanvaller vult deze plek in. Het is dus van belang
dat de aangeef die kant oploopt waar de schaduwaanvaller niet staat.
Wanneer de verdediger dit door heeft kunnen er twee scenario’s plaatsvinden:
1. De verdediger van de eerste aangever blijft staan om de tweede aangeef voor te verdedigen. In dit
geval staat de eerste aangever (die uitgestart is) vrij.
2. De verdediger van de tweede aangever (schaduwaanvaller) heeft door dat er een tweede steun
komt en probeert dit voor te verdedigen. In dit geval kan de schaduwspeler naar achteren
wegtrekken en zijn/haar eigen kans creëren.

5.4 Steun/aangeef verdedigen
Een aangeef/steun kun je zowel voorverdedigen (zodat de bal niet ingespeeld kan worden) als
achterverdedigen (bal kan nu wel makkelijk ingespeeld worden).
Eerste steun voorverdedigen
Door direct voor te verdedigen kunnen de puntspelers de bal niet inspelen en kan er door de
verdedigers druk uitgeoefend worden. Kanttekening hierbij is dat je hierdoor de kans achter de korf
weggeeft.
Tweede steun voorverdedigen
Wanneer je de kans achter de korf niet weg wilt geven, geef je vaak wel de eerste steun/aangeef
weg. Zaak is dan om zodra de bal wordt uitgespeeld voor te verdedigen zodat de steun niet twee
keer gebruikt kan worden.

5.5 Oefeningen
Oefeningen voor een aangeef/steun is het nabootsen van wedstrijdsituaties. Dit kan met drie spelers
(rebound, puntspeler, aangever/steun) waarbij het raadzaam is om snel een verdediger bij de
steun/aangeef te plaatsen en die een opdracht te geven (bijv. voorverdedigen, of tweede steun
ervoor).
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Hoofdstuk 6: Rebound (afvang)
De rebounder zorgt ervoor dat een schot wordt afgevangen zodat de bal opnieuw in de aanval kan
worden gebracht. Een goede rebound is daarom essentieel omdat slechts weinig spelers 1 op 1
scoren. In essentie zijn er twee posities waar een rebounder zich kan opstellen: (1) voor de korf en
(2) achter de korf. In beide gevallen zal de rebounder zijn tegenstander moeten ‘uitblokken’ om de
meest geschikte positie te bewaren. Uitblokken in de rebound is je zo opstellen ten opzichte van je
tegenstander en de bal dat je de meeste kans maakt in de rebound van het schot. Vaak ontstaat er
een duel om de beste positie. Door mee te draaien verdedig je als het ware een cirkel rond de korf.

6.1 Rebound aanval
Wanneer de tegenstander voorverdedigt komt een speler (in dit geval een heer) vanuit de ruimte
naar de korf toe om de rebound positie te bemachtigen.

H

H

D

D
T
H

T
H

D

D

Nu staat het 3-1. Het is vervolgens mogelijk dat een dame de aangeef positie inneemt waarmee het
2-2 ongelijk wordt. Daarnaast kan een heer de aangeef neerzetten zodat het 2-2 gelijk wordt.
De ideale positie voor een rebounder in een 3-1 systeem is de positie voor de korf. De rebounder kan
er echter ook voor kiezen om de rebound achter of aan de zijkant van de korf neer te zetten
(afhankelijk van windrichting e.d.).
Vanuit de 4-0 pakt de H2 de rebound achter de korf. Vervolgens gebruikt D2 het blok om een
aangeef neer te zetten. Hieruit volgt de 2-2 ongelijk.

H1

T
H2

-- ballijn

D1

T
D2

H1

D1

H2
T

H1

D1

D2
T

T
D2

H2
T

– looplijn

De rebounder dient altijd zijn speler uit te blokken, ongeacht de positie onder de korf. Hoe er moet
worden uitgeblokt zal worden hierna beschreven.

6.2 Uitblokken
Ten tijde van aanvallend uitblokken kunnen twee situaties zich voordoen: (1) de tegenstander
verdedigt de aanvaller voor en (2) de rebounder moet zich opstellen onder de korf.
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Wanneer de tegenstander ervoor kiest om voor te verdedigen zoekt de rebounder een plekje op voor
de korf waarna hij tracht de tegenstander in zijn rug te houden door steeds met de tegenstander zijn
bewegingen mee te draaien.

H

D
T
H

D

Echter, wanneer de rebounder zich moet opstellen onder de korf, stelt hij/zij zich met de rug tegen
de verdediger op: spreidstand, half gedraaid naar de bal, zicht hebbend op de bal over de schouder
en tenminste een armlengte afstand van de paal. Anders wordt hij vastgezet en kan zelf geen kant
meer op. Vervolgens beweegt de rebounder (afhankelijk van de spelers voorin) zich in een cirkel om
de korf om continu in het verlengde met de aanvallers voorin het veld te staan.
Belangrijk om te vermelden is dat de rebound als eerste wordt neergezet vanuit de 4-0. Van hieruit
kan er in de 3-1 al actie worden ondernomen vanuit het voorveld. Vervolgens kan er worden gekozen
om het 2-2 ongelijk dan wel 2-2 gelijk neer te zetten.
Wanneer de tegenstander achterverdedigt dient er te worden ‘opgelost’ of moet er heel dynamisch
worden gespeeld zodat de tegenstander ergens een fout maakt en de rebound alsnog kan worden
ingevuld.

6.3 Oplossen achterverdedigen
Bij achterverdedigen zorgt de tegenstander ervoor dat de reboundpositie niet kan worden
ingenomen. Hiermee voorkomt de tegenstander dat er vanuit het voorveld wordt geschoten (er staat
immers geen rebound). ‘Oplossen’ is een manier om dit probleem te verhelpen:
Een dame komt in de aangeef en ontvangt de bal vanuit het voorveld. Vervolgens beweegt een heer
zich richting korf alwaar hij wordt uitgeblokt door zijn tegenstander. Op dit moment loopt hij rustig
om de aangeef heen en bemachtigt op deze manier de rebound positie.
H

H

D

H

D

D
T
H T

-- ballijn

T

D

H T

D

H

D

D
T

D
T

H

D

D
T HT

H T

HT

– looplijn

Na een schot en geslaagde rebound houdt de heer de bal vast en wacht tot een dame naast hem
komt staan. Vervolgens ‘geeft’ (let op: overgeven mag niet, bal moet wel even los zijn) hij de bal aan
de dame waarna hij weer om de dame heen draait om de rebound opnieuw in te nemen.
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Probeer in een dergelijke situatie de aangeef weer voor de korf te krijgen. Met andere woorden, de
rebound geeft de aangeef de bal over een zo groot mogelijke afstand over.

6.4 Rebound verdediging
Bij achterverdedigen zorgt de verdediger ervoor dat de rebound positie niet kan worden ingenomen.
Hiermee voorkomt de verdediging dat er vanuit het voorveld wordt geschoten (er staat immers geen
rebound). De aanval zal dit eerst moeten ‘oplossen’.
De verdedigende speler zet zich direct achter de tegenstander en zet hem als het ware klem.
Wanneer vervolgens het schot komt moet de rebounder de bal over zich heen laten komen voordat
hij erachter aan gaat.
Bedenk dat wanneer de speler bal niet heeft (wanneer het schot te kort is), de speler direct moet
aansluiten om te verdedigen: de tegenstander staat immers vrij voor de korf op het moment van
uitblokken.

6.5 Oefeningen
1. Het afvangduel. Drie spelers per korf. Eén schutter, twee rebounders. Schutter schiet een aantal
keer, rebounders duelleren om de bal. Degene die het eerst 3x afvangt, neemt de plaats in van de
schutter. Degene die de bal vangt heeft daarna de ‘slechtere’ positie (de positie van de verdediger).
Variatie: De rebounder mag ook zijn eigen kans afmaken als hij vrij staat.
2. Drie spelers per korf. Eén in de punt, een aanvaller en verdediger achter de korf. De verdediger
verdedigt voor: dan pakt de puntspeler het schot. De verdediger verdedigt niet voor: dan wordt de
bal in geplaatst en volgt er een doorloopbal.
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Thema 3: Aanvallen - tactiek
Spelconcept De Granaet:
•
•

creativiteit (ruimte benutten, meerdere systemen en slimme balletjes beheersen)
aanval: elke speler beheerst alle functies en heeft schotdreiging vanuit elke functie

Binnen de korfbalsport worden een aantal (tactische) functies onderscheiden. Deze beginnen met
het samenspelen via bepaalde systemen. Van daaruit kunnen verschillende spelsituaties zich
voordoen, die een tactische mogelijkheid voor een scoringskans geven. Vanuit de 2-2 ongelijk kunnen
verschillende trucjes voortkomen. Denk hierbij aan ‘Gewoon’, ‘Dubbel’, ‘Drachten’, etc. die hieronder
worden beschreven. Het moment waarop dergelijke varianten kunnen worden aangeleerd verschilt.
Het is bij het spelen van onderstaande varianten echter wel nodig dat spelers voldoende inzicht
hebben ontwikkeld én een goede balbeheersing hebben. Dat wil zeggen dat het team uit gevorderde
korfballers bestaat.
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Hoofdstuk 7: Systemen
Binnen De Granaet komen er verschillende systemen regelmatig aan bod. Het is dus ook van belang
dat deze aangeleerd worden gedurende de jeugd. Het gaat hierbij om het 4-0 draaien, het 3-1
spelen, 2-2 gelijk en het 2-2 ongelijk spelen. Deze vormen worden hieronder uitgelegd.

7.1 4-0 spelen
Het 4-0 spelen houdt in dat er geen posities onder de korf worden ingenomen. De vier spelers
draaien rond de korf zodat de juiste spelers de juiste posities kunnen innemen.

H1

H1

D1

H1

D1

H1

D1

D1

H2
D2

H2

H2

H2
D2
D2

-- ballijn

D2

Etcetera

– looplijn

H1, voorin het veld heeft de bal. De speler (in dit geval een heer) achter in het veld maakt een korte inuitbeweging waardoor hij zichzelf van zijn tegenstander vrijloopt. Vervolgens wordt de bal gegooid en
gevangen. Gedurende deze worp maakt de persoon rechtsonder (in dit geval D2) eveneens een inuitbeweging waarna zij de bal ontvangt.
Voordat de 4-0 kan worden aangeleerd moeten de spelers het gooien met één hand hebben
aangeleerd, en kunnen ze een bal goed vangen.
Wanneer draait een 4-0 nou goed en vloeiend? Dit is nog niet zo makkelijk. Vaak zie je bij jonge
teams dat het een hele klus is om een goed ‘rondje’ te draaien. Als trainer/coach kun je letten op de
volgende zaken:







Bij 4-0 moeten de spelers niet door elkaar gaan lopen. Iedereen heeft steeds dezelfde
medespeler naast zich.
Degene die de bal plaatst moet de bal spelen op een bewegende speler. Deze speler komt
een beetje naar de bal toe, maar niet zo ver dat hij direct naast de speler met de bal komt te
staan.
Een speler die de bal ophaalt, moet dus niet te vroeg lopen. Hij/zij zet de beweging in op het
moment dat de bal onderweg is naar de speler waarvan hij/zij de bal moet ontvangen. Goed
kijken en timen dus.
Het is dus niet zo dat alle spelers gelijktijdig in beweging zijn. Degene met bal staat natuurlijk
al stil, maar ook wanneer hij/zij de bal heeft afgespeeld is er nog even een moment van rust.
Totdat de bal zover in het rondje is dat het moment er is dat de speler moet lopen (zie punt
hierboven).

Als alles goed gaat is het 4-0 een geoliede machine. De bal gaat in een redelijk snel tempo van de ene
speler naar de andere zonder dat de verdedigers in staat zijn de bal te onderscheppen. Het 4-037
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systeem vormt de basis voor het opzetten van de aanval. Het organiseert, het structureert en het
belangrijkste: het geeft beweging aan het spel. Het spelen van een 4-0-systeem leidt niet tot het
schieten op de korf en moet daarom niet te lang duren. Eén, maximaal anderhalf rondje om de korf
en dan zullen er vervolgstappen ondernomen moeten worden om een aanval op te zetten.

7.2 3-1 spelen
Het 3-1 systeem houdt in dat er één speler onder de korf staat als rebounder. Deze speler heeft de
taak om schoten, gelost door medespelers, af te vangen en de bal opnieuw in de aanval te brengen.
De andere drie spelers staan voor in het vak. Het doel van dit systeem is om vanuit het voorveld tot
schot te komen of om vanuit de ruimte een doorloopbal te spelen.
Na een rondje 4-0’en, kan een speler de rebound pakken. Wanneer de tegenstander ervoor kiest om
voor te verdedigen ontstaat de volgende situatie.

De bal wordt rondgespeeld, nadat H1 de bal heeft weggespeeld vertrekt hij richting de korf om de
afvang neer te zetten. T(tegenstander) blijft voor H1 staan om de aangeef te voorkomen. H1 denkt
erom dat hij de rebound goed en ruim neerzet. Er ontstaat een soort cirkel waarin H1 te allen tijde de
bal heeft.
Het is echter niet aannemelijk om te zeggen dat de spelers voorin het veld niet verdedigd worden
zodat zij vrij kunnen schieten. Daarom dient er te worden vrijgelopen.

H1

H1

D1
T
H2

D1
T
H2

D2

D2

D2 gaat H1 ondersteunen door zich naast hem aan te bieden. Zowel D1 als D2 kunnen er vervolgens
voor kiezen om een ‘lange lijn’ te lopen waarna een schot komt.
Het is eveneens mogelijk om vanuit andere posities de rebound in te vullen. Dit kan na het gooien
van elke bal, inclusief een diagonaal. Zorg er daarom voor dat de taakverdeling in het vak duidelijk is:
wie heeft er overwicht in de korfzone en welke spelers kunnen zich relatief gemakkelijk vrijspelen.
Het 3-1 patroon is alleen effectief als:
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De rebounder een duidelijk overwicht heeft in de korfzone,
De aanvallers zich vrij kunnen spelen,
De rebounder in staat is om te variëren en actief af te vangen af te wisselen met uitstarten
en voorkomen (om zo een doorloopbal te forceren).

7.3 2-2 spelen
Het 2-2 systeem houdt in dat er twee spelers bij de korf staan: één als aangever en de ander als
rebounder. De andere twee spelers staan vooraan in het vak. Binnen 2-2 wordt onderscheid gemaakt
tussen ‘gelijk’ en ‘ongelijk’. Wanneer twee heren of twee dames de positie onder de korf innemen
spreken we over gelijk. Ongelijk staat het wanneer er één heer en één dame onder de korf staan.
Allereerst zal de 2-2 gelijk worden beschreven.
2-2 gelijk (dame-dame of heer- heer)
In de 2-2 gelijk staan twee heren of twee dames in de rebound en de aangeef. In het volgende
voorbeeld nemen de heren zowel de rebound als de aangeef voor hun rekening.

D1

D1
H1

H1

D1
T

D2
T
H1
T

H2

D2

H2
T

D2

H2

De situatie in het voorbeeld komt tot stand vanuit de 4-0. H2 vult de rebound en H1 snijdt voor om
een aangeefpositie in te nemen. D2 vult de positie van H1 in waardoor zowel D1 als D2 actie kunnen
maken. Iedere actie waaruit een doelpoging voortkomt volstaat. Denk aan een uitwijkbal, lange lijn,
doorloopbal, schot ruimte creëren, etc.
Let op: zowel de aangeef als de rebound bewegen mee zodat de spits(en) (in dit geval D1 of D2)
steeds kunnen worden aangespeeld.
Om het spel snel in de 2-2 gelijk neer te zetten kan onderstaande bal worden gespeeld:

D1

H1

H1

H2

D2
H2

D2

D1

Schot
Lange lijn
Dubbelen

Eerst wordt er in de 4-0 rondgespeeld. Op het moment dat H2 de bal heeft, gooit hij de bal diagonaal
naar H1. Dame D1 gaat de rebound invullen en H2 neemt de positie van D1 in. D2 neemt op
hetzelfde moment de aangeefpositie in. Het staat nu 2-2 gelijk waarna er een schot uit het voorveld
kan komen.
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Wanneer D2 wordt voorverdedigd, kan H2 ervoor kiezen om de lange lijn te lopen om het spel te
verleggen.
H1

H2

H1

D2

D2
H2

D1

D1

H1 gooit de bal richting H2, D1 wordt aangeef en D2 wordt rebounder. Vervolgens komt H1 naast H2
waarna een schot kan komen van zowel H1 als H2.
Let op: wanneer H1 naast H2 komt sluit hij H2 als het ware op. H2 kan nergens meer heen. Daarom
moet nadruk worden gelegd op het schot.
In de 2-2 gelijk komen wanneer er wordt voorverdedigd is lastig maar kan als volgt worden opgelost:

H1

H2

H1

H2

H1

D1

H1

T
D2 D1

T
D1

D2

H2

H2

T
D2 D1
T

D2

Romke variant (D1 speelt naar D2)
Schot
Lange lijn

D1 tracht voor te komen maar wordt door T voorverdedigd. D2 ziet dit en lokt de tegenstander van
D1 uit om over te nemen door naast D1 te gaan staan. Vervolgens start D1 een stap
zijwaarts/voorwaarts en ontvangt de bal vanuit het voorveld. D2 heeft de rebound, en D1 de
aangeef.
2-2 ongelijk (dame-heer of heer-dame)

H1

“3-1”

D1

T
H2

D1

H1

D2

D1

H1

T
H2

D1

D2

T
H2

H1

D2

T
H2

D2

De opstelling begint met een ‘3-1’ situatie. In dit geval heeft H2 de rebound. Vervolgens komt D2 om
de korf voor een aangeef waarna zij de bal ontvangt van H1. Vervolgens kiezen de spelers voorin het
veld een positie van waaruit zij een actie kunnen gaan starten: bijvoorbeeld een schot, doorloopbal,
lange lijn of een uitwijkbal. Let op dat de rebound en de aangeef goed staan. De spelers in dit
voorbeeld kiezen er daarom dan ook voor om eerst naar links te bewegen zodat de aangeef hen goed
kan bereiken. Zouden H1 en D1 naar rechts bewegen dan kunnen ze niet meer inspelen voor een
doorloopbal of uitwijkbal omdat de tegenstander van H2 tussen de aangeef en de spits(en) staat. De
positie van de rebound is eveneens belangrijk en is altijd in het verlengde van de spitsen.
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In dit voorbeeld kan er vrijwel vanuit iedere positie worden geschoten omdat H2 zich voor de korf
heeft opgesteld.
Wanneer de rebounder achter de korf staat dient het schot in het verlengde van de rebound te
worden ingezet. De rebounder kan op deze wijze de baan van het schot, en daarmee de afvang beter
coördineren. In een dergelijke situatie (die eveneens veel voorkomt) wordt de aangeef vlak voor de
korf neergezet.

H

H

D

D

D
T

“3-1”
H

D

H

T

T

Wanneer de dame voorin het veld naar beneden loopt, draait de aangeef mee in haar richting.
Tegelijkertijd houdt de rebounder zijn tegenstander in de rug en stelt zich in het verlengde van de
dame voorin het veld op. De speler met bal gooit vervolgens de dame aan waarna de dame een actie
kan inzetten: schot, doorloopbal of uitwijkbal.

H

H

D

D
T

D
T

H
T

H

TD

De spelers onder de korf zijn dus niet passief, maar bewegen mee met de acties van de spelers
voorin.

H

D

D
T
H
T

Let op: wanneer de dame de rebound heeft en de heer in de aangeef staat is het aannemelijk om te
zeggen dat -op latere leeftijd- de tegenstander van de aangeef (een heer) met het schot gaat
meekijken om de bal van de dame (rebound) af te pakken. Hierbij is uitgegaan van het feit dat een
heer in het algemeen langer is -en meer sprongkracht heeft- dan een dame met als gevolg dat de
dame het reboundduel dus zal verliezen.
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Dus, wanneer een dame in de rebound en een heer in de aangeef staat dient of een heer de rebound
over te nemen (waarmee het 2-2 gelijk (H-H) wordt), of een dame de aangeef in te vullen (waarmee
het 2-2 dames gelijk wordt). Het is tevens mogelijk om de ‘DOS-bal’ te spelen1.
Om het spel snel 2-2 ongelijk neer te zetten kan onderstaande worden neergezet:
Na 4-0 gooit D2 de diagonaal richting H1 en komt voor. H1 gooit de bal vervolgens terug en zet aan
voor een doorloopbal. Lukt deze doorloopbal niet, dan neemt H1 de rebound in (oplossen). H2 vult
het gat dat is ontstaan op waarna het 2-2 ongelijk staat.

D1

H1

D1

H1

D1

D1

D2

D2

H2

D2

H2

H1

H2

D2
H1

H2

Lange lijn
Doorloopbal
Uitwijkbal
Schot

Er zijn dus vele manier om het 2-2 ongelijk neer te zetten, zie ook het volgende voorbeeld:
4-0 wordt gedraaid (rechtsom). Op het moment dat H1 de bal heeft gooit hij hem terug na D1 en vult
de rebound positie in. D2 vult het ontstane gat in waarna zij de bal van D1 ontvangt. D1 trekt
vervolgens richting korf en loopt om H1 heen om de aangeefpositie in te nemen. H2 vult het
ontstane gat vervolgens op.

H1

D1

D1

D2

H2

D2

D1

D2

H2

H1

H1

H2

Lange lijn
Doorloopbal
Uitwijkbal
Schot

Wanneer D1 wordt voorverdedigd trekt zij naar achter de korf en wordt door D2 aangespeeld
waarna zij een klein kansje kan nemen.
Of:
D2 trekt in gestaag tempo naar de korf. H2 gebruikt D2 om de rebound in te vullen. D2 gebruikt op
haar beurt H2 weer om de aangeefpositie in te nemen. In het voorveld wordt nu de lange lijn ingezet
om het spel te verleggen waarna kan worden aangevallen. Wanneer D2 gemakkelijk voor kan komen
hoeft de lange lijn niet worden gespeeld. Er kan dan direct worden aangevallen.

1

De ‘Dos-bal’ wordt uitgelegd in het volgende hoofdstuk.
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D1

H1

D1

H1

D2

H2

D1

H1

D2 H2

H1

D1

H1

D2
H2

H2

D2

D1

Lange lijn
Doorloopbal
Uitwijkbal
Schot

D2 H2

Overnemen in de 2-2
Overname situaties ontstaan veelal in de 2-2 ongelijk doordat één van de twee spelers voorin het
veld een doorloopbal inzet.

H1
T

D1
T
D2
T

H2
T

D1
T

D1
T
T
D2 H1
T

H2

T
D2 H1
T T

H2
T

Zoals in de afbeelding is weergegeven neemt H1 een doorloopbal die door D2 wordt aangegeven. De
tegenstander van H2 (rebounder) constateert dit en beweegt zich richting H1 om de doorloopbal te
verdedigen. H2 op zijn beurt beweegt zich in het bereik van D2 die H2 vervolgens aanspeelt. H2 komt
uiteindelijk tot schot.
Het is eveneens mogelijk dat H1 de doorloopbal aangespeeld krijgt van D2. Echter, omdat de
tegenstander van H2 H1 verdedigt, dient H1 de bal richting H2 te plaatsen. H2 start dan aan de
andere kant uit, in het zicht van H1.
Vanuit verdedigend perspectief geldt dat de verdediger die oorspronkelijk H1 verdedigt direct
richting H2 gaat om het schot te verdedigen.
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Hoofdstuk 8: Tricks
8.1 Gewoon

H

H

D

D
T
H

H

D

D

D
T
H

T

D
T
H

T

T

De aangeef heeft de bal in bezit (grijs gemarkeerd). De rebounder start uit naar links (wanneer de
dame rechtshandig is). De aangeef speelt de bal richting rebounder die vervolgens tot schot komt. De
aangeef probeert de rebound te pakken.
Let op: de rebounder moet niet te ver uitstarten omdat het een klein kansje moet blijven!

8.2 Portugal bal
‘Dubbel’ is een uitbreiding op ‘Gewoon’ en kan worden uitgevoerd wanneer ‘Gewoon’ niet lukt
(bijvoorbeeld als de rebounder wordt verdedigd).

H

D

D
T
H

H

D

H

D

D
T
T

H

D
T
T

H T

H

D

D

H

D
T

H T

D

T
H T

De posities zijn hetzelfde ingevuld als bij ‘Gewoon’. Echter, omdat de heer vanuit de rebound niet
vrijkomt voor een schot doet de aangeef net alsof zij de rebound pakt om vervolgens scherp weg te
starten. De heer speelt haar vervolgens aan waarna hij opnieuw rebounder wordt. De dame komt tot
schot.

8.3 Drachten
‘Drachten’ is een variant op ‘Dubbel’. In dit scenario komt de dame bij ‘Dubbel’ eveneens niet vrij

voor een schot waarna de heer de aangeefpositie inneemt. De dame kan vervolgens een doorloopbal
of uitwijkbal inzetten.
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H

D
D

D

H

D
D

T

D

T
H

T
H T

T

H T

8.4 Gil
Een andere variant, wanneer ‘Gewoon’ niet lukt is ‘Gil’. In dit geval komt de rebounder eveneens niet
vrij voor zijn schot vanuit ‘Gewoon’. Op dit moment komt de aangeef voorsnijden en biedt zich aan
waarop de heer een doorloopbal kan inzetten.

H

H

D

D
T
H

H

D

D
T
H

T

H

D

D

D
T
DT

HT

HT

T

8.5 De dubbel
Wanneer de tegenstander van D2 besluit voor te verdedigen stapt H2 uit naar de zijkant van de korf.
In dit geval naar links daar H1 de bal heeft. Vervolgens gooit H1 de bal op H2. H2 op zijn beurt speelt
de bal direct naar D2 welke een klein kansje kan nemen.

H1

D1

H1

D1

H1

D2
T

H1

D1

T
D2

D2
T
H2

D1

H2
T

H2
T

T
D2

H2 T

D2 dient haar tegenstander in de rug te houden door er tegenaan te gaan staan, dit wordt uitblokken2
genoemd.

8.6 Kans achter korf
Wanneer de tegenstander van D2 de kortste route naar de aangeef neemt om voor te verdedigen
ontstaat de volgende situatie.

2

Uitblokken is in het hoofdstuk ‘rebounden’ beschreven
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H1

H1

D1

D1
T
D2

T
H2

T
D2

T
D2

H2
T

H2
T

Hier heeft de aanvallende partij niets aan. D2 kan er in deze situatie voor kiezen om het schot achter
de korf te nemen. Dit doet D2 door halverwege de loopactie ineens naar achteren te trekken voor
een klein kansje achter de korf. D2 krijgt de bal vanuit het voorveld aangespeeld en komt tot schot
(in dit geval via D1 daar D2 rechts van de korf uitkomt).

H1

D1

H1

H1

D1

D1

T
T
H2

T
D2

T
D2

H2
T

H2
T
D2

De bal die vanuit het voorveld komt dient met een boogje te worden aangespeeld zodat de
tegenstander van D2 deze niet kan onderscheppen.

8.7 DOS
In deze situatie staat het dus 2-2 ongelijk met een dame in de rebound en een heer in de aangeef.
Een schot vanuit het voorveld wordt in deze situatie waarschijnlijk door de tegenstander van H2
afgevangen daar. Daarom kan de volgende bal worden gespeeld:
H1

D2

H1

D2

H1

H1
H2

H2

H2

D1

D1

D2

H2

D2

D1

D1

D2 beweegt zich vanuit het voorveld naar een positie naast de korf. H1 neemt de vorige positie van
D2 in. Vervolgens gooit H2 de bal op H1 waarna H2 schuin naar voren wegtrekt en D2 de aangeef
vanaf de zijkant invult. H1 heeft de bal en kan een doorloopbal inzetten. Bedenk dat er in de situaties
voorafgaand aan het 2-2 gelijk (laatste afbeelding) steeds ‘ongelijk’ wordt geroepen. Dit betekent
eveneens dat de tegenstanders in het voorveld een afstandsschot trachten te voorkomen, of in ieder
geval veel druk zetten. Wanneer het vervolgens ineens gelijk wordt heeft H1 alle kans om een
doorloopbal in te zetten. De kracht van deze bal zit dus in het feit dat er ineens vanuit de ongelijk een
gelijke situatie wordt neergezet.
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8.8 Manieren van tellen
Om de trainingssituaties leuk te houden is het belangrijk om verschillende manieren van tellen toe te
passen. Dit geeft eenzelfde oefening al weer een nieuw tintje.
 3 van de 5 scoren = 1 punt, 5 punten is uit
 bij een serie mag je verdubbelen, 3 scoren op rij is dus 6 punten
 1e schot 5 punten, 2e schot 2 punten, 3e schot 5 punten, 4 schot 2 punten
Let er op dat dergelijke trucjes niet als zijnde basis speelstijl worden aangeleerd. Op korte termijn
leidt dit tot veel doelpunten en lijkt het effectief. Echter, in latere leeftijdscategorieën weet de
tegenstander na een aantal trucjes wel wat er komen gaat waarmee jouw trucje niet meer effectief
is. Train daarom veel op 1-1-duels zodat spelers voorin het veld altijd tot een schot kunnen komen.
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Thema 4: Verdedigen - tactiek
Spelconcept De Granaet:



collectief verdedigen, de bal is belangrijker dan de directe tegenstander
durf te verdedigen en vertrouw op je medespelers

Het spelconcept wat De Granaet in de verdediging wil hanteren gaat er vanuit dat elke speler met
druk durft te verdedigen, waarbij het onderscheppen van de bal belangrijker is dan de directe
tegenstander. Daarbij dien je te vertrouwen op je medespelers. Dit is afwijkend van het voorheen
van jongs af aan aanleren van het volgen van je directe tegenstander. In de trainingen en wedstrijden
zal dit veel aandacht vragen.
Coachen en communicatie
Het is bij het coachen in en langs het veld vooral belangrijk dat het extra duidelijkheid brengt. Veel
spelers. Hou de regel ‘positief veraf en kritiek dichtbij’ als speler en als coach in je achterhoofd.
Complimenten mag je dus over het veld schreeuwen, zodra je kritiek op 1 speler hebt zorg je er voor
dat je hem of haar bij je roept en niet alleen de kritiek geeft, maar ook direct uitleg geeft over de
juiste oplossing.
Daarnaast is het belangrijk dat er in de verschillende situaties hetzelfde wordt gecoacht:
Voorbeelden van verdedigende situaties met de communicatie:
1. De aangeefpositie wordt voorverdedigd, de verdediger bij de aangeef roept 'voor', de verdediger
bij de aanvaller verdedigt heel kort om het schot niet toe te staan.
2. De aangeefpositie wordt niet voorverdedigd, de verdediger roept 'achter' , de verdediger bij de
aanvaller staat geen doorloopbal toe en houdt dus wat afstand tot de aanvaller.
3. De afvangpositie wordt voorverdedigd, de verdediger roept 'voor'. Er komt een aanvaller die de
aangeefpositie inneemt, deze verdediger roept 'gelijk' (wanneer er twee dames of twee heren staan)
of ‘ongelijk’ (wanneer er een heer en een dame staan). Nu weten de verdedigers dat beide
steunende posities door aanvallers zijn bezet. En hoe ze daar op moeten reageren. Bij een gelijke
situatie moet enige afstand worden gehouden, bij een ongelijke situatie kan druk worden gegeven.

48

Trainingsplan

KV De Granaet 2012-2017

Hoofdstuk 9: Voorverdedigen
Het kenmerk van voorverdedigen is dat de aanvallers niet naar de steunende posities kunnen gooien.
Dit voorverdedigen houdt tevens in dat de verdedigers dichter bij de aanvallers kunnen verdedigen
(sluiten). Het schot krijgt maximale druk. Al bij de E’tjes kan het voorverdedigen grote winsten
opleveren, dus het is zaak om hier al vroeg mee te beginnen.
Als er goed word voorverdedigd kunnen de ballijnen naar binnen worden afgesloten. Dit alles moet
wel ondersteund worden door goede communicatie, de verdedigende taken moeten op elkaar
afgestemd worden en indien nodig moet er snel kunnen worden aangepast als bijvoorbeeld de
aangeefpositie niet meer wordt voorverdedigd. De druk op het afstandsschot moet dan direct iets
worden verlaagd om inloopballen te voorkomen.
1 tegen 1 onder de korf
Aanvaller en verdediger onder de korf. Een schutter voor de korf. Begin op 2-3 meter schuin achter
de korf. Zorg er voor dat er goed wordt voorverdedigd en probeer het inspelen van de bal te
voorkomen.
- Na 5 keer wisselen is een optie .
- Eventueel kan de bal een keer naar de achterkant van de korf gespeeld worden, zodat de
verdediger het lastiger krijgt.
Voorverdedigen in het partijtje
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld met duidelijke verdedigende afspraken:
• Er wordt veel druk gegeven op het schot!
• Vanuit de steunende posities worden de medeverdedigers gecoacht.
Trainerstips:
- Maak een driehoekje wanneer je voorverdedigt, zodat je zowel de bal als de speler die je verdedigt
in de gaten kunt houden.
- Zorg dat er heel helder wordt gecommuniceerd!

Oefening voor/achterverdedigen
Organisatie:
Vakken bij elkaar, twee spelers (heren/dames dit zijn A(anvaller) en
V(erdediger) voor in het plaatje) in de linker hoek voor de korf. Een speler
links (links achter de korf) daarnaast en rechts daarnaast (rechts achter de
korf).
In het tweetal is een aanvaller en een verdediger. De aanvaller heeft de bal,
plaatst de bal naast hem (links of rechts) en pakt de rebound. De verdediger
gaat de rebound bemoeilijken maar geeft hem in eerste instantie wel weg
(deze verdedigt voor).
De speler die de bal niet toegespeeld krijgt vult het plekje van de aanvaller/rebounder op. De twee
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spelers voor de korf komen na een of twee dubbels tot schot.
* Wie pakt van de vijf schoten de meeste rebounds?
Corrigeren op:
Uitblokken onder de korf, tegenstander in de rug en het liefst vóór de korf houden, voorverdedigen
door de verdediger en pas het duel aangaan als het schot de lucht in is.

50

Trainingsplan

KV De Granaet 2012-2017

Hoofdstuk 10: Achterverdedigen
Bij achterverdedigen zorgt de verdediger ervoor dat de reboundpositie niet kan worden ingenomen.
Hiermee voorkomt de verdediging dat er vanuit het voorveld wordt geschoten (er staat immers geen
rebound). De aanval zal dit eerst moeten ‘oplossen’. De verdedigende speler zet zich direct achter de
tegenstander en zet hem als het ware klem. Wanneer vervolgens het schot komt moet de rebounder
de bal over zich heen laten komen voordat hij erachter aan gaat.

Zorg dat je bij het verdedigen van de rebound je handen omhoog hebt, zodat de kans op een vrije bal
tegen klein blijft.
Bedenk dat wanneer de speler bal niet heeft (wanneer het schot te kort is) de speler direct moet
aansluiten om te verdedigen: de tegenstander staat immers vrij voor de korf op het moment van
uitblokken. Een ander effect van het achterverdedigen is dat het tempo uit de aanval gaat, het wordt
een strategisch spel waarbij de posities op schaakachtige wijze worden ingevuld.
De verdedigers geven geen maximale druk voor het schot omdat te allen tijde de doorbraak eruit
gehaald moet worden. Er moet dus voor worden gezorgd dat de bal niet kan worden ingespeeld op
de steun. Aangezien de aanvallers dit probleem willen en kunnen oplossen zullen de verdedigers
duidelijk moeten communiceren wanneer de posities wel goed door de aanvallers zijn ingevuld. De
taak van de verdedigers wisselt dan omdat er bij de steunende posities weer wordt voorverdedigd.
Deze wisselingen moeten goed worden gecommuniceerd!
Oefeningen:
1 tegen 1 onder de korf
Aanvaller en verdediger onder de korf. Een schutter voor de korf. Begin op 2-3 meter schuin achter
de korf. Zorg er voor dat er goed wordt achterverdedigd en probeer de aanvaller aan de voorkant
van de korf uit te laten komen. De schutter speelt de bal in en neemt een doorloopbal.
- Na 5 keer wisselen is een optie. Dit kun je afwisselen met voorverdedigen.
- Er kan ook worden gestreden om het plekje voor de korf. In dat geval telt het aantal afgevangen
ballen en bij drie onderscheppingen mag er worden gewisseld.
- Een andere optie is om de aanvaller de mogelijkheid te geven om de bal af te ronden wanneer hij
afvangt .
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Achterverdedigen in het partijtje
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld met duidelijke verdedigende afspraken:
• De afvangpositie moet zoveel mogelijk door een verdediger worden ingenomen.
• Er wordt zo weinig druk gegeven op het schot zodat de doorbraak eruit gehaald kan worden, de
korte kansen worden ook verdedigd.
• Vanuit de steunende posities worden de medeverdedigers gecoacht.
• Er moet continu een afweging worden gemaakt van hoeveel druk de verdediging geeft en welke
schotkans er wel wordt toegelaten.
Tips voor de coach:
1. Bekijk altijd goed of het achterverdedigen de moeite loont, want als schouwspel is het van veel
mindere kwaliteit. Ook voor de spelers is het vaak niet leuk om zo te spelen. Maar als dit winst kan
opleveren, zal het soms kunnen worden toegepast.
2. Het achterverdedigen wordt vooral gebruikt tegen lange tegenstanders met goede schutters, om
het tempo uit een vak te halen, de aanval te verstoren. Een tegenstander die met een hoog tempo
speelt kan hierdoor uit zijn spel worden gehaald.
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Hoofdstuk 11: Trainingstips


Om een goede spits te worden dient er veel 1 op 1 te worden getraind. Dat wil zeggen; een
speler moet leren wat het is om alleen tegen een verdediger te staan, welke bewegingen
effectief zijn en hoe hij/zij gemakkelijk vrij kan komen. Onderstaande behandelt dit:



Op een training staan er per korf 3 spelers: (1) een aangeef, (2) een verdediger en (3) een
aanvaller. De verdediger traint zijn verdedigingscapaciteiten, de aanvaller zijn
aanvallercapaciteiten en de aangeef de aanspeelcapaciteiten.



De taken van een aangeef zijn simpel: de bal goed aanspelen opdat de aanvaller kan scoren.
Dit lijkt makkelijk maar wordt nog te weinig getraind. Gevolg is dat de aangeef veelal slechte
ballen aanspeelt waardoor de aanvaller moeilijker vrij kan komen.



De taken van een verdediger zijn eveneens eenvoudig: de aanvaller volgen opdat de
aanvaller wordt weerhouden van het maken van een doelpunt. Als verdediger is het echter
belangrijk om met het volgende rekening te houden:



Stap nooit te gretig op de aanvaller in wanneer de aanvaller nog een aangeef heeft (zorg dat
je er al bent)! Omdat de verdediger de laatste (grote) stap richting de aanvaller zet verplaatst
al het lichaamsgewicht zich naar het voorste been. Dit betekent dat de aanvaller gemakkelijk
een doorloopbal in kan zetten omdat de verdediger niet meer wendbaar is.



Zet als verdediger je juiste been voor! Wanneer de aanvaller zich aan linkerkant van de korf
bevindt dient de verdediger een eventueel schot te verdedigen middels een stap met zijn
rechterbeen.

H V
DV

In een dergelijke situatie kan de verdediger zich gemakkelijk corrigeren wanneer de aanvaller er toch
voor kiest om een doorloopbal te nemen. Omdat het rechterbeen voor staat kan de verdediger
gemakkelijker draaien, zicht op de aanvaller houden en de aanvaller volgen.
Let op: wanneer de verdediger met zijn rechterbeen instapt moet deze stap links naast de aanvaller
neergezet worden om de rugkant af te schermen.
Bevindt de aanvaller zich echter rechts van de korf, dan dient de verdediger in te stappen met zijn
linkerbeen.
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VH
VD

Let op: wanneer de verdediger met zijn linkerbeen instapt moet deze stap rechts naast de aanvaller
neergezet worden om de rugkant af te schermen.
Een verdediger kan eveneens de binnenkomende bal onderscheppen. De verdediger dient dan in een
driehoek te staan.

A
V

D
V

De verdediger heeft dus zicht op zowel de aangeef als de aanvaller.

De beste tip
De beste tip is natuurlijk: leer van elkaar. Vraag ook andere trainers naar hun ervaringen en hoe zij
bepaalde dingen oplossen. Kijk regelmatig bij hoger spelende teams. Niet alleen ons eigen eerste
achttal, maar vooral ook wedstrijden uit de korfballeague. Tot slot kun je ook altijd terecht bij de AJCcoördinatoren in de sector Presteren.
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