
Trainingsinspiratie 
 
Start elke training met een warming up en inspelen in duo’s of 3 en/of 4-tallen. En sluit af met een 
partijtje. Zorg daarnaast voor 2 oefeningen per training. 
 

 
Overspelen in 3 en/of 4 tallen 

 
Het TRAD-principe 
Bij veel van onderstaande oefeningen staan suggesties om te differentiëren, oftewel de oefening 
moeilijker of makkelijker te maken naargelang het niveau van je spelers. Naast deze suggesties is er 
nog een ander, heel handig hulpmiddel om je oefeningen aan te passen: het TRAD-principe. 
 
TRAD staat voor Tempo - Richting - Afstand - Druk 
Met het TRAD-principe kun je eigenlijk elke oefening aanpassen aan het niveau van de spelers die je 
training geeft. Dit doe je dan door één of meer van de letters van TRAD aan te passen. 
 
Je kunt bijvoorbeeld de AFSTAND tussen twee stationnetjes groter maken zodat het wat moeilijker 
wordt. 
Je kunt ook met de RICHTING variëren om het niveau aan te passen: een pass uit de loop naar links is 
makkelijker dan naar rechts bijvoorbeeld. 
Een oefening wordt moeilijker wanneer je die op een hoger TEMPO probeert uit te voeren. 
DRUK kun je op verschillende manieren toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan druk van een tegenstander 
die je bij iemand die een bal aanneemt in zijn rug laat verdedigen, zodat hij druk voelt om de bal snel 
en goed te verwerken, omdat hij anders de bal verliest. Of voeg tijdsdruk toe: de bal moet vanaf het 
moment dat de eerste pass gegeven wordt binnen 7 seconden op doel geschoten worden. Dan 
moeten de spelers sneller handelen en dat is moeilijker. 
 
Legenda 

 
 

  



Training 1 

 
 
Oefening 1 

 
Trainingsdoelen 

• passing via de balk 
 
Organisatie 

• 1 loopt op langs de balk en speelt de bal via de balk om de 'verdediger' 
heen en loopt zelf aan de ander kant langs de verdediger om de bal 
vervolgens weer in de forehand aan te nemen 

• 1 loopt na de laatste 'verdediger' de cirkel in en schiet op doel 
 
Doordraaien 
1-2-1 
 
Aandachtspunten 
zorgen dat de bal weer in de forehand uitkomt 
 
Differentiatie 
De andere kant op lopen; met de balk links van je 
 
 
 
 
 

Oefening 2 

 
Trainingsdoelen 

• passing via de balk 

• aanname in de loop 

• drijven 
 
Organisatie 

• 2 start met lopen naar de cirkel 

• 1 passt de bal via de balk naar 2  

• 2 neemt aan in de loop, drijft  naar de cirkel en schiet op 
goal 
 
Doordraaien 
1-2-1, 
na enige tijd wisselen van kant 
 
Aandachtspunten 
• ook bij het spelen via de balk goed mikken, zodat de pass van 1 in de forehand van 2 komt 
 
Differentiatie 
1 dichter of verder van de balk laten starten zodat de hoek van inval op de balk wijzigt en je dus 
dichterbij of verder weg op de balk moet passen om de bal in de forehand uit te laten komen 
 

  



Training 2 
 
 

Oefening 1 

 
Trainingsdoelen 

• Sterk lopen 

• Afronden 
 
Organisatie 
• 1 passt de bal naar 2 
• 2 loopt in en loopt sterk met de bal naar de cirkel en 
schiet op goal 
 
Doordraaien 
1-2-1 
 
Aandachtspunten 
• 2 moet versnellen zodra de bal aan de stick is 
• 2 moet de bal beschermen met het lichaam tegen de 'verdediger in de rug' 
 
Differentiatie 
Voeg een verdediger toe bij 2 
 
 
 
 
 
 

Oefening 2 

 
Trainingsdoelen 

• Passing via de balk 

• Scoren 
 
Organisatie 
• 1 speelt 2 via de balk aan 
• 2 loopt uit de hoek en geeft de bal ‘blind’mee op 
opgelopen 1 
• 1 neemt aan en rondt af 
 
Doordraaien 
1-2-1 
 
Aandachtspunten 
• ook bij het spelen via de balk goed mikken, zodat de 
bal in de forehand van 2 komt 
• 'blinde' pass, dus doen alsof je gewoon door drijft, maar plots, zonder naar 1 te kijken, de bal 
meegeven 

  



Training 3 
 
 

Oefening 1 
 
Trainingsdoelen 

• Sterk lopen 

• Scoren 
 
Organisatie 
• 1 passt naar 2 en sluit links van 2 aan richting de cirkel 
• 2 draait sterk weg en legt de bal breed klaar  
• 1 neemt aan en schiet op goal 
 
Doordraaien 
1-2-1 
 
Aandachtspunten 
• zorgen dat de bal laag blijft als wordt gepasst 
• de 'tegenstander' laten denken dat je over je forehand doordraait om zelf te gaan schieten 
 
Differentiatie 
1 sluit rechts van 2 aan richting de cirkel 
 
 
 
 
 
 

Oefening 2 

 
Trainingsdoelen 

• Ondertal verdedigen 

• 1 tegen 2 
 
•de verdediger passt 1 aan 
•1 probeert buitenom de cirkel in te gaan en samen met 2 
te scoren  
•de verdediger probeert dit samen met  de keeper te 
voorkomen 
  
 Doordraaien 
1-verdediger-2-1 
 
Aandachtspunten 
• de verdediger probeert te voorkomen dat 1 naar 2 kan 
passen en probeert ondertussen 1 zoveel mogelijk over de 
achterlijn te laten lopen  
• de keeper kan dan de achterlijn afstoppen 



Training 4 
 
 

Oefening 1 
 
Trainingsdoelen 

• patronen - aanval over rechts 

• 'one-touch passing linksachter 

• sterk lopen  

• passing via de balk 
 
Organisatie 

• 1 speelt breed op 2 

• 2 speelt, liefst one-touch, de bal 'om de rechtsvoor' door op 3 

• 3 neemt aan, loopt sterk over de forehand en passt breed 

• 1 is mee aangesloten, neemt de breedtepass op snelheid aan, drijft 
de cirkel in en rondt af 
 
Doordraaien 
1-3-2-1 
 
Aandachtspunten 

• 1 moet niet te veel voor of achter 2 passen 

• goede open stand van voeten en lichaam van 2 

• 2 moet goed laag zitten en de bal goed op de steel meenemen 

• 1 moet niet te snel starten met oplopen, starten als 3 de bal onder 
controle heeft en sterk gaat lopen en dan op volle snelheid gaan 
 
 
 
 
 
 

Oefening 2 
 
Trainingsdoelen 

• Overtal 

• One touch passing 

• Scoren 

• Passing via de balk 
 
Organisatie 

• 1 speelt naar 2 

• 2 speelt one-touch door naar 3 

• 3 neemt aan en legt terug op 2 

• 2 loopt naar de cirkelen  

• 1 en 3 zijn meegelopen, samen spelen ze de keeper uit 
 
Doordraaien 
1-2-3-1 
 
Aandachtspunten 

• ook bij het spelen via de balk goed mikken, zodat de bal in de forehand van 3 komt 
 
Differentiatie 

• in de cirkel mag iedereen de bal maar één keer raken 

• voeg naast de keeper nog een verdediger toe in de cirkel 


