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BESCHRIJVING  

 

Een heel eenvoudige doorloopvorm waarbij de balbezitter voor het obstakel ( liefst één of meerdere 

stokken : stelt beter een tegenstander voor ) een passeeractie dient te maken ( frontale 1/1 situatie ) en 

af te werken op doel. Bijsluiten bij de andere groep.  

 

Je kan als trainer de beweging vooraf opleggen of je kan de spelers vrij laten en zo de creativiteit zijn 

beloop laten gaan ( "wie maakt de mooiste move ?").  

 

Alles kan aanvankelijk rustig uitgevoerd worden, doch ga zeker ook eventjes op full tempo de oefening 

gaan uitvoeren. Je zal ongetwijfeld merken dat spelers vaak nog wat moeite hebben met de 

balbeheersing en de controle over de bal 

 

BALBAL AANDACHTSPUNTEN 

 

-het is héél belangrijk om de spelers te laten inzien dat ze een move steeds explosief moeten inzetten, 

van richting dienen te veranderen en te versnellen na de actie. 

 

-de positie van het obstakel is heel bewust gekozen, ... spelers leren hier dat ze de vrije ruimte moeten 

induiken en dus de actie zodanig inzetten dat ze in die vrije ruimte komen. 

 

 

 

 



BALBAL VARIANTEN  

 

-variant 1 : idem als de basisvorm maar na de eerste actie krijgen de spelers een zijwaarts obstakel        

( suggereert een zijwaartse druk van een verdediger ) waardoor ze opnieuw in de andere richting dienen 

uit te wijken. 

 

 

-variant 2 : dezelfde filsofie wordt in een oefenvorm gestoken met actieve tegenstanders . Er wordt een 
vierkant uitgezet waarbij de eerste zijde wordt verdedigd door een actieve verdediger die weliswaar 
enkel de lijn tussen de hoedjes mag verdedigen en belopen ( hij mag dus niet vooruit of achteruit 
bewegen ). Eénmaal de balbezitter die eerste verdediger voorbij is start de tweede verdediger die vanuit 
zijn startpositie aan een vaste hoekkegel voorwaarts en actief komt verdedigen in het volledige vierkant.  
De eerste verdediger moet dus met een frontale 1/1 gepasseerd worden terwijl de tweede verdediger 
zorgt voor zijwaartse druk. 
 
Indien balverlies wordt de oorspronkelijke balbezitter verdediger en wordt de verdediger balbezitter. De 
oefenvorm eindigt met een trap op doel. 
 


