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Inleiding 

 

In 2000 is er gestart met het opstellen en uitvoeren van het Jeugdbeleidsplan. Dit plan is destijds vastgesteld 

voor een periode van vijf jaar. Afgesproken is om na deze termijn dit beleid verder door te trekken naar de 

hele vereniging. Om die reden spreken we nu van een Technisch Beleidsplan, waarin zowel beleid ten 

behoeve van de jeugd als van de senioren wordt vastgesteld.  

 

Het bestuur en de leden hebben ingestemd met het aanstellen van een technische commissie welke zich als 

eerste doel heeft gesteld het opstellen van dit plan voor de gehele vereniging. Om te komen tot een meer 

structurele, technische aanpak binnen de vereniging in de ruimste zin van het woord, is het nodig een visie te 

ontwikkelen en daaruit voortvloeiend een gedegen technisch beleid. Tevens zullen de verbeterpunten ten 

aanzien van het huidige jeugdbeleidsplan in het nieuwe technische beleidsplan worden meegenomen. 

 

Dit plan is opgesteld voor een periode van vijf jaar en dient indien dit nodig en gewenst is, tussentijds te 

kunnen worden aangepast en verbeterd.  

 

Dit plan is opgesteld in maart 2015. 

 

De technische commissie, 

 

Jikke van Herk, Yvette Kussendrager, Alianne van Welsenis, Dick Boeter en Harm Weijman. 
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1. Verenigingsopbouw 

 

1.1 De plaats van de technische commissie binnen Good-Luck 
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 Technische commissie 

 

2.1 Algemeen 

De technische commissie bestaat uit vijf leden. Een van de vijf leden is de vertegenwoordiger jeugdzaken. 

Daarnaast zullen bij bepaalde activiteiten of doelstellingen worden samengewerkt met andere commissies en 

bestuursleden. 

 

 

2.2 Doelstellingen teams 

Wij willen een korfbalvereniging zijn, die korfbal aanbiedt als wedstrijdsport, breedtesport en activiteiten voor 

jong en oud waarbij het wijgevoel een sleutelpositie inneemt. Daarbij is de betrokkenheid van de vrijwilliger 

van essentieel belang.  

Hieronder volgt een duidelijke uiteenzetting van de sportieve doelstellingen per team. 

 

 

Doelstelling na 1 jaar  Doelstelling na 3 jaar 

Senioren 1   Stabiele 3-de klasser  Stabiele 3-de klasser    

Senioren 2   reserve 4e klasse  reserve 4e klasse    

Senioren 3 e.v.  Breedtekorfbal 

 

A1   4e klasse   4e klasse    

A2 e.v 

  

B1    4 klasse   4 klasse     

B2 e.v.    5 klasse   5 klasse 

 

C1    3 klasse   2 klasse    

C2 e.v.       3 klasse 

   

D1    2 klasse   2 klasse  

D2 e.v.        3 klasse 

 

E1    3 klasse   2 klasse 

E2 e.v.    3 klasse   3 klasse 

 

F1    2 klasse   2 klasse 

F2 e.v.    3 klasse   3 klasse 
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2.3 A-Junioren 

De jeugd technische commissie is van mening dat gezien het verenigingsbeeld de junioren onder toezicht van 

de jeugd technische commissie horen te vallen. Mede door de verstrengeling van verschillende belangen is 

het volgens de technische commissie een betere optie om deze groep onder te brengen bij de jeugd 

commissie. 

 

2.4 Trainers & begeleiders 

De technische commissie streeft er naar om op elk jeugdteam een goed en gemotiveerd trainersduo te 

plaatsen, waarbij rekening gehouden dient te worden met de trainerscapaciteiten van de betreffende trainers. 

Dit duo zal het hele seizoen (veld en zaal) de trainingen en begeleiding bij wedstrijden gezamenlijk voor hun 

rekening moeten nemen.  

Voor de seniorenselectie adviseert de technische commissie bij de aanstelling van een hoofdtrainer, tenzij 

getraind wordt door een duo. Een voor conditie en een voor het korfbal technisch gedeelte. 

De hoofdtrainer zal worden ondersteund door de trainer/coach van het 2e team. Voor de overige 

seniorenteams zal worden gezocht naar gemotiveerde trainers/begeleiders.  

 

Het is voor de jongere jeugdteams (D-F jeugd) maar ook voor de oudere jeugdteams (A-C jeugd) erg 

belangrijk dat zij een vaste trainer/begeleider tot hun beschikking hebben. Een voorbeeldfiguur die de 

waarden en normen die binnen Good-Luck gehanteerd worden over kan brengen op de betreffende 

spelersgroep.  

 

De technische commissie streeft er naar om te blijven werken met vaste trainers/begeleiders per 

jeugdcategorie. Hierbij is het dus de bedoeling dat een trainer/begeleider trainer is van bijvoorbeeld de B-

jeugd. Het is de bedoeling dat een trainer/begeleider niet meegaat met een groep maar na 2 of 3 jaar een 

nieuwe groep krijgt. Bij gebrek aan trainers kan hier van afgeweken worden.  

 

De technische commissie behoudt zich het recht om in overleg met de trainers/begeleiders en 

bestuur/jeugdcoördinator de samenstelling van de trainers/begeleiders tijdens het seizoen afhankelijk van de 

diverse ontwikkelingen aan te passen. Dit dient echter wel correct beargumenteerd te worden. 

De trainers en begeleiders van de jeugdteams dragen verantwoording af aan de jeugdcoördinator. 

 

De gesponsorde kleding te krijgen voor alle trainers, coaches en scheidsrechters, zullen elk jaar in bruikleen 

worden gegeven aan de trainers, coaches en scheidsrechters. De betreffende kleding dient aan het eind van 

ieder seizoen weer te worden ingeleverd. 
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3 Beleid 

 

3.1 Opleiding 

Trainers en coaches (met uitzondering van de trainer/coach van senioren 1) moeten worden gestimuleerd om 

trainersopleidingen te volgen. Daarnaast moeten trainers en coaches de mogelijkheid geboden worden om 

door de K.N.K.V. of de N.K.T.B. georganiseerde of aangeboden clinics etc. te volgen. De technische commissie 

adviseert en organiseert over de te volgen cursussen en clinics. Tevens moet er intern gesproken worden over 

te volgen tactiek (spelpatronen etc.) voor de gehele vereniging. Voor het technische deel zal bijlage 3 als rode 

draad kunnen worden gebruikt.  

 

Een goede trainer/leider moet aan vele voorwaarden voldoen. Zonder enige opleiding is dit niet te 

verwezenlijken. Dit geeft de noodzaak aan om de trainers/leiders in de vereniging te ondersteunen. Dit kan 

gebeuren door: 

 het toegankelijk maken van cursussen, d.m.v. financieel bijspringen en bijvoorbeeld het regelen van 

vervoer; 

 trainings- en coachingsbegeleiding; 

 het voorlichten van kader als er nieuwe ontwikkelingen zijn in het korfbal. 

 

Indien gevolgde cursussen door de vereniging worden betaald/vergoed, kunnen er verenigingsverplichtingen 

tegenover komen te staan. Hierbij kan gedacht worden aan het fluiten van wedstrijden bij het volgen van een 

scheidsrechterscursus of bijvoorbeeld de verplichting om de eerst komende jaren verbonden te blijven aan de 

vereniging. Afspraken hierover dienen vooraf te worden vastgelegd door het bestuur en de betrokken 

persoon/personen. 

 

Als iemand op kosten van de vereniging een cursus volgt of zich daarvoor inschrijft, besluit om tussentijds te 

stoppen of er helemaal niet aan begint, is verplicht de gemaakte kosten terug te betalen aan de vereniging. De 

betreffende personen dienen hiervan voor inschrijving/aanvang op de hoogte te worden gesteld door het bestuur. 

 

3.2 Trainingsplan jeugd 

Om tot een goed gestructureerde opleiding te komen zul je per speler en per team een technisch 

trainingsplan moeten hebben. In dit plan moet omschreven worden wat je op een bepaald moment van een 

bepaalde speler verwacht. Hierbij kan het overzicht trainingsdoelstellingen (bijlage 1) en de rode draad 

(bijlage 2) als handleiding worden gebruikt. Ook dient hierbij aangegeven te worden wat er van de trainers en 

begeleiders en van een team wordt verwacht. De trainingsplannen dienen door de trainers met behulp van 

een lid van de technische commissie beschreven te moeten worden.  

 

De leden van de technische commissie zullen optreden als begeleider van de trainers/coaches van alle 

jeugdteams. Hiervoor zullen zij regelmatig trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams bezoeken. Tevens 

zullen de leden van de technische commissie drie keer per seizoen de trainingsplannen evalueren en waar 

nodig bijstellen. Indien dit nodig is kunnen ook op een door een trainer/coach of een lid van de technische 

commissie aan te geven tijdstip dit trainingsplan worden besproken en waar nodig worden aangepast of 

bijgesteld. 

 

Tijdens de jeugdleidersvergaderingen, waarbij alle trainers/coaches van alle jeugdteams aanwezig zijn, 

kunnen de teamresultaten, de ontwikkeling van de spelers, een mogelijke bijstelling van het trainingsplan, 

het afstemmen van de trainingen en tactiek etc. worden besproken. 
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3.3 Behoud en werving leden, trainers en coaches 

 

3.3.1 Behoud en werving van leden 

Voor het behoud van de leden vindt de technische commissie het erg belangrijk dat er nevenactiviteiten 

worden georganiseerd. Hiervoor zijn er een tweetal commissies in het leven geroepen.  Voor de jeugd is er de 

jeugdactiviteitencommissie. Afhankelijk van de leeftijdsgroep worden de nevenactiviteiten al dan niet 

frequenter georganiseerd. Jongere kinderen hebben meer behoefte aan georganiseerde activiteiten terwijl 

oudere kinderen zichzelf meer kunnen vermaken en vanuit zichzelf meer naar elkaar toe trekken. Het is van 

groot belang dat goed in kaart wordt gebracht wat de jeugd wil. 

Daarnaast zal per activiteit bekeken worden in hoeverre het zinvol is om introducés uit te nodigen.  

 

De laatste jaren schommelt het ledenaantal zo rond de 190. De technische commissie heeft als doelstelling 

om dit aantal in de komende drie jaar te verhogen naar 220 leden. Dit kan als volgt worden onderverdeeld. 

Een en ander is in onderstaand schema nader weergegeven: 

 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Senioren 50 50 55 55 60 

Jeugd 75 80 80 85 90 

Overig 65 65 70 70 70 

Totaal 190 195 205 210 220 

 

De belangrijkste doelstelling voor komende jaren is het aantal seniorenleden te verhogen. Hierbij kan  

eventueel gedacht worden aan het benaderen van spelers van andere verenigingen.  

Op basis van deze cijfers/gegevens kunnen jaarlijks ledenwerfacties ( zoals een schoolkorfbaltoernooi) 

worden gehouden. Dit schema is een leidraad waar natuurlijk altijd van kan worden afgeweken. 

 

3.3.1.1 Recreanten en ouders 

De werving van recreanten en ouders zal de komende jaren gecontinueerd blijven. Het doel hiervan is om 

ouders meer binding met de vereniging te laten krijgen. De stap naar breedte korfbal is makkelijker te nemen 

dan de stap naar het wedstrijdkorfbal. Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig om deze personen in te zetten 

bij diverse activiteiten binnen de vereniging.  

 

3.3.2 Behoud, werving en gesprekken met trainers en coaches  

Met de trainer(s) van het eerste seniorenteam zal per seizoen 2 keer een evaluatie plaatsvinden. 

De technische commissie is verantwoordelijk voor het werven en behouden van de trainers en coaches voor 

alle teams, met uitzondering van de trainer/coach voor het eerste senioren team. De werving voor een 

coach/trainer voor het eerste seniorenteam valt onder de verantwoording van het bestuur. De werving naar 

een coach/trainer voor het eerste team zal in samenwerking met de technische commissie plaats vinden. Om 

de trainers en coaches te behouden is het belangrijk om ze een goede begeleiding, opleiding en waardering 

te geven. 

Bij begeleiding kunnen we denken aan advisering en begeleiding van trainingen en coachen van wedstrijden. 

Tevens dienen de trainers en coaches een luisterend oor te kunnen vinden bij de leden van de technische 

commissie.  

Omdat vrijwilligers binnen de vereniging niet worden betaald, is het belangrijk om op een andere manier de 

trainers en coaches de waardering naar hun toe te laten blijken. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het 

in bruikleen stellen (al dan niet gesponsord) van coach jassen en/of trainingspakken welke natuurlijk te allen 

tijde eigendom blijven van de vereniging. Een ander bijkomend voordeel hierbij is dat de betreffende 

personen voor iedereen herkenbaar zijn. 

Het beleid van de afgelopen jaren zal worden gecontinueerd. 
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3.4 Communicatie 

Binnen de vereniging is de communicatie heel erg belangrijk. Voor iedereen is het heel belangrijk dat alle te 

nemen beslissingen goed worden gecommuniceerd. Bij alle uit te voeren beslissingen, taken en activiteiten is 

de communicatie erg belangrijk. Ook zal er regelmatig contact zijn tussen de leden van de verschillende 

commissies en het bestuur.  

 

Verder is het van belang om van elk lid van de vereniging zoveel mogelijk gegevens te hebben, zoals het 

telefoonnummer, het mobiele telefoonnummer en het e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig om de 

communicatie zo kort en zo snel mogelijk te laten verlopen. 

 



 
 

 

TECHNISCH BELEIDSPLAN - 9 -  1mei 2015 

K.V. GOOD-LUCK 

Bijlage 10 

4 Selecteren 

 

4.1 Het selectiebeleid  

Jeugdteams worden vanaf de F-jeugd door de technische commissie in overleg met de betreffende 

jeugdleiders ingedeeld op sterkte en spelers/speelsters, hierna te noemen spelers,  worden beoordeeld aan 

de hand van de volgende selectiecriteria (dit zal per seizoen worden bekeken, omdat je bij sommige 

jeugdteams niet altijd op kwaliteit kan indelen):  

 huidige korfbalkwaliteiten (monitoring via overzicht (bijlage 1) trainingsdoelstellingen); 

 toekomstmogelijkheden (talent); 

 hoe past een speler in de groep (motivatie/opstelling); 

 leeftijd; 

 selectiespelers vanaf de E jeugd trainen in principe twee keer in de week. Dit geldt uiteraard niet voor de 

zaalperiode.  Het aantal trainingen van de overige jeugdteams gaat in overleg met een trainer/begeleider. 

 

De selectiecriteria en de wijze waarop geselecteerd wordt, moeten bij alle betrokkenen (trainers, spelers, etc.) 

bekend zijn. De spelers waarvan tevoren bekend is dat het een ingrijpende wijziging of een te verwachten 

teleurstelling betreft zullen persoonlijk worden ingelicht door de jeugd commissie. In beginsel wordt er vanaf 

de jongste jeugd geselecteerd op kwaliteit en talent. Indien er bij de jongste jeugd sprake is van kleine 

verschillen, zal gekeken worden naar vriendjes en vriendinnetjes. 

 

De senioren selectie wordt samengesteld door de hoofdtrainer en de trainer/coach van het 2e team. De lagere 

teams worden door de technische commissie in overleg met de betreffende trainers/coaches van deze teams 

ingedeeld. 

 

In principe bestaat een standaard jeugdteam uit 5 heren en 5 dames. Indien blijkt dat het verschil tussen een 

standaard team en een tweede team heel groot is en dat 1 of 2 spelers hierdoor tussen wal en schip belanden 

dan kan het voorkomen dat een standaardteam uit meer dan 5 spelers bestaat. Indien blijkt dat er een te 

groot verschil is in kwaliteit van de 5e speler(ster) met de rest van het team dan kan het ook zo zijn dat 

slechts met 4 dames/heren wordt gestart. 

 

4.1.1 Jeugdselecties. 

De technische commissie zal in overleg met trainers van de ploegen: B,C en D een 12 tal jeugdspelers 

uitnodigen voor de jeugdselectie trainingsavonden. 

Deze trainingen  worden 1 maal per 3 weken gegeven, zowel op het veld- als in het zaalseizoen. 
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4.2 Trainingsintensiteit 

Bij het vaststellen van de trainingsfrequentie wordt met verschillende factoren rekening gehouden, te weten: 

 het aantal trainingen dat volgens de technische commissie wenselijk is; 

 de beschikbaarheid van trainingsaccommodatie. 

 

In onderstaand schema is uitgegaan van de wenselijke situatie volgens de technische commissie. Het spreekt 

voor zich dat er in de competitievoorbereiding intensiever moet worden gewerkt via extra trainingen en 

wedstrijden. In het overzicht zijn alle teams opgenomen waarmee de technische commissie de komende jaren 

in aanraking komt.  

    Veld    Zaal 

Senioren  1 + 2  2x per week   2x per week 

3 e.v.  1x per week   1x per week 

 

Junioren A1  2x per week   2x per week 

  A2 e.v.  1x per week   1x per week 

 

    Veld    Zaal 

Aspiranten  B1   2x per week   1x per week    

B2 e.v.   2x per week   1x per week      

C1    2x per week   1x per week    

C2 e.v.   2x per week   1x per week 

 

Pupillen Totaal  D1  2x per week   1x per week 

  D2 e.v.  2x per week   1x per week 

  E1  2x per week   1x per week 

  E2 e.v.  2x per week   1x per week 

  F1  2x per week   1x per week 

  F2 e.v.  2x per week   1x per week. 
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5 Wedstrijden 

 

5.1 Invalbepalingen 

Iedereen heeft er wel eens mee te maken, dat hij of zij niet kan deelnemen aan een wedstrijd. Dit wordt in de 

meeste gevallen opgelost doordat de teams meestal bestaan uit meer spelers dan daadwerkelijk opgesteld 

kunnen worden. Maar in sommige gevallen zal er een beroep gedaan moeten worden op spelers uit andere 

teams. 

De technische commissie hanteert de volgende regels: 

 Alle teams dienen zoveel mogelijk compleet te spelen. Bij de jeugdteams en de lagere seniorenteams gaat 

spelen voor op reserve zitten. 

 Invallers voor de standaard teams komen in de regel uit een lager team. 

 Wanneer het voorkomt dat beide teams gelijk moeten spelen, zal er worden gekeken naar de belangen 

van beide teams. Indien er twijfel bestaat over de te nemen beslissing zal deze beslissing worden 

voorgelegd aan de technische commissie. Wanneer een speler er zelf voor kiest om in het eigen team te 

spelen, in plaats van in te vallen in een hoger team, zal deze beslissing worden overgenomen. 

 

5.2 Wisselbepalingen (aanvullen). 

Wisselspelers worden gevraagd voor het reserve zitten tijdens wedstrijden en kunnen worden ingebracht door 

de trainer/begeleider. Wanneer iemand reserve (wissel) zit betekend het niet automatisch dat deze 

speler/ster ook speelminuten krijgt. 

Wisselspelers kunnen voor alle opgestelde spelers gewisseld worden, er is geen sprake van 

voorkeursbehandeling. De trainer/begeleider bepaald (achteraf beargumenteerd) wie er gewisseld wordt. 

Voor het vragen van reserve spelers gelden dezelfde regels als bij het vragen van spelende spelers. 

 

5.3 Scheidsrechters/jeugdwedstrijdleiders. 

De jeugdwedstrijden dienen door goed opgeleide jeugdwedstrijdleiders te worden gefloten. De wedstrijden 

voor de seniorenteams in de breedte korfbal dienen te worden gefloten door een opgeleide 

verenigingsscheidsrechter of door een ervaren jeugdwedstrijdleider. Voor wedstrijden in de wedstrijdkorfbal 

worden de scheidsrechters door de bond aangewezen. 

 

5.4 Wedstrijdformaliteiten. 

De planning voor de competitiewedstrijden wordt door de competitieleider van de K.N.K.V. opgesteld. Zodra 

het wedstrijdprogramma bekend is, maakt de wedstrijdsecretaris een overzicht van alle door de teams te 

spelen wedstrijden. In dit overzicht worden voor de thuiswedstrijden tevens de scheidsrechters vermeld die 

een wedstrijd dienen te fluiten. Het overzicht van het wedstrijdprogramma verschijnt aan het begin van de 

eerste helft van de veldcompetitie, aan het begin van de zaalcompetitie en aan het begin van de tweede helft 

van de veldcompetitie. Meer informatie over het wedstrijdprogramma, de wedstrijden, uitslagen etcetera is te 

vinden op de volgende sites: 

 www.kvgoodluck.nl 

 www.zuidwest.knkv.nl 

 

Onderstaand wordt een lijst met tips/actiepunten voor de leiders van de diverse teams gegeven: 

1. Maak een briefje van de te spelen wedstrijden. Bij de jeugdploegen wordt bij deze brief een briefje met 

daarop alleen de uitwedstrijden gevoegd. Op dit briefje kunnen de ouders aangeven wanneer ze 

willen/kunnen rijden. Maak en regel dit zodra het wedstrijdprogramma bekend is. 

2. Vul de wedstrijdformulieren goed in om boetes te voorkomen. Doe dit niet vlak voor de wedstrijd nog 

maar doe dit al voordat je van huis gaat. Vergelijk het eigen formulier na de wedstrijd met dit van de 

tegenstander. Kijk of alle gegevens overeenkomen. 

http://www.kvgoodluck.nl/
http://www.zuidwest.knkv.nl/
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3. Lever het wedstrijdformulier op tijd in. Tijdens de veldcompetitie staat er in de kantine een bakje waar de 

formulieren kunnen worden ingelegd. Als er niemand aanwezig is, zorg dan dat de formulieren nog 

dezelfde dag als die van de wedstrijd bij de wedstrijdsecretaris worden afgegeven. Tijdens de 

zaalcompetitie kunnen de formulieren bij de zaalwacht worden afgegeven. Zijn er geen thuiswedstrijden 

dan dienen de formulieren nog dezelfde dag bij de wedstrijdsecretaris thuis te worden afgegeven. 

4. Als een leider niet zelf bij een wedstrijd of een training van zijn/haar ploeg aanwezig kan zijn, regel dan 

vroegtijdig vervanging. Probeer dit bij de jeugd niet met ouders op te lossen maar zorg dat er iemand van 

de vereniging als vervanger optreedt. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de jeugdcoördinator 

zodat gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht. 

5. Als een wedstrijd dient te worden verzet naar een ander tijdstip, informeer de wedstrijdsecretaris dan 

tijdig hierover (ploeg, datum, tijd, wedstrijd en nieuwe datum en tijd). 

6. Indien er door omstandigheden een wedstrijd niet door kan gaan, wordt de leider door de 

wedstrijdsecretaris hiervan op de hoogte gebracht. De leider dient zelf zijn/haar ploeg hiervan op de 

hoogte te brengen. 

7. Als een eigen wedstrijd door welke omstandigheden niet door kan gaan, geef dit dan zo spoedig mogelijk 

door aan de wedstrijdsecretaris. 

 

5.4.1 Competitie.  

In het voor- en najaar vindt de veldcompetitie plaats. Alle teams bij Good-Luck spelen op kunstgras.  

In de wintermaanden wordt de zaalcompetitie gespeeld. Alle wedstrijden worden in diverse sporthallen 

gespeeld.  

In de tabellen van bijlage 3 worden de diverse veldafmetingen en regels aangegeven. 

 

5.4.2 Checklist wat te doen voor aanvang, tijdens en na de wedstrijd 

Voor de wedstrijd: 

•  Zo nodig ophalen wedstrijdformulier en lijstje met namen van de kinderen die spelen en wissel zijn en 

eventueel van de ouders die rijden. 

•  Op tijd (als eerste?) aanwezig zijn. 

•  Controleren of iedereen aanwezig is, zo nodig actie ondernemen. 

•  Bij uitwedstrijden regelen wie bij wie in de auto zit, afspraken maken met chauffeurs over wie voorop rijdt, 

bij elkaar blijven enz. 

•  Toezien op gedrag in kleedkamer. 

•  Voorbespreking houden. 

•  Zo nodig vakindeling maken en afspraken met wissels/reserves maken. 

•  Warming-up organiseren. 

•  Praatje met scheidsrechter houden. 

•  Zorg voor de trainingspakken enz. 

 Spelers attenderen op de aanwezigheid van hun duplicaat spelerskaart. 

 

Tijdens de wedstrijd: 

•  Toezien op handen schudden. 

•  Coachen van het team (technisch/tactisch). 

•  Toezicht houden op het gedrag van de kinderen. 

•  Aandacht voor invloed van ouders aan de kant. 

•  Aandacht voor kinderen 'die het moeilijk hebben'. 

•  Toezicht op de wissels houden. 

•  Praatje in de rust. 

•  Eventueel wisselen van spelers. 

•  Toezien op bedanken van de tegenstander en de scheidsrechter. 
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Na de wedstrijd: 

•  Wedstrijdformulier invullen. 

•  Toezien op gedrag in kleedkamer. 

•  Controleren of iedereen wel doucht. 

•  Toezien op eet- en drinkgedrag in kantine. 

•  Praten met de kinderen of nabespreking. 

•  Contact onderhouden met de ouders en chauffeurs. 

•  Regelen van het (gezamenlijk) vertrek. 

• Wedstrijdformulier inleveren. 

•  Eventueel contact opnemen met de trainer. 
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Trainingsdoelstellingen. 
 

TEAMS F (gem. 7) E (gem. 9) D (gem. 11) C (gem. 13) B (gem. 15) A (gem. 18) 

GOOIEN & VANGEN             

gooien, stilstaand, links en rechts B B/O O/A A A A 

gooien, stilstaand, stuitpass, eenhandig, links en rechts B B/O O/A A A A 

gooien, uitstappend/pivoteren, eenhandig, links en rechts S B/O O/A O/A A A 

gooien, in beweging/op bewegende speler, links en rechts S B B/O O O/A A 

onderhands plaatsen, links en rechts   B B/O O O/A A 

aanplaatsen doorloop, eenhandig met uitstappen   B B/O O O/A A 

aanplaatsen uitwijkbal   B B/O O O/A A 

vangen, tweehandig, stilstaand B B/O O/A A A A 

vangen, tweehandig, in beweging B B/O O/A A A A 

vangen, eenhandig, links en rechts   B B/O O O/A A 

rollende bal verwerken B B/O O O/A A A 

hoge/lage ballen verwerken (incl. springen) B B/O O O O/A A 

SCHOT & DOORLOOP             

schot uit stilstand B B/O O O/A A A 

wegtrekken bij korf met schot uit stilstand S B B/O O A A 

uitwijkbal met schot uit stilstand  S B/O O A A 

schot uit beweging op één been   S B B  O O/A 

strafworp onderhands   B O O/A A A 

omdraaibal     B B/O O/A A 

doorloopbal onderhands, aangeef onder de korf   B O O/A A A 

doorloopbal na wegtrek zelf inspelen met goede hand   B B/O O A A 

doorloopbal na wegtrek met overpakken     B B O/A O/A 

doorloopbal onderhands, aangeef uit de ruimte   S B O A A 

doorloopbal bovenhands         O O/A 

VRIJLOPEN       

aanspeelbaar zijn voor werper in kleine ruimte S B B/O O/A A A 

vrijlopen in de ruimte ten behoeve van dieptebal  S B O O/A A 

AANVAL             

ruimte gebruiken (incl. beginopstelling) B B/O O A A A 

innemen aangeefpositie, insnijden (na balcontact)    B B/O O A A 

spelsysteem 3-1   B B/O O O O/A 

spelsysteem 2-1-1     B O O O/A 

spelsysteem 4-0     B B/O O O/A 

innemen afvangpositie/ afvangen uit ruimte   S B B/O O O/A 

uitblokken/sprongduel afvang   S S B  B/O O/A 

diverse schijnbewegingen/reageren op verdediger   S B B/O O/A O/A 

vrije bal met varianten     B B/O O/A O/A 

uitverdedigen B B/O O A A A 

anticiperen op achterverdedigen         B O/A 

VERDEDIGEN             

collectief voorverdedigen als bal nog niet in het vak is   S B/O A A 

bal uitwerken, niet via paalzone (naar hoek toe) S B O A A A 

1-1 verdedigen S B/O O O/A A A 

afwisselen schotpressie en terugzakken     S B/O O/A 

voorverdedigen in paalzone + vakverdedigen    B B/O O/A O/A 

communiceren     B B/O O/A A 

overnemen van een tegenstander  S B/O O A A 

gebruik maken van armen/pressie op gooien  S B B/O A A 

ballijnen en looplijnen verdedigen/pressie op ontvangen    S B O O/A 

achterverdedigen         B O/A 

S = spelenderwijs              B = basis aanleren             O = oefenen/verbeteren             A = automatiseren 
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DE RODE DRAAD 

 

Goed samenspel is onmogelijk zonder een redelijke beheersing van de basisvaardigheden. Deze 

vaardigheden kan men afzonderlijk trainen. Een trainer moet echter weten dat hij/zij bij het trainen (aanleren, 

verbeteren, automatiseren, onderhouden) van een basisvaardigheid slechts één klein element uit het totale 

wedstrijdgebeuren traint. Zo snel de speler/de ploeg de individuele basisvaardigheid onder de knie heeft, zal 

dit onderdeel weer in het complexe wedstrijdgebeuren geplaatst moeten worden. 

 

In deze rode draad wordt per individuele basisvaardigheid aangegeven hoe deze actie moet verlopen. Hierbij 

worden ook de techniekfouten besproken.  

 

In het naslagwerk zal met oefeningen worden aangeven hoe de betreffende basisvaardigheden het beste 

(methodisch) aangeleerd kunnen worden. 

 

Hieronder worden de belangrijkste individuele basisvaardigheden uitgediept. 

De genoemde basisvaardigheden uit de trainingsdoelstellingen kunnen hiervan afgeleid worden. 
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VANGEN MET 2 HANDEN  
 

Beginhouding 

Degene die de bal krijgt steekt de armen uit naar de naderende bal. Hierbij moet hij de handen ‘geopend’ 

houden (de duimen wijzen naar elkaar; handpalmen naar binnen en vingers gespreid). De handen geven als 

het ware de vorm van de bal aan. Er is oogcontact met de naderende bal 

 

Verloop 

Zodra de bal contact heeft met de handen, buigt hij de armen; hierdoor komen de handen naar het lichaam 

toe. Op deze manier remt hij de vaart van de bal af. Het lichaam veert mee achterwaarts, zodat het 

lichaamsgewicht op het achterste been komt te rusten. 

 

Eindhouding 

De armen zijn gebogen. De bal bevindt zich voor de borst, ter hoogte van de kin en de neus, waarbij de 

duimen achter de bal zijn en de vingers goed gespreid over de zijkanten van de bal. Hierbij staan de duimen 

gericht in een omgekeerde V. 

 

 
Techniekfouten 

 het te laat van de armen naar de toekomende bal brengen, waardoor de snelheid van de bal niet 

opgevangen kan worden. Het geleiden van de bal om de vaart af te remmen valt weg, waardoor de bal uit 

de handen schiet; 

 de duimen zijn niet achter de bal, waardoor de bal door de handen schiet; 

 de armen buigen onvoldoende nadat de bal contact heeft met de handen, waardoor de bal uit de handen 

stuit; 

 het vangen gebeurt niet met het hele lichaam, waardoor de bal later onder controle komt. 
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VANGEN MET 1 HAND 

Bij deze beschrijving wordt de bal op de rechterhand ontvangen. 

 

Beginhouding 

De voeten staan in (lichte) schredestand, waarbij de linkervoet voor de rechtervoet staat. De knieën zijn licht 

gebogen. De romp helt iets voorover. Degene die de bal ontvangt houdt de rechterhand voor of naast het 

hoofd (vingers gespreid). Het lichaamsgewicht rust op het voorste been. 

  

Verloop 

Nadat contact met de bal is verkregen is het in eerste instantie belangrijk om de vaart van de bal af te 

remmen. Dit gebeurt doordat:  

 de gespreide hand in eerste instantie goed achter de bal plaatsen (goede steun voor het opvangen van de 

horizontale snelheid); 

 het lichaamsgewicht zich verplaatst naar het achterste been; 

 de hand met de bal naar achter het hoofd gaat, waarbij de rechterschouder meedraait; 

 de arm tijdens het vangen laten buigen (en eventueel achter het hoofd weer wat te laten strekken). 

Daarna moet de handhouding zo worden dat de tot stilstand gekomen bal niet van de hand rolt (de hand 

meer onder de bal laten komen). 

 

Eindhouding 

De voeten staan in kleine schredestand. De linkervoet staat voor. De knieën en heupen zijn licht gebogen. De 

bal ligt op de hand, de rechterschouder is ingedraaid. De bal bevindt zich naast of achter het hoofd. Het 

lichaamsgewicht rust op het achterste been. 

 

 

Techniekfouten 

 de vanger brengt te laat zijn arm naar de naderende bal, waardoor de snelheid van de bal niet voldoende 

opgevangen kan worden, omdat de contactbaan de kort is; 

 er wordt onvoldoende meegegaan met de bal bij het opvangen van de balsnelheid; 

 de handhouding past zich niet aan bij de veranderende omstandigheden, te weten:  

o eerst snelheid opvangen; 

o daarna het dragen van de bal. 

 het verkeerde been staat voor; 

 de romp draait onvoldoende mee. 
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WERPEN MET 1 HAND 

Er wordt uitgegaan van een rechtshandige worp. 

 

Beginhouding 

De voeten van de werper staan in een kleine schredestand; de linkervoet voor. De knieën en heupen zijn licht 

gebogen. De bal ligt op de hand en wordt naast en achter het hoofd gebracht, waardoor de rechterschouder 

meedraait naar achteren. Het lichaamsgewicht rust op het achterste been. 

 

Verloop 

De werper brengt de rechterarm naar voren, waarbij tevens de rechterschouder en de romp naar voren 

komen. Het lichaamsgewicht verplaatst zich van het achterste naar het voorste been of er wordt met de 

linkervoet (voorste voet) een kleine stap voorwaarts gezet. De arm strekt zich snel en de vingers duwen de 

bal weg tijdens de snelle omklapbeweging van de pols. De vingers wijzen bij het gooien naar boven en bij het 

loslaten naar voren. 

 

Eindhouding 

Het lichaamsgewicht rust op het voorste been. De romp helt voorover. De arm is gestrekt en de hand is 

omgeklapt en wijst in de werprichting. 

 

 

Techniekfouten 

 het verkeerde been staat voor; 

 de werper brengt de bal niet ver genoeg achter het lichaam (kogelstoot-idee); 

 de werp arm is onvoldoende gestrekt; 

 de werper brengt de bal in de beweging van achter naar voren te ver naast het hoofd, waardoor de hand 

onder de bal doorgaat (de bal zal veel draaiing vertonen en snel zijn snelheid verliezen). 

 De werper stapt met het achterste (rechter) been naar voren. 

 

 

WERPEN MET 2 HANDEN 
Beginhouding 

De voeten staan iets uit elkaar en voor elkaar, de knieën zijn licht gebogen en de romp helt iets voorover. Bij 

de rechtshandigen staat het linkerbeen voor, bij de linkshandigen staat het rechterbeen voor. De bal is op de 

vingertoppen (dus niet in de palm van de hand), de armen zijn gebogen zodat de bal voor de borst wordt 

vastgehouden. De vingers zijn gespreid en de duimen wijzen naar elkaar. 
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Verloop 

De bal wordt weggeworpen doordat de armen zich strekken. De bal wordt pas losgelaten als de armen bijna 

gestrekt zijn. Beide polsen geven door middel van het omklappen aan de bal extra sturing mee. Tijdens het 

werpen wordt er een uitstap gemaakt in de richting waar de bal heen gaat. 

 

Eindhouding 

De gestrekte en licht gespreide vingers wijzen de bal na, terwijl de handpalmen en de armen iets naar buiten 

zijn gedraaid. 

 

 

Techniekfouten 

 De werper strekt de armen onvoldoende waardoor de worp krachteloos wordt;   

 De sterkere arm beïnvloedt de worp te veel, waardoor de juiste richting verloren gaat.  

 De werper gebruikt alleen de armen om de worp uit te voeren terwijl het lichaam bij de beweging 

betrokken is 

 

Wedstrijdsituaties 

Veel (top)ploegen spelen met twee handen, dit gaat sneller en op een klein veld (zaal, maar straks ook op het 

veld) en bied dus in het vrijspelen veel voordelen. Uiteraard komt hier een stukje kracht en souplesse bij 

kijken, maar dat is te trainen. Daarbij is het ook van belang dat er aandacht is voor het met twee handen 

aanspelen van de schutters. De laatste ontwikkelingen zijn dat dit vooral gebeurt door de bal vanaf boven het 

hoofd (lijkt een beetje op een ingooi bij voetbal) aan te spelen. 

 

AFSTANDSSCHOT 

Er wordt uitgegaan van het bovenhandse afstandsschot van buiten de korfzone. 

 

Algemeen 

In veel spelsituaties wordt direct vanuit de gevangen bal geschoten. Op deze wijze kan de snelheid van de 

geworpen bal het begin zijn van de inzet voor het schot. De schotbeweging is dan een vloeiende lijn. 

Bij het schot vanuit stilstand werd in het verleden geadviseerd om ‘het zesje te draaien’. Zeker gezien de 

ontwikkelingen (snelheid van handelen) laten we tegenwoordig ‘het zesje’ achterwege. De lange 

voorbeweging maakt het schot te voorspelbaar en daarmee gemakkelijk te verdedigen. 

 

Beginhouding 

De voeten van de schutter staan in een kleine spreidstand, de knieën zijn licht gebogen, de romp helt iets 

voorover. 

De schutter ontvangt / brengt de bal met beide handen ter hoogte van de kin / neus op schouder-hoogte, 

waarbij de duimen zich achter de bal bevinden in de vorm van een omgekeerde V (op onderstaand plaatje is 

de houding van de duimen niet helemaal correct weergegeven).  

De vingers zijn gespreid over de zijkanten van de bal en de armen zijn gebogen. 

De schutter kijkt over de bal naar de korf. 
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Verloop 

De schutter ontvangt / brengt de bal voor de borst of kin of neus, onder gelijktijdige in vering van de benen 

(schieten is een beweging die start vanuit de voeten en die zich verplaatst naar de armen en handen). Van 

voor de borst kin / neus  brengt hij de bal langs het gezicht omhoog. Vlak boven het hoofd laat hij de bal los 

met effect (zie onderstaande pijl; de bal draait na contact met de korf naar de schutter toe) vanuit de polsen, 

op het moment dat hij zijn armen bijna gestrekt heeft. Het lichaam gaat in de beweging mee, waarbij de 

voeten los van de grond komen. Voor beginners zal een diepere in vering noodzakelijk zijn. 

 

 

 

 

Eindhouding 

De voeten hebben geen contact met de grond. Het lichaam is gestrekt. De gestrekte armen en gespreide 

vingers wijzen de bal na, net zolang tot de bal de korf heeft geraakt / er over is / door de korf is (doelpunt). 
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Techniekfouten 

 de spelers schieten alleen met de armen; ze veren niet in; 

 ellebogen zijn te veel naar buiten gedraaid (vingers lopen niet parallel, maar wijzen naar elkaar toe); 

hierdoor is armstrekking niet goed mogelijk; 

 de bal wordt verkeerd in de handen genomen; de handen moeten ontspannen aan de zijkanten van de bal 

zijn met de duimen erachter; 

 de bal wordt asymmetrisch vastgehouden; 

 de draaiende beweging van de bal is geen pols actie. Het gevolg is dat er een ‘dode bal’ (een schot 

zonder effect en snelheid) wordt geschoten. 

 De draaiende beweging (effect) gaat de verkeerde kant op, dus van de speler af als de bal de korf raakt, 

waardoor de scoringskans verkleind. 

 



 
 

 

TECHNISCH BELEIDSPLAN - 22 -  1mei 2015 

K.V. GOOD-LUCK 

Bijlage 10 

DE ONDERHANDSE DOORLOOPBAL  

 

Beginhouding 

De laatste meters zijn voorbereidend op de doorloopbal. De armen reiken licht gebogen naar de bal. De 

laatste pas is een zogenaamde ‘rem-pas’. Deze pas vangt veel van de voorwaartse snelheid op en zet een 

deel daarvan om in hoogte. 

 

Verloop 

Door het vangen van de bal zijn de armen van de aanvaller licht gebogen. Vaak haalt hij de bal, voordat deze 

omhoog gebracht wordt, eerst nog even een kort, klein stukje naar beneden. De bedoeling daarvan is het 

creëren van een langere contactbaan. Daarna brengt hij de bal rechtlijnig omhoog richting korf. De bal moet 

zo dicht mogelijk bij de korf komen (armen strekken) en zo laat mogelijk worden losgelaten. 

Het niet-afzetbeen helpt bij het verkrijgen van hoogte door een actieve knie-inzet. 

 

Eindhouding 

Volledig gestrekte armen. De vingers wijzen de bal na. De benen ‘hangen los’. De schutter beëindigt de 

sprong door een landing op 1 been. Afhankelijk van de situatie komt de aanvaller tot stilstand onder de korf 

(afvangen) of loopt hij op snelheid door. 
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Techniekfouten 

 de aanvaller buigt de armen niet bij het vangen; 

 de loopregel wordt overtreden; 

 er is geen actieve knie-inzet van het niet-afzetbeen; hierdoor ontstaat er geen ‘hoogte’; 

 de armen worden niet gestrekt, waardoor het geleiden van de bal te kort is; 

 de aanvaller brengt de bal niet rechtlijnig naar de korf, maar doelt met een slingerbeweging opzij van  

het lichaam; 

 de voorbereidende passen zijn een ‘hink-stapsprong’, of huppeltje. 
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DE UITWIJKBAL 

 

Bij de beschrijving van de uitwijkbal gaat het om een naar rechts uitwijkende speler. 

 

Beginhouding 

De speler loopt recht vooruit en gaat vervolgens scherp wenden naar rechts. Het linkerbeen kruist over het 

rechterbeen. Het rechterbeen maakt weer lichaamsbalans door bij te zetten. 

 

Verloop 

Tijdens het ontvangen van de bal springt de speler in feite naar buiten en plaatst hij eerst zijn linkerbeen en 

vervolgens ver schuin achter zich zijn rechterbeen. Bij deze actie zorgt de speler ervoor dat hij goed met zijn 

front / schouders naar de korf draait. Daarna volgt een afstandsschot waarbij het rechterbeen de afzet voor 

zijn rekening neemt. De speler ‘hangt’ als het ware aan zijn ‘buitenste’ been (in dit geval het rechterbeen). 

Het linkerbeen zorgt voor de lichaamsbalans door in gebogen stand (ooievaarsstand) in de lucht te hangen. 

 

Eindhouding 

De gestrekte armen en gespreide vingers wijzen de bal na. De sprong die tijdens de afzet plaatsvond, wordt 

beëindigd door het landen op 1 of 2 benen. 

 

 

Techniekfouten 

 het scherp weg wenden van de schutter is niet ‘hoekig’ genoeg, of gebeurt met een huppeltje; 

 het overstappen en timen van de balontvangst verloopt niet goed; 

 de laatste stap is te klein; hierdoor wordt de snelheid onvoldoende geremd waardoor er geen balans is 

(met achterwaarts of schuin wegvallen als gevolg); 

 men draait het front niet voldoende naar de korf in waardoor en een verwrongen schot ontstaat; 

 zie techniekfouten bij bovenhands afstandsschot. 
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HET 1:1 DUEL 

 

Naast de genoemde vaardigheden is het tevens belangrijk om het 1:1 duel te beheersen. Ook dit is een 

individuele vaardigheid. 

Onder het 1-1 duel vallen: 

 het uitspelen van tegenstander maar ook het voorkomen van doelpunten; 

 het goed aangeven van de doorloopbal of afstandsschot, maar ook het voorkomen daarvan; 

 het verzorgen van zowel de aanvallende als de verdedigende rebound. 

 

Wanneer alle spelers meer 1:1 duels winnen dan hun tegenstanders, kun je bijna niet verliezen. 

 

Onderstaand worden de belangrijkste 1:1 duels weergegeven met daarbij de richtlijnen hoe er in bepaalde 

situaties gehandeld moet worden. 

 

Aanvallend doeltreffen 

Een aanvaller heeft een viertal voordelen ten opzichte van zijn verdediger. Hij bepaalt namelijk de richting, de 

snelheid, de actieplaats en de schijnbeweging. Hiervan wordt de schijnbeweging verder uitgediept. Dit is het 

belangrijkste voordeel van de aanvaller. Ook een aanvaller die minder snelheid heeft dan zijn tegenstander 

kan zijn verdediger verrassen met een schijnbeweging. De verdediger kan bij een schijnbeweging in een 

ongunstige positie of houding terechtkomen (bijv. verkeerde voetenstand of balansverstoring). 

 

Schijnbewegingen zijn zowel met als zonder bal te maken. Ze kunnen in principe met al die delen van het 

lichaam gemaakt worden, die een bepaald verwachtingspatroon oproepen bij de tegenstander (ogen, handen, 

bovenlichaam). De belangrijkste voorwaarden voor een goed uitgevoerde schijnbeweging zijn: 

 de schijnbeweging moet ‘levensecht’ zijn; 

 de timing (er moet een andere actie op kunnen volgen, bijv. een doorbraak of een balaanname); 

 de snelheid (de verdediger moet ook de tijd krijgen om in de schijnbeweging te trappen). 

Bij training van het aanvallen in het 1:1 duel moeten vooral goed uitgevoerde schijnbewegingen (zie boven) 

gestimuleerd worden. Het naslagwerk (bijlage 4) zal ook hiervoor oefenvormen aanbieden. 

 

Voorkomen van doeltreffen 

Uit navraag blijkt dat veel spelers in de 1:1 situatie verdedigen op basis van en intuïtie. De spelers zijn zich 

vaak niet bewust van wat ze met hun voeten doen. Voorbeeld: heeft de verdediger voorkeur voor welk been 

voor staat? Door veel uit te proberen en met vallen en opstaan creëren spelers een eigen stijl. 

Het is voor trainers moeilijk om correcties op dit onderdeel te geven. Dit heeft vooral te maken met de hoge 

handelingssnelheid. De aanvaller maakt beweging en de verdediger moet hierop snel reageren. 

Om enig houvast aan de trainers te geven volgt hieronder beknopt een theorie. Deze theorie is onderverdeeld 

in drie onderdelen: 

 houding; 

 voetenwerk; 

 armgebruik. 

 

 Een goede houding ziet er als volgt uit: 

 de benen van de verdediger staan in een kleine spreidstand; 

 de verdediger moet proberen om met beide voeten contact met de grond te houden; 

 de verdediger houdt zijn knieën licht gebogen ‘pothouding’, waarbij de romp geen onnodige 

uitslagen maakt. De armen ondersteunen de bewegingen; 

 het zwaartepunt van het lichaam van de verdediger ligt tussen de beide voeten. 
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Daarnaast is het belangrijk dat de verdediger niet ‘in de lijn’ gaat staan. De verdediger kan zijn ‘zwakke 

kant’ beschermen door wat ‘uit de lijn’ van de aanvaller te gaan staan. Hij vormt als het ware een 

‘driehoekje’. Door dit te doen nodigt de verdediger de aanvaller uit om via de goede kant van de 

verdediger aan te vallen. Daarnaast kan een verdediger het “initiatief” nemen door zelf als eerste een 

schijnbeweging te maken, waarop de aanvaller gaat reageren. 

 

 Het voetenwerk: 

De verdediger zal steeds op de snelheids- en richtingsveranderingen van de aanvaller moeten reageren. 

Wil hij zijn goede verdedigingshouding kunnen handhaven dan zal hij zich zoveel mogelijk ‘schuivend’ 

moeten voortbewegen. Slechts bij grote snelheden zal de verdediger moeten overgaan op lopen. 

Kenmerken van ‘schuiven’ zijn:  

- geen zweefmoment (altijd contact met de grond); 

- er wordt niet overgestapt; 

- kleine paslengtes. 

 

 Het armgebruik: 

De armen hebben bij het verdedigen een drietal functies: 

 ondersteunende functie 

Tijdens het volgen van de aanvaller hebben de armen een ondersteunende functie. Zij ondersteunen 

bij het aanzetten van een sprint, ze houden de lichaamsbalans in stand of herstellen die; 

 ontregelende/onderscheppende functie 

Tijdens het korfbalspel gaan er ballen naar en van de aanvaller. Een verdediger moet door ervaring 

kunnen inschatten waar de bal is. Wanneer hij druk uitoefent op de bal lijn bestaat er een kans dat de 

bal wordt onderschept. De beste methode om ballen te onderscheppen die naar de aanvaller 

toekomen, is om driehoekjes te vormen ten opzichte van de aanvaller en de balgever. Daarnaast kan 

de verdediger bij geen balbezit van de aanvaller de voorste arm nagenoeg tussen de handen van de 

aanvaller houden (bal lijn) en de achterste arm breed maken, waardoor de aanvaller moeilijker de bal 

kan ontvangen. Hiermee wordt zowel het plaatsen vanuit de aansteun als het ontvangen van de bal 

door de aanvallende puntspeler lastiger gemaakt. 

 verdedigende/blokkerende functie   

Het betreft hier voornamelijk ballen die van de aanvaller vandaan vertrekken. Door druk op de werp 

arm uit te oefenen kan de aanval ontregeld worden. Je kunt de aanvaller zelfs dwingen om de bal een 

andere richting op te gooien. 

 

Het steunen van een medespeler 

Individuele, aanvallende hoogstandjes zijn mogelijk, maar een aanvaller kan deze alleen afmaken met behulp 

van een medespeler. Om goed een bal te kunnen aangeven is het belangrijk dat hij/zij een goed inleving- en 

inschattingsvermogen heeft; een goede assist moet goed getimed, goed geplaatst en met de juiste snelheid 

aangegooid zijn. Oefeningen hiervoor zullen ook in het naslagwerk aan bod komen. 

De beste plaats om te steunen is de korfzone, omdat: 

 er zowel voor schot als doorbraak aangegeven kan worden; 

 de steunfunctie makkelijk is om te zetten in een afvangfunctie; 

 de verdediger van de aanvaller die wil doeltreffen weinig zicht op de bal kan hebben (bal in de rug); 

 de verdediger van de steunspeler de geworpen bal moeilijker kan hinderen. 

 

Het voorkomen van aansteunen 

De beste methode die de laatste tijd hiervoor toegepast wordt is het voorverdedigen. Dit is echter een 

collectieve aangelegenheid welke in de korfzone plaatsvindt. 

Het voorverdedigen wil voorkomen dat de bal ingespeeld kan worden op de steunspeler in de korfzone. 
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Er kan ruim en kort voorverdedigd worden.  

Het voordeel van kort voorverdedigen is dat de aanvaller van de steunspeler moeilijker naar achter kan 

wegtrekken voor een schot of voor een aansteun vanuit de ruimte. Daarnaast is er een beter contact met de 

persoonlijke tegenstander. 

Het nadeel van kort voorverdedigen is dat de aanvaller/steunende speler makkelijker kan uitstappen om voor 

de steun te komen.  

 

Het tegenovergestelde geldt bij ruim voorverdedigen.  

 

Er moet natuurlijk alleen voorverdedigd worden als de overige medeverdedigers het 1:1 duel aangaan. 

Wanneer er op afstand verdedigd wordt, is voorverdedigen zinloos. Er zullen dan toch geen doorbraken 

komen. Daarnaast kiest de verdediger bij voorverdedigen voor een slechtere reboundpositie. 

Het beste om het voorverdedigen aan te leren is kort, zijwaarts voorverdedigen middels het vormen van een 

‘driehoekje’. 

 

Ten slotte kan bij het aangeven van de bal door de aanvaller/steunende speler de verdediger van de 

aanvaller/steunspeler de bal proberen te blokken. Bij het aangeven op een doorbraak is de ballijn goed te 

voorspellen; deze zal altijd in de looplijn van de aanvaller liggen. De verdedigers moeten zich hiervan bewust 

zijn. Op deze manier dwing je de aangever tot een minder makkelijke en minder logische doorbraakassist, 

waardoor het scoringspercentage naar beneden gaat. 

 

Het afvangen van schoten (aanvallende rebound) 

Om goed te kunnen afvangen zijn belangrijk: lengte, sprongkracht, timing en positie. Alleen timing en positie 

kiezen is goed trainbaar. 

 

 

 

 Timing: 

De belangrijkste eis om goed te kunnen timen is: spring nooit voordat de bal de korf heeft geraakt. In de 

lucht kan je namelijk geen richtingverandering meer aanbrengen. Daarnaast is het belangrijk dat de 

rebounder snel ziet waar de bal op de korf zal landen (anticiperen). Alleen door veel in wedstrijdverband 

te trainen zullen de aspecten timing en positie kiezen geoefend kunnen worden. 

 

 Positie: 

 Dit aspect is het best trainbaar. Hoe dat gebeurt, is afhankelijk van de keuze van de coach. Er kan 

namelijk frontaal en rugwaarts uitblokkend worden afgevangen. De voordelen en nadelen van beide 

mogelijkheden zijn terug te vinden op bladzijde 115 t/m 117 van het boek ‘Korfbal in Zicht’. 

 

Het frontaal afvangen is de eerste keuze. Wanneer lengte, sprongkracht en timing onder doen ten opzichte 

van de tegenstander, kan gekozen worden voor rugwaarts uitblokkend afvangen. Daarnaast wordt de laatste 

jaren de verdedigende rebound steeds belangrijker. De verdedigers kiezen vaak hiervoor collectief het 

‘achterverdedigen’. In het naslagwerk zullen ook hierover enkele oefeningen gegeven worden. 

 

Het voorkomen van afvangen van schoten (verdedigende rebound) 

De verdediger kan zich niet alleen richten op de geschoten bal. Hij zal daarnaast ook zijn persoonlijke 

tegenstander in de gaten moeten houden. Veel zal afhangen van hoe de aanvaller gaat afvangen. Waar 

vandaan komt de aanvaller/rebounder aanlopen (welk aanvalspatroon wordt gehanteerd) en met welke 

snelheid. Ook kan de aanvaller/rebounder kiezen voor een statische- of dynamische afvang.  
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DE LOOPTECHNIEK 
 

Mooie acties zijn vaak bepalend voor de uitslag van een wedstrijd. Het is dan ook terecht dat tijdens de 

training veel aandacht wordt geschonken aan oefenvormen met de bal. Toch heeft een speler tijdens een 

wedstrijd maar heel kort balbezit. Een voorbeeld: een korfballer is gedurende 70 minuten maar 120 seconden 

daadwerkelijk in balbezit. De rest van de speeltijd wordt gebruikt om vrij te lopen of om op te stellen. Er 

wordt in een korfbalwedstrijd ongeveer 4 á 5 kilometer gelopen. Daarom is het heel belangrijk om tijdens de 

trainingen ook veel aandacht te geven aan de looptechniek. 

 

Wanneer je doelmatig en efficiënt loopt, heb je aan het einde van de wedstrijd meer lucht over om beter te 

schieten en te werpen (een goede looptechniek spaart krachten). In de praktijk betekent dit tegen het einde 

van de wedstrijd veelal winst of verlies van de partij. 

 

Specifieke looptraining heeft pas effect als het minimaal tweemaal per week in de warming-up is ingebouwd. 

Deze warming-up kan het beste onder begeleiding van de trainer geschieden (corrigeren). Een spelsporter 

heeft van nature een hekel aan looptrainingen. De beste oplossing hiervoor is om veel variatie te maken in je 

trainingen. Tevens zal een spelsporter niet moeten proberen om een atletieksprinter te imiteren; een 

spelsporter moet ook nog oog hebben voor bal en omgeving. 

 

De ideale looptechniek: 

 hoofdhouding is rustig (geen verkramping; dus minder vermoeid); 

 schouderas loodrecht op lichaam (geen verkramping; dus minder vermoeid); 

 de voorste arm heeft een hoek van 90 º (soepel en ontspannen bewegen; geen verkramping); 

 handen tot kinhoogte (geen zijdelingse beweging maken; snelheidsverlies); 

 voetplaatsing: op buitenzijde van de voorvoet landen; 

 voet van achteren naar voren afwikkelen (zweefpas i.p.v. slenterpas); 

 actief landen (kaatsend); 

 enkel- en kniestrekking (bij afzet zijn boven- en onderbeen in 1 lijn; goede stuwing); 

 knie-inzet (bovenbeen bijna horizontaal/spits naar voren; ruimtewinst); 

 slingeractie onderbeen (uitpendelen/na afzet het been zo snel mogelijk naar voren brengen; de beste 

manier is om na de afzet de hoek tussen boven- en onderbeen zo klein mogelijk te maken. Door een 

snelle slingeractie wordt de bewegingsfrequentie opgevoerd); 

 paslengte (er moet evenwicht bestaan tussen paslengte en pasfrequentie; snelheidswinst bij juiste balans). 

 

Soorten snelheid: 

 anticipatiesnelheid (deze verkrijg je door spelinzicht en ervaring/ontwikkelen tijdens de tactische 

training); 

 reactiesnelheid (het reageren vanuit verschillende spelposities); 

 acceleratie (de versnelling is voor elke spelsporter belangrijk; kansen scheppen); 

 maximale snelheid (dit bereik je pas na ongeveer 30 meter; minder van belang bij korfbal); 

 snelheidsuithoudingsvermogen (hoe vaak kan je een sprint voluit achter elkaar maken). 

 

Facetten training bij loopscholing: 

 het aanleren van de juiste looptechniek (veelal coördinatieoefeningen); 

 het beter accelereren vanuit spelsituaties (veel in 2 tegen 2 of 4 tegen 4 trainen); 

 het verbeteren van het snelheidsuithoudingsvermogen; 

 het opbouwen van kracht naar snelheid d.m.v. sprongkrachttraining; 

 goede lenigheidtraining. 
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Veel voorkomende bewegingsfouten bij spelsporters. 

 

Hoofd/schouders/armen. 

Het hoofd is onrustig en schud; de schoudergordel vangt dit op. 

Gevolg: het ontstaan van zijwaartse bewegingen (tevens verkramping), wat snelheid kost. 

 

De armen worden teveel naar buiten weggeslagen (ook onvoldoende arminzet). 

Gevolg: het ontstaan van enorm veel snelheidsverlies. 

 

Goede coördinatieoefeningen: 

 halfhoge skippings (voorwaarden: landen op de voorvoet, lichaamsgewicht boven de steunvoet, armen 

rustig opzwaaien tot borsthoogte); 

 hoge skippings (voorwaarden: bovenbenen tot horizontaal opheffen, armen tot kinhoogte, landen op 

voorvoet). 

 

Knieën. 

Er is geen of onvoldoende knie-inzet. 

Gevolg: er is geen ruimtewinst. 

 

Goede coördinatieoefeningen: 

 halfhoge skippings (voorwaarden: bovenbenen zijn niet helemaal horizontaal, de intensiteit is laag, landen 

op voorvoet); 

 hoge skippings (voorwaarden: bovenbenen minimaal horizontaal, armen ondersteunen de knie-inzet,het 

achterste been moet bij landing op de voorvoet in 1 lijn zijn); 

 skipping onder weerstand (voorwaarden: na skipping onder weerstand moet de speler weglopen, waarbij 

de knie-inzet zo veel mogelijk spits naar voren is gericht/armen tot kinhoogte). 

 

Er is geen pendelbeweging (hoek tussen boven- en onderbeen na afzet is bij het naar voren brengen te 

groot). 

Gevolg: de bewegingsfrequentie is te laag. 

 

Goede coördinatieoefeningen: 

 hielaanslag (voorwaarden: rustig en ontspannen de hak naar de bil brengen, de romp iets naar voren 

gericht); 

 afwisselende hielaanslag (voorwaarden: afwisselend rechts en links de hak naar de bil brengen, op 

voorvoet landen, lichaamszwaartepunt op het steunbeen, armen zwaaien soepel mee); 

 snelle hielaanslag (voorwaarden: zie normale hielaanslag, maar blijf op voorvoeten landen); 

 struisvogelloop (voorwaarden: de hakken gaan naar de billen, hierdoor ontstaat een pendelbeweging naar 

voren, het onderbeen bewust ver naar voren laten uitpendelen). 
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Voeten. 

Landen op de platte voet omdat er geen enkelstrekking is. 

Gevolg: in verhouding te weinig stuwing (snelheid). 

 

Goede coördinatieoefeningen: 

 rustig verende loop (voorwaarden:enkels gebruiken, hoofd schouders en armen ontspannen laten hangen); 

 kaatsende loop (voorwaarden: zie hiervoor, langere paslengte); 

 horden springen (voorwaarden: met twee benen tegelijk springen, armen ondersteunen de sprongen); 

 triplings (voorwaarden: goed afwikkelen van de enkels / van voorvoet naar achtervoet). 

 

De paslengte is tekort. 

Gevolg: door te weinig kracht geen uitbuiting van ruimtewinst. 

 

Goede coördinatieoefeningen: 

 verlengde stap (met zo groot mogelijke stappen naar overkant, op voorvoet landen); 

 schaatssprongen (bij elke landing twee tellen stilstaan i.v.m. coördinatie, steeds opnieuw afzetten). 

 

Goede sprongkrachtoefeningen: 

 hinken op 1 been (eerst links, daarna rechts); 

 afwisselend hinken (4x ene been, daarna 4x andere been); 

 hurken en strekken (om beurten een ander been voor, zowel links als rechts); 

 soort touwtjesspringen (met twee benen tegelijk afzetten, een grote sprong naar voren, waarna een kleine 

sprong naar achteren); 

 springen onder weerstand (per tweetal, waarbij de een de handen op de schouder legt en druk geeft, 

degene die springt op voorvoet landen en afzetten); 

 Zweedse bankoefeningen (in sporthal diverse oefeningen voor sprongkracht).



 
 

 

TECHNISCH BELEIDSPLAN - 31 -  1mei 2015 

K.V. GOOD-LUCK 

Bijlage 10 

 



 
 

 

TECHNISCH BELEIDSPLAN - 32 -  1mei 2015 

K.V. GOOD-LUCK 

Bijlage 10 

 


