
BUNDELING 
TECHNIEK & 
OEFENSTOF 
KAJAK POLO



Beste kajak polo liefhebber:

Deze bundel bestaat uit 2 delen en is bedoeld om de kajakpolo trainer te helpen in het sturen 
van het technisch leerproces van zijn pupillen. In de inleiding kader ik eerst de werking van 
motorisch leren en het belang van de trainer. Het komt er op neer dat de trainer vooral in het 
begin van de opleiding van een nieuwe speler een hele belangrijke taak heeft om dit leer-
proces te begeleiden. Door zijn tips, correcties, sugesties en verbeteringen helpt hij de begin-
nende polospeler op een actieve, systematische en intentionele manier een betere speler te 
worden.

Wat moet je precies tegen een speler zeggen? Het gebrek aan inhoudelijke expertise is voor 
veel trainers en begeleiders de reden waarom  ze deze pupillen niet de begeleiding kunnen 
geven die ze nodig hebben. En wanneer je hieromtrent een handleiding wilt raadplegen zoals 
je normaal zou doen wanneer je niet onderlegd bent in een bepaalde sport kom je bij deze 
bundel uit.

In het eerste deel worden al de technieken een voor een en stap voor stap verduidelijkt met 
foto’s en tekst. Indien deze niet duidelijk genoeg zijn kunt u dezelfde techniek op DVD 
gedemonstreerd zien. De handleiding rijkt u de kennis aan die u nodig heeft om accurate 
feedback te geven aan u pupillen.

Het tweede deel bestaat uit een bundeling oefeningen waarin al deze technieken toegepast 
worden. De oefeningen bevatten veelal een combinatie van verschillende technieken die op 
deze manier geoefend worden in verschillende situaties. Zo ontstaan er vanzelf verschillende 
situaties waar achteraf over gepraat kan worden. De oefeningen zijn gesorteerd per aantal 
spelers dat vereist is om de oefening uit te kunnen voeren.

Veel succes!



Inleiding

Een goede trainer moet op een actieve, systematische en intentionele manier begeleiding 
bieden aan zijn pupillen. Deze pupillen leren door middel van training wat uiteindelijk resul- 
teert in een min of meer duurzame en/of kwalitatieve gedragsverandering.
Met andere woorden: Door goede training ontstaan gedragsmogelijkheden, verandert het 
gedrag dat je voordien had en wordt ongewenst gedrag weggewerkt.

Wat is motorisch leren?

Het is algemeen aanvaard dat het leren een gedragsverandering (product) teweegbrengt. Dit 
kan bekomen worden door oefening en training (proces) . Het is de taak van de trainer an-
deren te helpen bij het leren van bepaalde motorische vaardigheden (kajak polo technieken). 
Eigen aan deze taak is het kunnen bepalen wanneer leren al dan niet plaatsvindt. 
Het leren als proces zelf is niet echt observeerbaar. De stabiliteit en variabiliteit van het uitvoe 
-ren van bepaalde technieken is wel observeerbaar. (Hoe regelmatig voert de pupil de tech-
niek correct uit in verschillende omstandigheden?) De verandering of verbetering zou voor 
een langere periode bekomen moeten worden. Bovendien kan men vaststellen dat er geleerd 
wordt wanneer het verschil tussen de uitvoeringen van dezelfde techniek kleiner worden. 
Beide parameters houden verband met elkaar. Je techniek verbetert wanneer de stabiliteit van 
uitvoeren toeneemt en de variabiliteit afneemt.

Wat zijn de voorwaarden tot leren van een vaardigheid?

1. Oefenen:

Het leren is een proces dat tijd en oefening vraagt. Oefening baart kunst!

2. Intrinsieke feedback:

Dit is informatie betreffende de uitvoering van de techniek die je zelf kunt waarnemen met 5 
verschillende zintuigen.

•	 De	kinesthetische	receptoren:	Deze	receptoren	sturen	informatie	door	over	posi-
ties, gewrichtshoeken, krachten, spanning en ontspanning die door de spieren gegenereerd 
worden. (Lichaamsbesef)

VB: Is mijn romp getorst wanneer ik mijn peddel inpik? 

•	 De	tactiele	receptoren:	Dit	is	ons	gevoel.	Al	de	informatie	die	we	halen	uit	de	druk	die	
we op onze huid voelen.

VB: Heb ik de bal voldoende goed vast?

•	 De	statische-dynamische	receptoren:	Deze	receptor	geeft	ons	aan	of	we	versnellen	of	
vertragen en zit in ons hoofd.



VB: Ik stop of vertrek plots met mijn ogen dicht. Wanneer ben ik in beweging en wanneer lig 
ik stil? (Niet zo’n belangrijke parameter voor polo omdat we meestal wel beseffen dat we niet 
te snel gaan.)

•	 De	optische	receptoren:	Dit	is	ons	zicht.	Onze	omgeving	verandert	constant	op	een	
polo veld. We hebben ons zicht nodig om onze acties af te kunnen stemmen op onze omgev-
ing.
 
VB: Waar is de bal? Wanneer open ik mijn handen om hem te ontvangen? 

•	 Akoestische	receptoren:	Dit	is	ons	gehoor.	Het	is	vanuit	het	technische	oogpunt	
minder van belang. Maar het is toch een extra indica tor.
 
VB: Ik hoor mijn peddel tegen mijn boot tikken bij het inpikken. Mijn peddelblad zit te dicht 
tegen mijn boot.

Deze receptoren werken niet allemaal afzonderlijk. Ze werken samen om de pupil zo’n correct 
mogelijk beeld te geven over zijn uitvoering. 

3. Extrinsieke feedback:

De bron van info is afkomstig van buiten het lichaam van de pupil. De bronnen kunnen sterk 
variëren.(trainer, medespelers, supporters, handboek, videobeelden,…) Je kunt over 2 ver-
schillende zaken feedback geven als het op techniek aan komt. Ten eerste op het resultaat van 
de actie. Zat de bal in het doel of niet? (de prestatie)En ten tweede over de uitvoering van de 
techniek. Zat de worp technisch goed in elkaar?(de handeling)
Als	trainer	heb	je	hier	een	heel	belangrijke	rol	in.	Je	geeft	tijdens	het	aanleren	constant	infor-
matie in verband met de actie en het resultaat.

Hoe verloopt het leren van een beweging?

Wanneer je als trainer een techniek wil aanleren richt je de aandacht op één specifiek onder-
deel	van	de	beweging.	(vb:	elleboog	is	tijdens	de	slagworp	altijd	op	oorhoogte).	Aandacht	
en concentratie zijn bij veel lerende beginners eerder een sporadisch verschijnsel. Het is dus 
beter om het aantal aandachtspunten eerder beperkt te houden dan er meteen 5 mee te geven. 
Dit zorgt voor verwarring i.p.v. verduidelijking. Het is dus aan de trainer om te bepalen welke 
van deze 5 het belangrijkste zijn om mee te geven en welke niet, om zo tot het beste leer-
proces te komen.



Leermodel van Mc Clements en Sanderson 1998

Een ervaren speler beschikt enerzijds over een ‘bewegingsbeeld’ van een vaardigheid en an-
derzijds ook over een ‘kinesthetische kopie’ van dat beeld.

VB: Een ervaren speler beslist tijdens een aanval om zelf de verdediging in te dribbelen met 
de bal aan de boot. (Hij wil met de bal langs de verdedigers naar het doel.) Dit doet hij bewust 
op een welgekozen moment wanneer de verdedigers in een ongunstige positie liggen. (initiële 
condities) Voor deze actie wordt in het geheugen een passend ‘bewegingsbeeld’ opgeroepen. 
Dit bewegingsbeeld geeft in gedachte de actie weer die zal moeten uitgevoerd worden om 
de verdedigers te passeren. (het is als het ware een motorisch programma dat voorgepro-
grammeerd is en klaar om door het lichaam uitgevoerd te worden). Dit programma wordt 
naar de verschillende spieren gezonden die nodig zijn voor deze actie. Het door de spieren 
uitgevoerde programma, aangepast aan de initiële condities (de verdedigers zullen niet stil 
blijven liggen) en het gewenste resultaat (gaat hij er langs of niet) leidt tot de handeling. Deze 
handeling zelf geeft in de eerste plaats informatie over bewegingsverloop m.a.w. intrinsieke 
feedback en in een later stadium (na de actie) eveneens extrinsieke feedback. (vloekende of 
juichende ploegmaats)
Deze feedback wordt door middel van vergelijkingsmechanisme vergeleken met de ‘kine- 
sthetische kopie’ van het bewegingsbeeld. De uitvoering en het resultaat  worden dus verge- 
leken met het plan dat hij voor ogen had. Op basis van deze vergelijking wordt er bepaald of 
het	bewegingsbeeld	moet	bijgestuurd	worden.	Ging	de	actie	zoals	ik	ze	gepland	had?	Als	dit	
zo	was,	zal	dit	bewegingsbeeld	niet	veranderen.	Als	dit	niet	zo	was,	zal	je	de	volgende	keer	
‘iets’ anders moeten ‘proberen ‘ en is je bewegingsbeeld dus veranderd. Het is een proces van 
gissen en missen. Met andere woorden het resultaat van de vergelijking tussen resultaat en 
bewe-gingsbeeld zal bepalen of de beweging tijdens gelijkaardige situaties in de toekomst 
hetzelfde moet verlopen of dient aangepast te worden!
Normaal gezien moet bij een goede speler de extrinsieke feedback over zijn handelen beant-
woorden aan wat de speler denkt over de uitvoering op basis van de intrinsieke feedback.
De speler kan dan wel nagaan of het plan gelukt is of niet. (resultaat) Maar wat hij niet kan 
zien is de uitvoering en zijn actie(proces). (Hoe was mijn techniek?) Daar komt het nut van 
de trainer bovendrijven. Het is zijn taak om (zeker in het begin) constant feedback te geven 
over de bewegingsuitvoering & het uiteindelijke resultaat. Op basis van deze extrinsieke feed-
back en zijn eigen intrinsieke feedback kan de sporter zijn uitvoering bijsturen, corrigeren of 
bekrachtigen!
Naargelang men meer traint en meer wedstrijden speelt zal het bewegingsverloop steeds snel-
ler en meer accuraat verlopen. Het is dus belangrijk dat, zeker in het begin van een leerproces, 
er voordurend juiste, aangepaste informatie verstrekt wordt aan de lerende met betrekking tot 
de uitvoering.



SCHEMATISCHE	VOORSTELLING	VAN	HET	MOTORISCHE	LEREN
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Hoofdstuk 1
Varen

Onderdelen:

P 9 Vooruit varen
P10 Boogslag
P11 Lage steun draai
P12 Wrikken
P13 Lage steun
P14 Hoge steun
P15 Wrikken
P16	 Acherstevenroer
P17	 Achterstevenroer	ondersnijden
P18 Boegroer
P19 Boegroer ondersnijden
P20 Vooruit duiken
P21 Duiken na ondersnijden
P22 Duiken door trekken en duwen
P23 Duiken met boogslag
P24	 Achteruit	varen
P25	 Achteruit	achterdek	ondersnijden
P26	 Achteruit	voordek	ondersnijden
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Toelichting:  Een gestrekte arm
 dient m

et een korrel zout genom
en te w

orden. Een lichte knik in de elleboog is aangeraden om
 overstrekking te verm

ijden. H
et 

inpikken dient zo ver m
ogelijk te gebeuren, let w

el op dat de bovenarm
 van de inpikkende zijde  steeds in het schoudergew

richt vastgedrukt blijft. H
et  roteren 

van de rom
p geeft aan elke peddelslag m

eer kracht. D
e tip hiervoor: trekken m

et de rechterhand is duw
en m

et de rechtervoet op je voetsteun.(idem
-links). Voor 

m
ensen m

et een instabiele schouder: Let op dat je bij de duw
ende bew

eging m
et je arm

 niet m
et je elleboog achter je schoudergew

richt kom
t. 

Vooruit varen
Vooruit varen

Wisselen:

De linkerhand komt naar de schou-
der.	Rechterhand	zakt	naar	het	water.

Uitpikken links:

Rechterarm	is	gestrekt	in	het	centrum	
van de boot. De linkerhand stopt aan 
het bekken en maakt een polsslag om 
uit te pikken. (blad snijdt uit het water)

Doorhalen:

Linkerhand trekt naar het bekken.
Rechterhand	duwt	naar	het	centrum	
van de boot op kinhoogte. De romp 
zet de beweging kracht bij door mee te 
roteren.

Inpikken links:

Romp	is	geroteerd	met	linkeschouder	
vooraan & linkerarm bijna gestrekt. 
Rechterhand	op	ooghoogte.

Wisselen:

De rechterhand komt naar de schou-
der. Linkerhand zakt naar het water.

Uitpikken rechts:

Linkerarm is gestrekt in het centrum 
van de boot en de arm is gestrekt. De 
rechterhand stopt aan het bekken en 
maakt een polsslag om uit te pikken 
(blad snijdt uit het water)

Doorhalen:

Rechtse	hand	trekt	naar	het	bekken.
Linkse hand duwt naar het centrum 
van de boot op kinhoogte. De romp 
zet de beweging kracht bij door mee te 
roteren.

Inpikken rechts:

Romp	is	geroteerd	met	rechtse	schoud-
er vooraan & arm bijna gestrekt. 
Linkse hand op ooghoogte.

9



Toelichting: 

7 De wissel: De duwende hand wordt 
de trekkende hand en de trekkende 
hand schuift terug naar de startposi-
tie op de peddel.
(de volgende slag is terug aan de bin-
nenkant van de bocht)

6 Het uitpikken van de peddel op het 
einde van de romptorsie

5 De slag doortrekken tot het einde 
van de romptorsie. De duwende 
hand komt tot aan de ribben van de 
buitenbocht.

(het einde van de boog of ‘halve’ 
cirkelslag)

4	Romptorsen	en	een	brede	lage	
peddelslag maken. De duwende hand 
komt tot voor het midden van de 
borst

(het midden van de boog of ‘halve’ 
cirkelslag)

3 Het inpikken aan de tenen door het 
torsen van de romp en het strekken 
van de arm.

(het begin van de boog of ‘halve’ 
cirkelslag)

2 De wissel: de trekkende hand wordt 
de duwende hand en start vanaf de 
schouder. De duwende hand wordt 
trekkende hand en verschuift naar 
het midden van de steel.

1 Minder krachtige slag aan het be-
gin van de binnenbocht.

Boogslag
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Toelichting:  D
eze draaitechniek rem

t je heel sterk af. K
ies hier enkel en alleen voor w

anneer je plots scherp m
oet draaien.

7 Uitpikken: Het trekkende blad 
wordt een kwartslag ge-kanteld en 
snijdt uit het water. 

6 Doorhalen: De hand aan de bin-
nenkant van de bocht trekt en de 
hand aan de buitenkant van de bocht 
duwt.

5 Het inpikken: De wrikslag wordt 
vooraan terug een kwartslag gedraaid 
met de hollekant van het blad naar 
achter toe gericht. En de peddelslag 
start.

4 Wrikken: wanneer de duwbeweg-
ing de knieën voorbij is draai je 
een kwartslag met de peddel. (holle 
kant blad naar de boot toe) Je wrikt 
vooraan je boot het laatste stukje van 
de bocht.

3 Duwen: De peddel wordt naar voor 
geduwd. De vaste hand komt gelei-
delijk naar ooghoogte.

2 Inpikken: de peddel wordt in het 
water gedrukt. De vaste hand start 
boven de kuip.

1 Bolle kant van de peddel achter de 
romp boven het water brengen.

Lage steundraai
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Toelichting:		D
e	vaste	hand	blijft	tijdens	het	w

rikken	altijd	voor	het	aangezicht.	A
ls	er	naar	rechts	toe	w

ordt	gew
rikt,	heft	m

en	ook	de	rechterknie	op.	D
it	om

	
het w

ater vlot onder de boot door te lagen gaan. Tip: Probeer een 8-vorm
 in het w

ater te schrijven.

6 De peddel wordt terug 45 graden 
naar voor toe opengedraaid.

5	Aan	het	einde	van	de	kuip	wordt	
de peddel terug dicht bij de boot 
getrokken 

4 Het blad wordt terug naar achter 
gebracht en schuift terug een stuk 
van de boot weg.

3 Het blad wordt een kleine 45 
graden schuin opengekanteld naar 
achter toe en ondertussen terug 
naar je toegetrokken.

2 Het blad wordt een kleine 45 
graden schuin open gekanteld naar 
voor en van achter naar voor ge-
haald. (peddelblad verwijdert zich 
verder van je boot)

1 De peddel start aan het einde van 
de kuip met de holle kant van het 
blad naar je toe gericht.

W
rikken
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Toelichting:  D
eze techniek gebruik je bij een licht evenw

ichtsverlies dat je op het m
om

ent zelf snel kunt corrigeren. 
Lage steun

7 De stabiliteit is hersteld.

6 De romp wordt boven de boot 
gebracht.

5 De boot wordt terug recht gekan-
teld. (bekken kanteling)

4 Er wordt steun gezocht op het blad 
in het water. Hier duwt men zich op 
recht.

3 Bolle kant van het blad raakt het 
oppervlak en het gewicht van de romp 
rust hier op. (steun zoeken)

2 Na licht evenwichtsverlies wordt de 
rechterelleboog boven de peddel ge-
heven. Bolle kant van het blad wordt 
evenwijdig met het wateroppervlak 
gehouden.

1De startpositie is een stabiele 
positie.

13



Toelichting:  D
eze techniek gebruik je bij ernstig evenw

ichtsverlies. en evenw
ichtsverlies dat je pas laattijdig kunt corrigeren.

6 De romp wordt boven de boot ge-
plaatst en het evenwicht is hersteld

5 De boot wordt rechtgebracht 
door een bekkenkanteling.

H
oge steun

1De startpositie is een stabiele 
positie.

2 Na ernstig evenwichtsverlies wordt 
de holle kant van het peddelbad 
breed ter hoogte van de knieën 
boven het water gebracht. (de hand 
aan deze kant schuift een stukje op 
naar het midden om verder te kun-
nen reiken.)

3 Het blad gaat zo vlak moge-lijk het 
water in. (om zoveel mogelijk steun 
te hebben) Daarom  leun je naar 
achter op de boot.

4 De steun wordt al wrikkend naar 
achter gebracht.
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Toelichting: 

6 De peddelslag aan de binnenkant 
van de bocht wordt beëindigd.

5 De wrikbeweging eindigt met een 
kwartslag om de peddelslag aan te 
vangen.

4 Het blad dat het roer was wordt 
in een ‘halve’ cirkel naar voor toe 
gewrikt. Hollekant blad naar de 
boot toe. Je wrikt vooraan je boot 
het laatste stukje van de bocht.

3 De peddel wordt stabiel ge-
houden. Laat je beginsnelheid en 
het roer de bocht maken.

2 De peddel wordt lichtjes naar 
buiten toe gedrukt en daar stil-
gehouden.

1 De slag aan de binnenkant van 
de bocht wordt tot achter de romp 
doorgetrokken en een kwartslag 
gedraaid.

A
chtersteven	roer
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Toelichting: 

1 De slag aan de binnenkant van 
de bocht wordt tot achter de romp 
door getrokken en een kwartslag 
gedraaid.

2 De peddel wordt lichtjes naar 
buiten toe gedrukt en houdt het 
daar stil.

3 De peddel wordt stabiel ge-
houden. Laat je beginsnelheid en 
het roer de bocht maken.

4 Het blad dat het roer was wordt 
in een ‘halve’ cirkel naar voor toe 
gewrikt. (hollekant blad naar de 
boot toe) Je wrikt vooraan je boot 
het laatste stukje van de bocht.

5 De wrik beweging eindigd met 
een kwartslag om de peddelslag aan 
te vangen.

6 De peddelslag aan de binnenkant 
van de bocht wordt beëindigd.

A
chterstevenroer	ondersnijden
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Toelichting:  D
eze techniek, ook w

el duffek genoem
d, w

ordt m
eestal gebruikt om

 m
et zo m

in m
ogelijk tijdverlies een kleine richtingsverandering te m

aken.

6 De peddelslag aan de binnenkant 
van de bocht wordt afgemaakt en 
uitgepikt.

5	Als	je	bijna	bij	de	boot	bent	maak	
je een kwartslag met dit blad om 
over te gaan naar een peddelslag. 

4 De peddel wordt naar de boot toe 
gewrikt om de draai af te maken. .

3 Het blad zit volledig in het water 
en blijft op die positie. Laat het 
roer en de snelheid van de boot de 
bocht maken.

2 Bij het inpikken komt de hoge 
hand voor het aangezicht als vaste 
hand. (het inpikken gebeurt zo’n 
halve meter naast de boot)

1 De startpostitie begingt als het 
inpikken van een standaard ped-
delslag. Het enige verschil is een 
kwartslag van het peddelblad. 
(holle kant peddelblad naar de boot 
toe gericht.)

Boegroer
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Toelichting: 

9 De peddelslag is beëindigd en de 
boot heeft meteen snelheid in de 
richting vaarvan hij net kwam.

8	Aan	het	einde	van	de	bocht	zakt	
de boot terug in het water en maakt 
de peddel een kwartslag om de 
holle kant van het blad naar achter 
te richten en meteen een peddelslag 
te kunnen aanvangen.

7 Het laatste stuk van de bocht 
worden de beide knieën geheven 
om de punt van de boot zo lang 
mogelijk in de lucht te houden.

6 De peddel wordt in een tegeno-
vergestelde boogslag naar de tenen 
toe getrokken.

5 De knie aan de binnenkant van 
de bocht wordt opgeheven. (boot 
kantelen) De vaste hand bevindt 
zich voor het aangezicht.

4 De romp wordt zo ver mogelijk 
getorst en het blad wordt met de 
holle kant naar voor gericht inge-
pikt. De vaste hand bevindt zich 
voor het aangezicht.

3 Het peddelblad aan de bin-
nenkant van de bocht wordt naar 
achter gebracht.

2 De peddelslag verder dan de 
romp doortrekken. (boogslag)

1 Inpikken voor de laatste ped-
delslag aan de buitenkant van de 
bocht.

Boegroer ondersnijden
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Toelichting: D
eze techniek is de m

eest gebruikte om
 je neus onder een tegenstander te krijgen. D

e tim
ing in een duikduw

el is van essentieel belang om
 het te 

kunnen w
innen. Tip: O

efen de techniek door onder een bal te duiken die op het w
ater drijft. Probeer hem

 tot op je spatzeil te laten rollen en herhaal dit regel-
m

atig. G
oed kunnen duiken geeft je een gigantisch voordeel in zow

el verdedigings-, aanvals-, als duelsituaties.

8 De punt van je boot komt terug 
boven het water.

7 Bij het uitpikken van de ped-
delslag zit je terug volledig rechtop.

6 Bij het einde van de peddelslag 
kom je verder rechtop.

5 Je maakt terug een rechte rug en 
kijkt vooruit terwijl je je boot net 
iets verder onder het water door 
drukt met je peddelslag.

4 Tijdens het inpikken van de 
volgende slag hang je bijna met je 
borst op je voordek.

3 Je werpt je lichaam vooruit terwijl 
je wisselt.

2 Bij het uitpikken van de laat-
ste slag ga je helemaal achteruit 
hangen.

1 Tijdens de laatste slag voor er ge-
doken wordt kom je rechter zitten.

Vooruit duiken
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Toelichting: D
eze techniek w

ordt m
eestal gebruikt door relatief lichte spelers om

 vanuit een varende bew
eging toch diep te kunnen duiken.

10 De peddel is vooraan bij het 
rechtkomen om meteen een nieu-
we peddelslag voorwaarts aan te 
vangen.

9 De boot wordt rechtgekanteld 
om  bij het bovenkomen meteen in 
balans te kunnen peddelen.

8 De romp hangt over het steun-
punt om het zwaartepunt meer 
voorin te leggen om dieper te kun-
nen duiken.

6 De romp torst met de lage steun 
als ankerpunt, trekt de achterkant 
uit het water en drukt de voorkant 
onder.

5 De boot blijft even schuin als 
tijdens het ondersnijden om het 
achterdek vlot uit het water te laten 
komen en het voordek vlot onder.
De peddel wordt als een lage steun-
draai in het water gedrukt.

4 Er wordt een wissel gemaakt. 
(linkse peddelblad wordt naar de 
linker kant gebracht)

3 Er wordt (achterstevenroer)
ondersneden om de punt uit het 
water te trekken.

2 De bolle kant van het blad wordt 
op het water gelegd, de romp is 
volledig getorst en de rechter knie 
wordt opgeheven.

1 Het peddelblad wordt naar achter 
gebracht

D
uiken na ondersnijden
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Toelichting:  D
it is eveneens een techniek om

 vanuit stilstand dieper te kunnen duiken. H
et voordeel is dat je boot iets dieper kan duiken. H

et nadeel is dat je 
tegenstander dit m

akkelijk kan om
zeilen doordat het zo lang duurt.

6 Op het einde van de slag en het 
diepste punt van de duik, wordt de 
boot terug rechtgekanteld en wordt 
de duwende arm de trekkende om 
meteen een slag voorwaarts te kun-
nen maken.

5 De punt wordt onder geduwd en 
de romp wordt naar voor gelegd 
om het zwaartepunt vooraan in de 
boot te leggen.

4 De duwende slag wordt gemaakt 
en de punt komt terug op het water 
terecht.

3 Op het einde van de slag (de boot 
op het hoogste punt) wordt de trek-
kende arm de duwende arm. (de 
boot blijft even sterk gekanteld)

2 De slag wordt gemaakt, de romp 
wordt getorst om de punt uit het 
water te trekken.

1 De peddel wordt vooraan inge-
pikt. Met de romp voorwaarts ge-
torst. En de boot gekanteld. (linkse 
knie wordt opgeheven)

D
uiken door trekken &

 duw
en
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Toelichting: D
eze boogslag zorgt ervoor dat je naar je flank toe duikt. H

andig voor w
anneer je in een duel je tegenstander van de bal af w

ilt zetten. 

6 De boot komt boven en er wordt 
uitgepikt om te wisselen voor een 
nieuwe slag.

5 Je maakt een heel brede boogslag 
en torst met je romp om de punt 
van je boot schuin onder het water 
te duwen.

D
uiken m

et boogslag
1 Tijdens de laatste slag voor er ge-
doken wordt kom je rechter zitten.

2 Bij het uitpikken van de laat-
ste slag ga je helemaal achteruit 
hangen.

3 Je werpt je lichaam vooruit terwijl 
je wisselt.

4 Tijdens het inpikken van de 
volgende slag hang je bijna met je 
borst op je voordek.
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Toelichting:		A
chteruit	varen	is	trager	dan	vooruit	varen.	Vaar	enkel	achteruit	w

anneer	het	om
	een	korte	verplaatsing	gaat.	W

anneer	je	een	afstand	af	m
oet	leg-

gen van m
eer dan 3 bootlengtes draai je het beste om

 vooruit te varen.

7 Er wordt gewisseld om een nieuwe 
slag te maken.

6 De slag is ten einde, de romp is 
getorst en er wordt uitgepikt.

5 De slag is halfweg en de romp is 
terug recht.

4 Er wordt links ingepikt.

3 De slag is ten einde en wordt uit-
gepikt. En de romp is de andere kant 
uit getorst. Er wordt uitgepikt en 
gewisseld.

2 De romp is nu recht en de slag is 
halfweg.

1 Bolle kant van het blad ligt achter 
de romp op het water en de romp is 
licht getorst. De voorste hand wordt 
naar de schouder toe getrokken.

A
chteruit	varen
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Toelichting:  W
anneer je om

w
ille van plaatsgebrek niet m

eteen kunt ondersnijden om
 te vertrekken, m

aak dan eerst een paar slagen achteruit om
 jezelf ruim

te 
te geven. Pas dan vervolgens deze techniek toe.

9 De boot wordt uit de draai 
getrokken, door een krachtige ped-
delslag.

8 De peddel wordt in de draai-
richting ingepikt om de boot het 
laatste stukje door de bocht te trek-
ken terwijl de punt nog in de lucht 
is.

7 De peddel wordt uitgepikt en de 
wissel wordt gemaakt.

6 De slag is volledig ten einde en de 
boot wordt rechtgebracht.

5 De slag wordt verder doorgetrok-
ken en de boot wordt verder door 
de bocht getrokken door de romp-
torsie.

4 Er wordt een grote boogslag 
gemaakt en de romp wordt getorst. 
De punt wordt uit het water ge-
heven.

3 De romp is volledig getorst en er 
wordt vooraan ingepikt. De knie 
aan de binnenkant van de bocht 
wordt geheven om de boot te kan-
telen.

2 De boogslag is gemaakt en er 
wordt gewisseld om aan de buiten-
kant van de bocht te kunnen inpik-
ken.

1 Er wordt aan de binnenkant van 
de bocht, achteraan, ingepikt voor 
een achterwaartse boogslag.

A
chteruit	achterdek	ondersnijden
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Toelichting: W
anneer je om

w
ille van plaatsgebrek niet m

eteen kunt ondersnijden om
 te vertrekken m

aak dan eerst een paar slagen achteruit om
 jezelf ruim

te 
te geven. Pas dan vervolgens deze techniek toe.

9 De wissel wordt gemaakt en er 
wordt ingepikt in de draairichting 
om met snelheid uit de draai te 
vertrekken.

8 Er wordt uitgepikt en de romp 
richt zich terug op.

7 De boogslag is ten einde.

6 Er wordt een boogslag gemaakt 
terwijl je vooruit blijft leunen.

5 Het gewicht van de romp wordt 
vooruit gesmeten en er wordt 
ingepikt.

4 Het gewicht wordt naar achter 
gelegd om de duik voor te berei-
den.

3 De wissel, de peddel wordt naar 
voor gebracht om aan de buiten-
bocht in te kunnen pikken.

A
chteruit	ondersnijden	voordek

1 Er wordt aan de binnenkant van 
de  bocht achteraan ingepikt voor 
een achterwaartse boogslag.

2 De boogslag is volmaakt en er 
wordt gewisseld om aan de buiten-
kant van de bocht te kunnen inpik-
ken.
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Onderdelen:

P27 handen
P28 hand & bal
P29 peddel vooraan
P30 peddel achteraan

Hoofdstuk 2
Eskimoteren
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Toelichting:  D
eze techniek gebruik je w

anneer je geen peddel hebt w
anneer je om

valt.

5 Het evenwicht is hersteld.

4 Je brengt je lichaamsgewicht 
boven de boot en gebruikt je vrije 
arm als countergewicht om deze 
klus te klaren.

3 Je kantelt je bekken om de boot 
als eerste terug recht te leggen. En 
je maakt de slag verder af met de 
arm aan de kant waar je aan het 
steunen bent.

2 Je maakt een slag met beide 
handen samen van de boot weg.

1 De boot ligt volledig omgekeerd 
op het water. Je legt je rug tegen je 
achterdek en strekt de armen en 
legt de handen met de palmen naar 
beneden naast de boot. (liefst op 
het water)

Eskim
oteren handen
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Toelichting: D
eze techniek gebruik je om

 de bal niet te verliezen bij het eskim
oteren. H

ij w
ordt gebruikt als extra drijfverm

ogen en tegelijkertijd afgescherm
d 

van de tegenstander.

5 De stabiliteit is hersteld met de 
bal onder controle.

4 Je haalt de bal uit het water.

3 Je brengt het gewicht van de 
romp boven de boot, en gebruikt je 
vrije arm hiervoor als counterge-
wicht.

2 Je start de slag met de bal in 2 
handen. Wanneer je met 1 schou-
der bovenkomt maakt een slag met 
de bal in 1 hand van de boot weg.
Tijdens deze actie kantel je de boot 
recht met een krachtige bekken-
kanteling. (heupslag genaamd)

Eskim
oteren hand &

 bal
1 De boot ligt volledig omgekeerd 
op het water. Je legt je rug tegen je 
achterdek en strekt de armen en 
klemt de bal vat in je handen naast 
de boot. (liefst op het water)
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Toelichting: 

5 Het evenwicht is hersteld.

4 Vanaf positie 3 wordt er eigenlijk 
een hogesteun afgerond. De peddel 
wordt naar de boot toe getrokken 
als steun om de romp boven de 
boot te brengen.

3 De boogslag wordt tot aan de 
romp volbracht. (halve boogslag) 
De boot wordt met een bekkekan-
teling vlak op het water gelegd.

2 Nu wordt er een grote boogslag 
gemaakt aan het oppervlak van het 
water. 

1 De boot ligt volledig onderste-
boven in het water. De romp wordt  
met de borst op de boot gelegd 
met de peddel naast de boot. (aan 
de kant waar je boven wilt komen) 
Het peddelblad het dichtste bij de 
punt van de boot ligt met de holle 
kant op het wateroppervlak.

Eskim
oteren peddel vooraan
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Toelichting: 

5 Het evenwicht is hersteld.

4 De boogslag is ten einde en er 
wordt nu overgegaan tot een hoge 
steun om het evenwicht te herstel-
len. De romp wordt nu boven de 
boot gebracht.

Eskim
oteren peddel achteraan

1 De boot ligt volledig omgekeerd 
op het water. Je legt je rug op je 
achterdek.

2 Je legt je peddel naast je boot. Het 
achterste blad ligt met de holle kant 
van het blad op het water.

3 De ‘halve’ boogslag wordt omge-
keerd ingezet. (van de achterste 
punt te vertrekken een kwart 
cirkel)
En de boot wordt rechtgelegd door 
een bekkenkanteling.
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Onderdelen:

P32 Hand
P33 Peddel vrije hand
P34 Peddel vaste hand

Hoofdstuk 3
De bal drijven
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Toelichting: 
D

rijven m
et de hand

1 Laatste peddelslag aan de niet-bal 
kant wanneer de punt van de boot 
bijna bij de bal is.

2 De laatste slag is ten einde en gaat 
zometeen uitgepikt worden.

3 De voorste hand heeft de steel 
gelost en reikt uit naar de bal.

4 De bal is uit het water genomen 
en wordt achter de schouder 
gebracht om met een slagworp 
vooruit gegooid te worden.

5 De slagorp wordt beëindigd. De 
hand aan de peddel doet de wissel 
en bereidt het inpikken voor. ( aan 
de tegenovergestelde kant van de 
laatste peddelslag) De werphand 
grijpt in één beweging de steel beet.

6 Beide handen hebben de peddel 
vast en pikken in voor de volgende 
slag.

7 De slag wordt afgemaak. Er wordt 
gepeddeld tot men  terug aan stap 
1 is.
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Toelichting: 

7 De punt kruist de bal. (probeer 
de bal langs dezelfde kant voorbij te 
varen als de kant waar je de laatste 
peddelslag maakte) En gebruikt de 
gestrekte arm om bal vanuit de be-
weging op te pikken.

6 Er wordt verder gepeddeld tot  de 
punt  van de boot de bal kruist om 
de volgende peddelworp voor te 
bereiden.

5 Het gooiende peddelblad is toch al 
vooraan en wordt meteen gebruikt 
om in te pikken voor de volgende 
peddelslag.

4 De bal wordt vooruit gegooid met 
de peddel.

3 De bal veert op uit het water en rolt 
op het peddelblad.

2 Het peddelblad wordt achteruit-
getrokken en 45° opengekanteld.

1 De peddel wordt met de bolle kant 
op de bal gelegd en ondergeduwd.

D
rijven m

et de peddel vrije handkant
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Toelichting: 
D

rijven m
et de peddelvaste handkant

6 Er wordt terug vooruit gepeddelt 
tot de punt de bal kruist om de vol-
gende peddelworp voor te bereiden.

5 De duwende arm is nu toch 
vooraan en pikt meteen in om de 
volgende slag te maken.

4 De bal wordt vanaf deze positie 
vooruit geworpen.

3 De bal veert op uit het water en 
belandt op het blad.

2 Je trekt het blad een stukje achter-
uit en kantelt het blad 45° voowaarts.

1 Je legt de peddel met de holle kant 
op de bal en duwt hem onder.

7 De punt kruist de bal. (probeer de 
bal langs de zelfde kant voorbij te 
varen als de kant waar je de laatste 
paddelslag maakte) en gebruik de 
gestrekte arm om bal vanuit de be-
weging op te pikken.
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Onderdelen:

P36 Slagworp
P37 Slagworp overhoofds
P38 Onderhands
P39 Borstpas
P40 Getorste slagworp werparmkant
P41 Getorste slagworp niet-werparmkant
P42	 Haakworp	achterwaats	WAK
P43	 Haakworp	achterwaarts	NWAK
P44	 Haakworp	zijdelingsWAK
P45	 Haakworp	zijdelings	NWAK
P46	 Stootworp	achterwaats	WAK
P47	 Stootworp	zijwaarts	WAK

Hoofdstuk 4
Werpen
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Toelichting:  D
e follow

-through is niet iets w
at je w

orp m
eer gericht m

aakt of extra kracht bij  geeft. M
aar het zorgt w

el dat je langer blessurevrij kunt blijven 
spelen. Langer blessure vrij trainen m

aakt van jou een betere speler.

6 De onderarm maakt een ‘Follow-
through’. Dit is het uitzwieren van 
de arm in een bocht voor de romp 
langs. (Dit om een snok aan het 
schoudergewricht en op lange of 
minder lange termijn blessures 
te voorkomen). Let ook op dat je 
nooit je elleboog overstrekt.

5 De kracht die gestoken wordt in 
de romptorsie stopt tot op het punt 
waar de elleboog hoog kan blijven 
en de bal wordt met een polsslag 
met de vingers achter de bal weg-
gestuurd. (je vingers wijzen in de 
gewenste werprichting.) 

4 De romptorsie zet de slagworp in 
en loopt samen met de elleboog die 
de armbeweging leidt. (deze 2 be-
palen de explosiviteit van de worp)
Een hoge elleboog (oorhoogte) 
geeft de worp meer kracht dan een 
lage elleboog. (elleboog onder de 
schouder)

3 De bal wordt naar het verste 
punt gebracht. Dit moet niet altijd 
zover mogelijk zijn. (Om lange 
voorspelbare voorbereidingen te 
voorkomen) De bal dient achter 
de schouder en boven het oor te 
starten. (niet over de lengte-as van 
het lichaam)

2 De bal wordt achter de schouder 
gebracht en de romp wordt getorst. 
Deze beweging wordt ingezet en 
gaat verder tot stap 3.

1 De bal is onder controle en wordt 
in de werphand vastgeklemd. (Een 
volledige controle over de bal is 
belangrijk om te voorkomen dat de 
bal uit de hand glipt.)

Slagw
orp
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Toelichting:  D
eze w

orp kan voor verschillende problem
en een oplossing zijn. Een schot op doel vergem

akkelijken door de hoek te vergroten, of een verdediger 
om

zeilen die er dan net niet m
eer aankan.

6 De werphand neemt de peddel 
beet en maakt de steun verder af. 
Het evenwicht is terug hersteld

Slagw
orp overhoofds

1 De bal is onder controle en wordt 
in de werphand vastgeklemd. (Een 
volledige controle over de bal is 
belangrijk om te voorkomen dat de 
bal uit de hand glipt.)

2 De bal wordt achter de schouder 
en het hoofd gebracht door de 
romp net iets verder te torsen.

3 De worp wordt door de elleboog 
ingezet en de bal komt over het 
hoofd langs. De romp hangt uit het 
centrum van de boot om de bal nog 
verder van de linkse kant te kunnen 
laten vertrekken.

4 De bal wordt met een polsslag weg-
gestuurd met de vingers achter de 
bal. De hand die de peddel vastheeft 
reikt ondertussen iets verder weg met 
de holle kant van het blad naar het 
wateroppervlak toegericht.

5 De werparm maakt de ‘follow-
through’ (zie slagworp) en de ped-
delhand bewaard de stabilitiet door 
een korte slag te maken waarbij de 
peddel aan de ander kant op de boot 
steunt.
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Toelichting:  D
eze techniek kan handig zijn om

 vanuit een vervelende hoek toch een verassend shot op doel te kunnen m
aken.

6 De werphand neemt de peddel 
beet en er wordt ingepikt voor een 
kwartslag als steun om het even-
wicht te herstellen.

5 De werphand maakt een ‘follow-
through’ (zie slagworp). En de ped-
delhand maakt de wissel en brengt 
in positie om in te pikken.

4 De bal wordt weggestuurd met 
een polsslag en de vingers achter de 
bal. De hand bereikt de peddel. 

3 De elleboog zet de worp in en 
komt onder de schouder door. De 
romp gaat uit het centrum van de 
boot hangen. (naar de kant van 
de bal toe) De romp torst om de 
worp extra kracht bij te zetten en 
vooraan te eindigen om te kunnen 
steunen.

O
nderhands

1 De bal is onder controle en wordt 
in de werphand vastgeklemd. (Een 
volledige controle over de bal is 
belangrijk om te voorkomen dat de 
bal uit de hand glipt.)

2 De bal wordt achter de schouder 
gebracht en de romp wordt getorst.
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Toelichting:  D
it is een heel gerichte w

orp w
aarbij er het m

inste kans is op controleverlies van de bal. (tegenstrever die achter je zit, bal die uit je handen 
glipt,...) H

et nadeel is echter w
el dat deze pas heel voorspelbaar is, slechts één richting uit kan en m

inder ver gew
orpen kan w

orden dan een slagw
orp. 

6 De vingers geven de bal het laat-
ste zetje en wijzen naar buiten toe 
bij het wegsturen van de bal.

5 De vingers nemen de beweging 
die de handen inzetten over en du-
wen met gelijke kracht de balrecht 
vooruit weg.

4 De balwordt door beide handen 
van de borst af door de ellebogen 
geduwd doordat de ellebogen zich 
strekken.

3 De bal komt dichter naar de borst 
toe en de vingers komen achter 
de bal. (duimen wijzen naar het 
spatzeil)

2 De ellebogen komen naar boven 
en zijn naar buiten toe gericht.

1 De bal zit klem tussen 2 handen 
in een gecontroleerde positie.

Borstpas
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Toelichting:	W
A
K
	is	de	afk

orting	voor	W
erp	A

rm
	K

ant

7 Beide handen nemen de peddel 
beet en de romp richt zich terug 
recht naar voor.

6 De werparm maakt een ‘Follow-
through’ (zie slagworp)

5 De bal wordt met een polsslag 
weggestuurd met de vingers achter 
de bal.

4 De elleboog zet de worp in en de 
romp wordt lichtjes getorst.

3 De bal wordt naar het verste 
punt gebracht. Dit moet niet altijd 
zover mogelijk zijn. (Om lange 
voorspelbare voorbereidingen te 
voorkomen) De bal dient achter 
de schouder en boven het oor te 
starten.

G
etorste	slagw

orp	W
A
K

1 De bal is onder controle en wordt 
in de werphand vastgeklemd. (Een 
volledige controle over de bal is 
belangrijk om te voorkomen dat de 
bal uit de hand glipt.)

2 De bal wordt achter de schouder 
gebracht en de romp wordt zo ver 
mogelijk getorst naar de kant van 
de bal toe.
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Toelichting:	N
W

A
K
	is	de	afk

orting	voor	N
iet	W

erp	A
rm

	K
ant.

7 Beide handen nemen de peddel 
beet en de romp richt zich terug 
voorwaarts.

6 De werparm maakt een ‘follow-
through’

5 De bal wordt weggestuurd met een 
polsslag waarbij de vingers achter de 
bal zitten.

4 De worp wordt met de elleboog 
ingezet.

3 De bal wordt achter de schouder en 
boven het oor gebracht.

2 De bal wordt van de boot weg-
gebracht en de romp wordt in de 
werprichting getorst.

1 De bal is onder controle en wordt 
in de werphand vast geklemd. (Een 
volledige controle over de bal is 
belangrijk om te voorkomen dat de 
bal uit de hand glipt.)

G
etorste	slagw

orp	N
W

A
K
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Toelichting:	W
A
K
	is	de	afk

orting	voor	W
erp	A

rm
	K

ant.

6 De werparm maakt een korte 
‘Follow-through’. Maak hem niet te 
lang want dan wordt de aanhecht-
ing van de biceps op de schouder 
te hard belast. (zorg dat deze F.T. 
een preventie is en geen aanleiding 
wordt van blessure.)

5 De bal wordt met een polsslag 
weggestuurd met de vingers achter 
de bal.

4 De elleboog zet de worp in en de 
romp torst mee om de worp extra 
kracht bij te zetten.

3 De romp wordt voorwaarts 
gekant en de werpschouder wordt 
voorwaarts getorst om de bal zo 
ver mogelijk naar het voordek te 
brengen.

2 Je kijkt waar je de bal heen wilt 
werpen.

1 De bal wordt in de werphand 
geklemd en nadien tussen die hand 
en de onderarm.

H
aakw

orp	achterw
aarts	W

A
K
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Toelichting:	N
W

A
K
	is	de	afk

orting	voor	N
iet	W

erp	A
rm

	K
ant.

5 De werparm maakt een F.T.  met 
de hand tot aan de schouder.

4 De werparm maakt een zwaai-
beweging naar de niet-werpende 
schouder toe. De bal wordt weg-
gestuurd met een polsslag en de 
vingers achter de bal.

3 De bal wordt naar voor gebracht 
langs de kant van de boot aan de 
werparmkant.

H
aakw

orp	achterw
aarts	N

W
A
K

1 De bal is onder controle en wordt 
in de werphand vastgeklemd. (Een 
volledige controle over de bal is 
belangrijk om te voorkomen dat de 
bal uit de hand glipt.)

2 Je kijkt waar je de bal heen wilt 
werpen.
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Toelichting:	W
A
K
	is	de	afk

orting	voor	W
erp	A

rm
	K

ant.

6 De polsslag stuurt de bal weg met 
de vingers achter de bal.

5 De elleboog zet de werpbeweging 
in. En de romp torst om deze beweg-
ing extra kracht bij te zetten.

4 De bal wordt naar de niet-werp-
kant gebracht. En de romp wordt 
hiervoor extra getorst.

3 Je neemt de bal enkel en alleen 
beet met de werparm en kijkt waar je 
naartoe gaat werpen.

2 De hand grijpt de bal stevig vast en 
klemt de bal tussen de onderarm en 
de hand.

1 De bal wordt door de pols vast-
gedrukt op de boot.
H
aakw

orp	zijdelings	W
A
K

6 De werparm maakt een korte 
‘Follow-through’. Maak hem niet te 
lang want dan wordt de aanhech-
ting van de biceps op de schouder 
te zwaar belast. (zorg dat deze F.T. 
een preventie is en geen aanleiding 
wordt van blessure.)
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Toelichting:	N
W

A
K
	is	de	afk

orting	voor	N
iet	W

erp	A
rm

	K
ant.

5 De peddel wordt beetgenomen 
en de worp is beëindigd.

4 De bal wordt weggestuurd met 
een polsslag waarbij de vingers 
achter de bal zitten. De werparm 
maakt een F.T.  met de hand tot aan 
de schouder.

3 De bal wordt door de werparm 
voor het lichaam langs geslingerd, 
zonder dat deze buigt.

2 De bal wordt van de boot wegge-
bracht. En er wordt gekeken waar 
men heen gaat werpen.

H
aakw

orp	zijdelings	N
W

A
K

1 De bal is onder controle en wordt 
in de werphand vastgeklemd. (Een 
volledige controle over de bal is 
belangrijk om te voorkomen dat de 
bal uit de hand glipt.)
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Toelichting: D
it is een w

orp w
aarbij de arm

 m
akkelijk overstrekt w

ordt in de eindfase. Probeer dit te voorkom
en.

5 Je houdt de werparm net gebogen 
bij het afmaken van de worp.

4 De arm wordt gestrekt waardoor 
de bal weggestoten wordt. De hand 
wordt in deze beweging gedraaid 
om de bal met een polsslag te kun-
nen wegsturen. (vingers achter de 
bal)

3 De elleboog zet de werpbeweging 
in met de duim achter de bal.

Stootw
orp achterw

aarts
1 De bal is onder controle en wordt 
in de werphand vastgeklemd. (Een 
volledige controle over de bal is 
belangrijk om te voorkomen dat de 
bal uit de hand glipt.)

2 Je kijkt waar je de bal heen wilt 
werpen.
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Toelichting: 
Stootw

orp zijw
aarts

1 De bal is onder controle en wordt 
in de werphand vast geklemd. (Een 
volledige controle over de bal is 
belangrijk om te voorkomen dat de 
bal uit de hand glipt.)

2 De bal wordt naar de niet-      
werparmkant gebracht. En er wordt 
gekeken waar de bal heen gegooid 
zal worden.

3 De elleboog zet de worp in met 
de duim achter de bal.

4 De arm wordt gestrekt waardoor 
de bal weggestoten wordt. De hand 
wordt in deze beweging gedraaid 
om de bal met een polsslag te kun-
nen wegsturen. (vingers achter de 
bal)

5 De werparm maakt een korte 
‘Follow-through’. 
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Onderdelen:

P49 frontaal 1 hand
P50 frontaal 2 handen
P51 frontaal te breed peddel
P52 frontaal te hoog peddel
P53 frontaal te kort peddel
P54 achterwaarts te breed peddel
P55 achterwaarts te hoog peddel
P56 achterwaarts te kort peddel
P57 zijdelings voor 1 hand
P58 zijdelings achter 1 hand
P59 zijdelings 2 handen
P60 zijdelings te ver voor peddel
P61 zijdelings te ver achter peddel
P62 zijdelings veel te ver dood leggen
  

Hoofdstuk 5
De bal ontvangen
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Toelichting:  O
p het einde van deze bew

eging w
ordt de bal in de hand geklem

d door hem
 tegen de borst aan te drukken. D

it is niet noodzakelijk, m
aar is w

el 
een nuttige tip w

anneer je de bal niet m
eteen goed genoeg vast hebt.

5 De hand duwt de bal naar de 
plaats waar hij hem gaat vastklem-
men. (borst, boot, peddel, andere 
hand of op het water.)

4 De hand begeleidt de bal mee tot 
aan de romp. Niet tot er voorbij.

3 De hand gaat in de balbaan mee. 
Maar dit net trager dan de snelheid 
van de bal om hem af te remmen.

2 De bal komt rechts van het 
lichaam binnen handbereik. Dus 
er wordt voor het ontvangen met 1 
hand gekozen. 
De hand wordt voor het lichaam 
gebracht op de plek waar de bal zal 
komen.

1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen 
op de bal in beweging om de 
balbaan in te schatten en de beste 
manier van ontvangen te kiezen.

Frontaal 1 hand
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Toelichting: W
anneer je beide handen van je beddel los laat heb je geen kans om

 te steunen. Let hier op w
anneer je bijvoorbeeld in een m

an tegen m
an situatie 

een pas krijgt terw
ijl er een tegenstrever naast jou ligt. Je bent op dat m

om
ent een ideaal slachtoffer om

 om
geduw

d te w
orden. 

Frontaal 2 handen

5 De bal zit klem tussen de 2 
handen in een gecontroleerde 
positie.

4 De bal wordt in een boog langs 
de borst naar beneden gebracht. 
Om de snelheid uit de bal te halen. 

3 De beide handen gaan in de bal-
baan mee met de vingers achter 
de bal. Deze beweging verloopt 
wel trager dan dat de bal komt 
om de bal af te remmen. (vingers 
achter de bal om hem niet te laten 
doorslippen)

2 De bal komt op gezichtshoogte 
en er is tijd om de bal met 2 
handen te ontvangen. Dus is het 
ontvangen met 2 handen de beste 
oplossing.
Beide handen worden in de bal-
baan geplaatst.

1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen 
op de bal in beweging om de 
balbaan in te schatten en de beste 
manier van ontvangen te kiezen.
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Toelichting: 

8 De bal maakt contact met de 
hand die hem dan een stukje be-
geleidt en onder controle brengt.

7 De linkerhand wordt zo dicht 
mogelijk bij de bal in de balbaan 
gebracht.

6 De bal komt binnen handbereik 
neer langs de linker zijkant van de 
boot. De linkerhand lost de peddel.

5 De bal stuitert in de richting van 
de speler. De ogen zijn op de bal 
gericht om te kijken wat de volgen-
de actie zal worden. (een tweede 
peddel contact, de bal in het water 
laten vallen, de bal vangen,...)

4 De peddel wordt gekant met het 
peddelblad naar waar je hem wilt 
stuiten. De peddel maakt contact 
met de bal.

3 De peddel komt de bal tegemoet. 
Dit met de holle kant van het blad 
naar de bal toe gericht.

2 De bal zal naast de boot neer 
komen, net buiten het handbereik. 
Dus wordt er gekozen voor een 
peddel controle. De peddel wordt 
nabij de balbaan gebracht.

Frontaal te breed peddel
1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen op 
de bal in beweging om de balbaan 
in te schatten en de beste manier 
van ontvangen te kiezen.
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Toelichting: 

7 De bal is gecontroleerd en zit klem 
in de werphand.

6 De bal valt klem tussen hand en 
borst.

5 De bal valt recht naar beneden op 
het lichaam. Er wordt achterover 
geleunt en één hand van de peddel 
gelost om hem op te vangen.

4 De bal stuitert in de richting van 
de speler. De ogen zijn op de bal 
gericht om te kijken wat de vol-
gende actie zal worden. (een tweede 
peddel contact, de bal in het water 
laten vallen, de bal vangen,...)

3 De peddel komt de bal tegemoet 
en maakt contact wanneer deze zich 
boven of net iets achter het lichaam 
bevindt.

2 De bal vliegt over je hoofd buiten 
hand bereik. Er wordt dus gekozen 
voor een peddelcontrole. Het ped-
delblad wordt met de holle kant naar 
de bal gericht en in de buurt van de 
balbaan gebracht.

Frontaal te hoog peddel
1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen op 
de bal in beweging om de balbaan 
in te schatten en de beste manier 
van ontvangen te kiezen.
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Toelichting: 

7 De bal is gecontroleerd en zit klem 
in de rechterhand.

6 De vangende hand begeleidt de 
bal mee in de balbaan en haalt er de 
snelheid uit.

5 De bal komt rechts naast de speler. 
De rechterhand laat dus de peddel 
los om de bal te kunnen vangen, en 
wordt in de balbaan gebracht.

4 Het peddelblad maakt een op-
waartse beweging waardoor de bal 
naar de speler gebracht wordt. De 
ogen zijn op de bal gericht om te 
kijken wat de volgende actie zal 
worden. (een tweede peddel con-
tact, de bal in het water laten vallen, 
de bal vangen,...)

3 De bal maakt contact met het ped-
delblad

2 De bal zal te kort komen en voor 
het handbereik van de speler in het 
water of op de boot vallen. De peddel 
wordt met de holle kant van het blad 
naar boven in de balbaan gebracht.

1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen op 
de bal in beweging om de balbaan 
in te schatten en de beste manier 
van ontvangen te kiezen.

Frontaal te kort peddel
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Toelichting: 

6 De bal wordt in deze hand gevan-
gen en onder controle gebracht.

5 Vanuit deze volledige stilstand 
wordt de bal naar de voorkeurshand 
geworpen.

4 De bal wordt ter hoogte van de 
tenen tot volledige stilstand gebracht.

3 De bal maakt contact met het ped-
delblad. De peddel gaat mee in de 
balbaan en haalt de snelheid eruit.

3 Het linkse peddelblad wordt met 
de holle kant naar de bal gericht en 
in de balbaan gebracht.

2 De bal zal buiten het handbereik 
links naast de boot vallen. Er wordt 
dus gekozen voor een peddelcon-
trole.

A
chterw

aarts	te	breed	peddel
1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen op 
de bal in beweging om de balbaan 
in te schatten en de beste manier 
van ontvangen te kiezen.
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Toelichting: 

7 De bal wordt in deze hand gevan-
gen en onder controle gebracht.

6 Vanuit deze volledige stilstand 
wordt de bal naar de voorkeurshand 
geworpen.

5 De bal wordt ter hoogte van de 
tenen tot volledige stilstand gebracht.

4 De bal maakt contact met het ped-
delblad. De peddel gaat mee in de 
balbaan en haalt de snelheid er uit.

3 Het linkse peddelblad wordt met 
de hollekant naar de bal gericht en in 
de balbaan gebracht.

1 De begin positie met beide 
handen rond de peddel. De ogen op 
de bal in beweging om de balbaan 
in te schatten en de beste manier 
van ontvangen te kiezen.

A
chterw

aarts	te	hoog	peddel

2 De bal zal buiten het handbereik 
links over het hoofd voorbij vliegen. 
Er wordt dus gekozen voor een ped-
delcontrole.

55



Toelichting: 

7 De bal wordt geklemd tussen romp 
en werphand.

6 De hand verst van de bal laat de 
peddel los en plaatst zich in de nieu-
we balbaan. (De hand het verst van 
de bal verweiderd wordt aangespeeld 
omdat deze de meeste reactietijd 
heeft om de doorgespeelde bal op te 
vangen.)

5 De peddelbegeleiding stopt ter 
hoogte van de romp. De bal wordt 
hier  met de peddel opgeworpen 
naar de hand die het verst van de bal 
verweiderd is.

4 De peddel maakt een boogbewe-
ging naar voor toe en neemt zo de 
bal mee.

3 De bal maakt contact met het ped-
delblad. Het peddelblad begeleidt 
de bal een heel klein stukje in de 
balbaan.

2 De bal zal links van de boot vallen. 
Dit achter aan de boot net buiten het 
bereik van de hand. De peddel wordt 
in de balbaan gebracht. Met de holle 
kant van het blad naar de bal toe 
gericht

A
chterw

aarts	te	kort	peddel
1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen op 
de bal in beweging om de balbaan 
in te schatten en de beste manier 
van ontvangen te kiezen.
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Toelichting: 

5 De bal wordt geklemd tussen 
hand en borst.

4 De bal wordt begeleid tot hij net 
de boot aan de overzijde bereikt 
heeft.

3 De hand begeleidt de bal in de 
balbaan en haalt de snelheid eruit.

2 De bal belandt voor het lichaam. 
Er wordt dus gekozen voor het 
ontvangen van de bal met één 
hand. (de hand het verst verwei-
derd van de bal, dit omdat deze 
verder kan rijken met romptorsie 
en de bal comfortabel met de palm 
tegemoet kan komen.)  Deze hand 
wordt in de balbaan geplaatst.

1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen 
op de bal in beweging om de 
balbaan in te schatten en de beste 
manier van ontvangen te kiezen.

Zijdelings voor 1 hand
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Toelichting: 

5 De bal wordt voor het lichaam op 
de boot in de hand gekneld.

4 De hand maakt een boog langs 
onder om zo met de bal voor het 
lichaam te komen.

3 De hand begeleidt de bal in de 
balbaan en haalt de snelheid er uit.

2 De bal zal achter het lichaam 
vallen in vangbereik. Er wordt 
gekozen voor het ontvangen met 1 
hand. Dit omdat de hand dichtst bij 
de bal met torsie verder kan reiken 
dan 2 handen. (zonder evenwicht 
te verliezen) De hand wordt in de 
balbaan geplaatst.

Zijdelings achter 1 hand
1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen 
op de bal in beweging om de 
balbaan in te schatten en de beste 
manier van ontvangen te kiezen.

58



Toelichting: W
anneer je beide handen van je peddel los laat heb je geen kans om

 te steunen. Let hier op w
anneer je bijvoorbeeld in een m

an tegen m
an situatie 

een pas krijgt terw
ijl er een tegenstrever naast jou ligt. Je bent op dat m

om
ent een ideaal slachtoffer om

 om
geduw

d te w
orden. 

4 De bal zit klem tussen beide 
handen en de romp wordt terug 
naar voor getorst.

3 De bal wordt tussen de beide 
handen geklemd en een stuk be-
geleid in de balbaan. (de snelheid 
wordt er uit gehaald)

2 De bal komt langs zij recht op het 
licaam af. De romp wordt getorst 
en beide armen worden naar de 
bal toe gestrekt. (de vingers zijn 
gespreidt en de palmen zijn dichter 
bij elkaar dan dat de bal dik is.)

1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen 
op de bal in beweging om de 
balbaan in te schatten en de beste 
manier van ontvangen te kiezen.

Zijdelings 2 handen
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Toelichting: 

7 De linker hand controleert de bal.

6 De bal komt links naast de speler 
terecht. De linker hand laat de ped-
del los en plaatst zich in de balbaan.

5 De ogen zijn op de bal gericht om 
te kijken wat de volgende actie zal 
worden. (een tweede peddelcontact, 
de bal in het water laten vallen, de 
bal vangen,...)

4 De bal stuitert in de richting van 
de speler. 

2 De bal komt langszij net buiten 
handbereik. Er wordt dus gekozen 
voor een peddelcontrole. Het dichtst-
bijzijnde peddelblad wordt nabij de 
balbaan gebracht.

Zijdelings te ver voor - peddel
1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen op 
de bal in beweging om de balbaan 
in te schatten en de beste manier 
van ontvangen te kiezen.

3 De peddel komt de bal tegemoet. 
Dit met de holle kant van het blad 
naar de bal toe gericht.
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Toelichting: 

5 De ogen zijn op de bal gericht om 
te kijken wat de volgende actie zal 
worden. (een tweede peddelcontact, 
de bal in het water laten vallen, de 
bal vangen,...)

4 De peddel maakt contact met de 
bal en stuitert hem in de richting 
van de speler.

3 De peddel komt de bal tegemoet. 
Dit met de holle kant van het blad 
naar de bal toe gericht.

2 De bal zal achter het        lichaam 
terecht komen net buiten hand-
bereik. Er wordt dus gekozen voor 
een peddelcontrole. Het dichtstbij-
zijnde peddelblad wordt nabij de 
balbaangehouden.

Z
ijdelings te ver achter - peddel

1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen op 
de bal in beweging om de balbaan 
in te schatten en de beste manier 
van ontvangen te kiezen.

6 De bal komt links naast de speler 
terecht. De linker hand laat de ped-
del los en plaatst zich in de balbaan.

7 De linker hand controleert de bal.
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Toelichting: 

6 De werpende hand neemt de 
peddel terug beet. Na 1 peddelslag 
kan de bal uit het water geplukt 
worden.

5 De peddel botst door de ener-
gie van de bal terug naar de kant 
waar hij van kwam en wordt door 
de vaste hand hier verder naartoe    
begeleid. De bal valt naar beneden 
in het water. (NIET OP DE BOOT)

4 Het peddelblad  raakt de bal 
met ‘evenveel’ kracht als de bal 
aankomt.  De bal verliest plots al 
zijn snelheid en hangt dood in de 
lucht.

3 De hand het verst van de bal 
werpt dat uiteinde van de peddel 
naar de balbaan toe. De romp leunt 
vooruit om het bereik te vergroten.

2 De bal komt ver buiten hand-
bereik langszij, maar nog net 
binnen peddelbereik. De hand het 
dichtst bij de bal zal de peddel con-
troleren, bij de actie.

Zijdelings veel te ver - doodleggen
1 De beginpositie met beide 
handen rond de peddel. De ogen op 
de bal in beweging om de balbaan 
in te schatten en de beste manier 
van ontvangen te kiezen.
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Onderdelen:

P64 Vooruit hoog
P65 Vooruit laag
P66	 Achteruit	hoog
P67	 Acheruit	laag
P68 Zijdelings duwen
P69 Zijdelings trekken

Hoofdstuk 6
Werpen met peddel
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Toelichting: 

7 De bal start bij de slingerbeweg-
ing dicht bij de steel op het blad en 
wordt op het einde door het puntje 
van het blad weggeslingerd.

6 De bal wordt schuin achter de 
romp weg naar achter gebracht om 
dan door het hefboomeffekt van de 
peddel weggeslingerd te worden. 
(de achterste arm duwt en de voor-
ste arm trekt)

5 De bal wordt met de peddel naar 
achter gebracht.

4 De bal springt uit het water en 
rolt op de holle kant van het ped-
delblad.

3 Het peddelblad wordt achteruit-
getrokken en met een hoek van 45° 
naar de bal toe gekanteld.

2 De bal wordt ondergedrukt.

1 De peddel wordt verpakt (hand 
het dichtst bij de bal schuift op naar 
het midden van de steel) en wordt 
met de bolle kant van het dichtstbi-
jzijnde peddelblad op de bal gelegd.

Vooruit hoog
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Toelichting: 

7 De bal wordt over het puntje van 
de peddel weggeslingerd.

6 De hand het dichtst bij de bal 
duwt en de hand het verst van 
de bal trekt aan de peddel. ( De 
peddel wordt gekanteld zodat het 
blad achter de bal komt tijdens de 
beweging.)

5 De peddel wordt naar beneden 
gekanteld om de bal naar het 
uiteinde van de peddel te laten rol-
len.

4 De bal wordt naar de aanhechting 
bij de steel gerold.

3 De bal wordt naar achter ge-
bracht.

2 De bal wordt onder gedrukt en 
het peddelblad wordt achteruit-
getrokken en met een hoek van 45° 
naar de bal toe gekanteld.

1 De peddel wordt verpakt (hand 
het dichtst bij de bal schuift op naar 
het midden van de steel) en het 
peddelblad dichtst bij de bal wordt 
er met de bolle kant opgelegd.

Vooruit laag
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Toelichting: 

7 De peddel is hoog en slingert de 
bal op het einde van de beweging 
weg over het puntje van het ped-
delblad.

6 De bal is in de helft van de slinger 
en bevindt zich in het midden van 
het peddelblad.

5 De bal start dicht bij de steel 
op het peddelblad en wordt naar 
achter geslingerd.

4 De bal ligt op de peddel en wordt 
ter hoogte van de tenen gebracht.

3 Het peddelblad wordt achteruit-
getrokken en met een hoek van 45° 
naar de bal toe gekanteld.

2 De bal wordt ondergedrukt.

1 De peddel wordt verpakt (hand 
het dichtst bij de bal schuift op naar 
het midden van de steel) en wordt 
met het blad dat het dichtst bij de 
bal op de bal gelegd. (bolle kant 
naar onder)

A
chteruit	hoog
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Toelichting: 
A
chteruit	laag

6 De bal wordt over het puntje van 
de peddel weggeslingerd.

5 De bal wordt onder hoofdhoogte 
langs de zijkant naar achter gesling-
erd. De beweging is half en de bal 
bevindt zich in het midden van het 
peddelblad.

4 De bal ligt op de peddel en wordt 
ter hoogte van de tenen gebracht. 
Met de bal kort bij de steel.

3 Het peddelblad wordt achteruit 
getrokken en met een hoek van 45° 
naar de bal toe ge-kanteld.

2 De bal wordt ondergedrukt.

1 De peddel wordt verpakt (hand 
het dichtst bij de bal schuift op naar 
het midden van de steel) en wordt 
met het blad dichtst bij de bal op 
de bal    gelegd. (bolle kant naar 
onder)
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Toelichting: 

7 De slinger wordt zo ver mogelijk 
afgemaakt en de bal verlaat de ped-
del langs het puntje van het blad.

6 De slinger is halfweg en de bal 
bevindt zich in het midden van het 
peddelblad, recht boven de boot en 
voor het aangezicht van de speler.

5 De peddel wordt gekanteld zodat 
er een peddelblad achter de bal 
zit om hem weg te duwen. (de bal 
wordt over de boot  en voor het 
lichaam langs weggeduwd) 

4 De bal wordt zo ver mogelijk 
voorbij de boot geplaatst. (dit om 
een lange slingerbaan te maken.)

3 Het peddelblad wordt achteruit-
getrokken en met een hoek van 45° 
naar de bal toegekanteld.

2 De bal wordt ondergedrukt.

1 De peddel wordt verpakt (hand 
het dichtst bij de bal schuift op naar 
het midden van de steel) en wordt 
met het blad dichtst bij de bal op de 
bal gelegd. (bolle kant naar onder)

Zijdelings duw
en

68



Toelichting: 

1 De peddel wordt verpakt (hand 
het dichtste bij de bal schuift op 
naar het midden van de steel) en 
wordt met het blad dat het dichtste 
bij de bal op de bal gelegd. (bolle-
kant naar onder)

2 De bal wordt onder gedrukt.

3 Het peddelblad wordt achteruit 
getrokken en met een hoek van 45° 
naar de bal toegekanteld.

4 De bal wordt zo ver mogelijk 
voorbij de boot geplaatst. (dit om 
een lange slingerbaan te maken.)

5 De peddel wordt gekanteld zodat 
er een peddelblad achter de bal 
zit om hem weg te duwen. (de bal 
wordt over de boot  en voor het 
lichaam langs weggeduwd) 

6 De slinger is halfweg en de bal 
bevindt zich in het midden van het 
peddelblad, recht boven de boot en 
voor het aangezicht van de speler.

7 De slinger wordt zo ver mogelijk 
afgemaakt en de bal verlaat de peddel 
langs het punte van het blad.

Zijdelings trekken
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Gecombineerde oefeningen:

P71 Oefeningen voor 1 speler
P83 Oefeningen voor 2 spelers
P89 Oefeningen voor 3 spelers
P101 Oefeningen voor 4 spelers
P112 Oefeningen voor 5 spelers
P118 Oefeningen voor 6 spelers

Hoofdstuk 7
Bundeling oefenvormen
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Oefeningen:

P72 Lengtes wrikken
P73 Tweede lijn schoten
P74 Triangel
P75 Suïcide
P76 Tienen
P77 Strepen
P78	 Rondjes	maken
P79 Draaikonten
P80 Bekaf
P81 Flank schoten
P82 Boenke

 

Oefeningen
voor 1 speler
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Verloop van de oefening:

De punten blijven te allen tijde naar dezelfde zijlijn gericht. Er worden rechthoeken 
gevaren rond de boeien, vooruit, achteruit voor de breedte en links, rechts wrikken voor 
de lengtes.

Doel van de oefening:

Verdeel de spelers op een gelijke afstand van elkaar in het parcours. Wie kan de speler 
voor zich tikken?

Getrainde vaardigheden:

Wrikken

Lengtes wrikken
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Tweede lijn shoten

Getrainde vaardigheden:
Schot op doel vanuit de 2de lijn. 

Doel van de oefening:
Het doel van de oefening is om een van elke positie een strak shot op doel te scoren. 
Wanneer dit kinderspel geworden is tracht je dit shot net onder de bovenlat te plaatsen. 
Omdat een shot vanuit de 2de lijn het meeste kans heeft wanneer het hard in het dak van 
het doel geschoten wordt.
De oefening kan individueel gedaan worden tegen een tijd of tegen een concurent. Maar 
je kan de oefening ook in groep doen. (vb: 2 spelers naar het ene doel en 2 spelers naar 
het andere doel en dan als groep om ter eerste 5 punten)

Verloop van de oefening:
Elke speler start met 1 bal op de 6m lijn in het centrum van het veld. Langs de kant staat 
er om de 2m een volgende shotpositie aangeduidt. ( 6-8-10-12 & 14 meter). Vanaf elke 
positie	mag	je	één	keer	schieten,	scoor	je	mag	je	naar	de	volgende	positie.	Als	je	mist	
start je terug vanaf de 6m lijn. Wanneer je de 5 posities achter elkaar scoort heb je 1 
punt.
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Verloop van de oefening:

Leg 3 boeien in een driehoek waarvan de zijden ongeveer 15m van uit elkaar liggen. 
Sprint deze driehoek en draai rond elke boei van binnen naar buiten. Wijzerzin = rechts 
naast de boei varen en tegen wijzerzin = links naast de boei varen.

Doel van de oefening:

Zo snel mogelijk een bepaald aantal  triangels gevaren hebben. VB 3 links + 3 rechts. Of 
zoveel mogelijk in een bepaalde tijd. Maar dan wissel je na elk rondje van vaarrichting.

Getrainde vaardigheden:

Boogslag + Boegroer

Triangel
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Verloop van de oefening:

Elk stuk dat je vaart is 100% van je kunnen en elke draai is technisch correct en krachtig.  
Als	je	van	je	achterlijn	wegvaart	draai	je	rechts	op	elk	punt.	Als	je	naar	je	achterlijn	toe-
vaart draai je links op die achterlijn. Het lichaam moet telkens op de lijn komen. (niet de 
punt van je boot)

Lijn1 = 6m               Lijn2= 15m                     Lijn3= 24m                   Lijn4 = 35m

Doel van de oefening:

De oefening zo snel mogelijk afronden.

Getrainde vaardigheden:

Ondersnijden links en rechts + Vertrekken vanuit een draai

Suïcide
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Verloop van de oefening:

Elke speler start op een bepaalde positie. Hij kan nooit onder die positie wegzakken. Hij 
schiet vanaf zijn startpositie op doel. Scoren = 1 positie verder/ missen = 1 positie zak-
ken.

Lijn1 = 6m                Lijn2= 8m                         Lijn 3= 10m                N°10 = 15m
 

Doel van de oefening:

Om in 10 beurten de hele cyclus af te werken. Lukt dit niet… Dan doe je het in zo min 
mogelijk beurten.

Getrainde vaardigheden:

Een hard en goed gericht schot

Tienen

76



Verloop van de oefening:

Elke speler start met een bal op 1 van de 3 plekken. Vanaf elke plek moet er 3x na elkaar 
gescoord worden voordat er doorgeschoven mag worden naar een volgende plek. Missen 
is terug vanaf 0 beginnen. Vanaf elke plek 3x gescoord is einde oefening

Doel van de oefening:

Om zo snel mogelijk de oefening af te werken in zo weinig mogelijk schoten.

Getrainde vaardigheden:

Een hard en goed gericht schot.

Strepen
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Verloop van de oefening:

Sprint de volle lijnen & recupereer de stippellijnen. Vaar afwisselend links en rechts rond 
de boeien die in een lijn liggen. Sprint dan het laatste rechte stuk om de L volledig te 
maken.	Recupereer	dan	een	lengte	en	een	breedte.

Doel van de oefening:

Het sprintende stuk zo snel mogelijk afleggen. Maak dus je bochten door gebruik te 
maken van je boogslag en boegroer.

Getrainde vaardigheden:

Sprinten + boegroer + boogslag

Rondjes	maken
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Verloop van de oefening:

Sprinten	vanaf	de	zijlijn	tot	aan	de	lengteas	van	het	veld.	Rustig	varen	tot	aan	de	andere	
zijlijn. In volle snelheid ondersnijden en explosief vertrekken.

Doel van de oefening:

De oefening zo lang mogelijk, zo snel mogelijk correct blijven uitvoeren. Met tijd: nooit 
meer dan 2 herhalingen van je vorige beurt af laten vallen. (vb 3x5min 25herhalingen 
22herhalingen 19herhalingen) Met herhalingen: 3x om het eerst 25 herhalingen.

Getrainde vaardigheden:

Ondersnijden, explosief vertrekken vanuit de draai.

Draaikonten
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Verloop van de oefening:

Elke speler start op de middellijn van een veld en drijft de bal met de peddel of hand 
naar	de	6m	lijn	en	schiet	VOOR	de	6m	lijn	op	doel.	Hij	neemt	de	bal	op	en	drijft	hem	
naar de overkant van het veld en doet daar het zelfde bij de 6m lijn. Er is telkens maar 1 
poging per doel. Missen is terug naar de overkant voor het volgende doelpunt.

Doel van de oefening:

Om ter meeste doelpunten maken in een bepaalde tijdsspannen. Of om ter eerste een 
bepaald aantal doelpunten maken.

Getrainde vaardigheden:

Ondanks vermoeidheid nog steeds je techniek behouden. (varen, drijven & schieten)

Bek	Af

80



Getrainde vaardigheden:
Shotten op doel

Doel van de oefening:
Een ideale werp techniek nastreven en die zo vaak mogelijk correct herhalen. Deze 
techniek wordt constant onder ander omstandigheden (hoek t.o.v. het doel en de 
afstand) getraind.

Verloop van de oefening:
Er zijn acht posities aangeduidt, vier op 6meter en dan nog eens vier op 10 meter. Vanuit 
elke positie moeten er zo snel mogelijk 7 doelpunten gemaakt worden, of 3 
opeenvolgende.	Als	dit	gelukt	is	van	je	startpositie	mag	je	naar	de	volgende.	De	gene	die	
als eerste al de 8 de posities afgerond heeft is gewonnen.

Flank schoten
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Verloop van de oefening:

Speler start op de achterlijn. Hij werpt de bal zo ver mogelijk het veld in met zijn minst 
goede arm. Bij het landen van de bal sprint hij naar de bal, neemt hem op en schiet hem 
met zijn goede arm van die positie in het doel. De rest van het terrein vaart hij op een 
rustig tempo uit, neemt de bal en legt zich klaar op deze achterlijn.

Doel van de oefening:

Ontwikkelen van een betere werp techniek in de niet voorkeursarm. Elk afstandsschot 
scoren.

Getrainde vaardigheden:

Werpen met niet voorkeursarm, sprinten, schieten vanuit beweging & afstandsschot.

Boenke

82



Oefeningen
voor 2 spelers

Oefeningen:

P82 Poortje pakken
P83 Wellie tegen zellie
P84 Parralel varen & overgooien
P85 Jij met je buren tegen je overburen
P86 Buldozeren
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Verloop van de oefening:

1	Passeur	op	de	10m	(kegel).	De	Aanvaller	op	de	middenlijn	en	eventueel	een	keeper	
op	doel	(gevorderden).	Aanvaller	past	naar	passeur	en	roept	LINKS	of	RECHTS,	sprint	
recht naar het doel en ontvangt de pas terug op 10m. Er wordt niet meer gevaren  enkel 
een roer gebruiken en er mag alleen maar geschoten worden wanneer de aanvaller door 
het juiste poortje passeert.

Doel van de oefening:

Met zo min mogelijk snelheidsverlies de bal ontvangen, door een poortje drijven en 
afwerken op doel.

Getrainde vaardigheden:

Drijven met de bal en boogslag (neus naar het doel richten)

Poortje pakken
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Verloop van de oefening:

2 spelers varen op een hels tempo parallel met elkaar het veld over en weer. (lengteas van 
het veld is midden van de 2) En passen de bal zijdelings over en weer en schieten de bal 
van voor de 6m in doel. Per doel is maar 1 poging, mis = mis. Elke speler blijft aan zijn 
kant van het terrein. Ballen moeten niet in de handen maar mogen best in de vaarlijn 
gegeven worden. Maar er moeten minstens 6 passen gegeven zijn voor er geshot mag 
worden.

Doel van de oefening:

Om ter eerste een bepaald aantal doelpunten scoren. (duo tegen duo) Of om zoveel mo-
gelijk doelpunten in een bepaalde tijd.

Getrainde vaardigheden:

Passen in de vaarlijn leren geven. De passen + doelpunten blijven tellen & goed blijven 
schieten ondanks de vermoeidheid.

Wellie tegen Zellie
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Verloop van de oefening:

2 spelers varen op een matig tempo parallel met elkaar het veld over. (lengteas van het 
veld is midden van de 2) En passen de bal zijdelings over en weer en leggen de bal in 
doel vanaf de 6m lijn.

Doel van de oefening:

Opwarmen van de schouders door zijdelings te passen. Ook algemene opwarming.

Getrainde vaardigheden:

Juiste zijdelingse passen ontvangen en geven zonder met zo min mogelijk snelheid en 
richting te verliezen.

Parralel varen & overgooien
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Verloop van de oefening:

Iedereen ligt op de achterlijn met zijn rug naar het speelveld. Check bij wie je staat en 
zeg het tegen elkaar. Wanneer de bal het water raakt of wanneer er gefloten wordt mag er 
gedraaid	en	vertrokken	worden.	Als	jou	team	de	bal	heeft	is	het	zaak	om	die	binnen	de	4	
passen in het doel te werken. Ben je niet in bal bezit breek je deze actie op een reglemen-
taire manier af. Balverlies = einde oefening.

Doel van de oefening:

Denk jij dat jij de beste kans maakt van jou team om de bal als eerste te bemachtigen, 
doe je er alles aan om die bal te hebben en naar een teammaat te passen die het overzicht 
heeft. De counter is vertrokken.

Getrainde vaardigheden:

Duelleren om een bal. Counter gericht aanbieden. Druk zetten op de spelers in bal bezit. 
(sleutel	woord	=	COMMUNICATIE)

Jij met overburen tegen de buren
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Verloop van de oefening:

De spelers leggen zich in 2 rijen (1bootlengte tussen rijen) klaar geschrankt tegenover 
elkaar. Plek tussen spelers in de rij = 3 dubbel slagen. De achterste van de 2 rijen vertrekt 
al sprintend en verplaatst elke speler 1 voor 1 gedurende 3 dubbele slagen. De laatste 
verplaatst = 3 dubbel slagen maken en aan de overkant aansluiten.

Doel van de oefening:

Op snelheid onder de spelers duiken en hen parallel opzij varen. Zonder dat ze van jou 
voordek schuiven. Zorg dat je kunt blijven peddelen (geen spelers op jou spatzijl)

Getrainde vaardigheden:

Duiken + Blok zetten

Buldozeren
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Oefeningen:

P90 Overgooien en achterna varen
P91 Parralel varen & achterna sprinten
P92 Man los
P93 Ondersnijden
P94 Onderdoor manouvreren
P95 Diagonaaltjes
P96 45° ballen
P97 Duitse passen
P98 Jagen 1-2
P99 Cross-surf
P100 6 meter shots
 

Oefeningen
voor 3 spelers
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Verloop van de oefening:

Er liggen 2 spelers vlak achter elkaar waarvan de eerste de bal heeft.  Tegenover dit duo 
ligt de volgende rij. De afstand tussen de 2 rijen kan met kegels op de kant aangeduid 
worden. Om de beurt wordt er een harde correcte pas gegeven en meteen over gesprint 
om aan te sluiten bij de rij over je.

Doel van de oefening:

Perfecte passen geven. Tijdig over gesprint zijn om de pas te ontvangen. Elke sprint dient 
100% te zijn.

Getrainde vaardigheden:

Passen goed ontvangen en geven ondanks de vermoeidheid.

Overgooien en achterna varen
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Verloop van de oefening:

Er varen 2 spelers vlak achter elkaar waarvan de eerste de bal heeft.  Naast dit duo ligt 
de volgende rij. De afstand tussen de 2 rijen hangt af van het niveau van de spelers. Om 
de beurt wordt er een correcte pas gegeven en meteen over gesprint om achteraan aan te 
sluiten bij de rij over je.

Doel van de oefening:

Perfecte passen geven. Tijdig over gesprint zijn om de pas te ontvangen. Elke sprint dient 
100% te zijn. Slechte passen en aannames zijn min punten. Wie houd de score op 0???

Getrainde vaardigheden:

Zijdelingse passen goed ontvangen en geven met zo min mogelijk snelheid en richting 
verlies.

Parralel varen & achterna sprinten
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Verloop van de oefening:

De spelers varen zig zag door elkaar tussen de 6m lijn en de middellijn en passen de bal 
rond.	Wanneer	een	speler	een	sprint	richting	doel	aanzet	wordt	er	KEI	HARD:	‘man	los’	
geroepen. De bal wordt dan meteen naar de man gepast die het beste ligt om de eind pas 
te geven. Die geeft de bal zo precies mogelijk .

Doel van de oefening:

De eindpas wordt snel voorbereidt en perfect afgeleverd. De pas komt nooit vanuit de 
rug maar altijd vanaf de zijkant.

Getrainde vaardigheden:

Een eindpas voorbereiden & een verre pas geven.

Man los
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Getrainde vaardigheden:

Ondersnijden & vooruit varen

Doel van de oefening:

Vanuit volle sprint rakelings langs je medespeler draaien zonder hem te raken. En met 
volle snelheid vertrekken met een boot vlak naast je.

Verloop van de oefening:

De eerste van de groep van 2 sprint over en gaat rakelings langs de speler aan de over-
kant. Wanneer hun lichamen bijna op gelijke hoogte zijn ondersnijdt hij met zijn achter-
dek onder die speler door. Hij komt er paralel naast te liggen. Dan start de speler waar-
naast hij is gaan liggen. Deze heeft langs 1 kant bijna geen water om in te peddelen, maar 
vertrekt toch met volle snelheid. (dit gebeurt in de wedstrijd ook meermaals)

Ondersnijden
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Getrainde vaardigheden:
Ondersnijden met de voor- en de achterkant van de boot

Doel van de oefening:
Zo snel mogelijk aan de andere kant van het rijtje te komen liggen zonder de stilligende  
spelers weg te varen. Dit doe je door de weg zo kort mogelijk te maken en telkens onder 
hen door te manouvreren.

Verloop van de oefening:
Je ligt een peddel lengte van elkaar verwijderd met de neuzen in de zelfde richting. De 
eerste start door zo snel mogelijk te zigzaggen langs de stilliggende spelers. Elke speler 
die je voor of achterlangs passeert ondersnijdt je met de punt of het achterste van je boot. 
Wanneer je voorganger de tweede gepasseerd heeft mag jij vertrekken. Voer de oefening 
een aantal malen uit naar de ene kant en daarna even vaak naar de andere kant. 
Handiger is om het voor een tijdseenheid uit te voeren. Zo moet je kan je je aandacht 
meer vestigen op feedback geven dan op tellen.

Onderdoor manouvreren
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Verloop van de oefening:

Op de middellijn liggen 2 spelers klaar, 1 zonder en 1 met bal. Die zonder sprint naar 
het doel, de ander past de bal wanneer hij net voor de 6m is. De bal wordt ontvangen en 
hard in doel geschoten. Bal halen en langs de zijlijn mee nemen naar de kant waar je niet 
van kwam.

Doel van de oefening:

Goede lange ballen geven. Ballen in beweging ontvangen zonder al teveel snelheid en 
richting te verliezen. Hard en gericht afwerken op doel.

Getrainde vaardigheden:

Lange passen geven naar een sprintende medespeler. Ballen in volle sprint ontvangen 
zonder al teveel snelheid en richting te verliezen.

Diagonaaltjes

95



Getrainde vaardigheden:
Gerichte passen, bal aannnemen, snel schieten op doel.

Doel van de oefening:
Strakke	passen	in	de	handen	van	de	passeurs	geven.	Als	insprintende	is	het	de	bedoeling	
om na een vlotte balcontrole snel een hard en gericht shot op doel te lossen.

Verloop van de oefening:
In elke corner ligt 1 passeur die een bal ontvangt en terug afpast aan dezelfde insprint-
ende persoon wanneer hij de 6m lijn kruist. De shotters (al de andere spelers) starten 
aan de zijlijn ter hoogte van de middelijn, passen de bal langs de zijlijn naar de passeur 
en sprinten naar het doel. Wanneer ze de 6m lijn ontvangen ze de pas terug en werken 
zo snel en hard mogelijk af op het doel. Na dit schot ga je je bal halen en vaar je achter 
de ander passeur door langs de zijlijn tot aan de middelijn. De oefening start opnieuw 
vanuit deze startpositie.

45° ballen
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Getrainde vaardigheden:
Vooruit varen, passen geven en passen ontvangen.

Doel van de oefening:
De oefening zo lang mogelijk laten duren zonder dat er een bal mis gaat. In principe zijn 
het allemaal hele simpele korte passen en mag dit dus niet mis gaan en zonder proble-
men 10 minuten duren.

Verloop van de oefening:
Er zijn 2 passeurs die op de achterlijn liggen, elk ligt even ver van de zijlijn als van het 
doel af en heeft een bal in zijn handen. De overige spelers starten recht tegenover een 
passeur op de 10m lijn. Ze sprinten de tegenovergestelde passeur tegemoed, ontvangen 
een pas op de 6m lijn en passen hem meteen terug. Nadien sprint deze speler door tot 
aan de passeur en vaart achter hem door tot aan de 10m lijn om vanuit deze nieuwe 
beginpositie de oefening opnieuw op uit te voeren.
(De passeurs worden regelmatig afgewisseld)

Duitse passen
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Verloop van de oefening:

Baken een smal gebied af waarin de 3 moeten blijven. De groene geven passen naar 
elkaar.	(Maar	nooit	lobjes!!!)	Als	rood	een	bal	onderschept	neemt	hij	de	plaats	in	van	de	
zender	van	de	pas.	Als	de	bal	buiten	gaat	wordt	er	ook	gewisseld.	Groen	mag	enkel	in	de	
breedte van het speelveld verplaatsen om beter aan te bieden.

Doel van de oefening:

Als	groene	zoveel	mogelijk	juiste	passen	te	geven	naar	jouw	partner	zonder	dat	rood	
hem	onderschept.	Als	rode	zo	snel	mogelijk	de	bal	afpakken.	(Als	groene	de	bal	heeft	als	
jij er komt vaar je hem buiten!)

Getrainde vaardigheden:

Passen geven onder druk. Een speler onder druk gaan zetten en zijn paslijnen afscher-
men.

Jagen 1 - 2
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Verloop van de oefening:

Spel start wanneer 3 de bal over de middelijn werpt. 2 sprint diagonaal over om de bal te 
halen. 3 sprint achter 2 door op de lengteas van het veld en volgt die tot hij de bal krijgt 
van 2. 1 sprint langs de zijlijn tot aan de 6m en snijdt dan in naar doel, ontvangt de bal 
van 3 en werkt af op doel.

Doel van de oefening:

3 sprint met volle snelheid vlak achter 2 door (over het achterdek) een boost, surft dan 
op de golf van 2. Perfecte passen en ontvangen zonder richting te verliezen. 1 werkt elke 
keer krachtig af.

Getrainde vaardigheden:

Snelheid van jezelf en anderen kunnen inschatten. Versnellen op de golf van een ander 
speler. Ballen in beweging ontvangen en afpassen zonder richting te verliezen.

cross - surf
1

3

2
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Verloop van de oefening:

1 passeur op de 6m lijn, de shotters op de middelijn en eventueel een keeper op doel. 
(zorg dat de statische plekken tijdig afgelost worden) Pas van de middellijn naar de pas-
seur, in sprinten en bal voor de 6m terug ontvangen en afmaken op doel. Nadien de bal 
terug naar de middellijn passen en terugkeren naar de middellijn.

Doel van de oefening:

Perfecte passen afleveren, bal in beweging ontvangen zonder richting te verliezen, hard 
tegen de lat binnen schieten. (als keeper geen enkele bal binnen laten).

Getrainde vaardigheden:

Perfecte strakke passen, ballen geven en ontvangen zonder richting te verliezen, schieten, 
keepen & een perfecte lange boogpas geven.

6 meter shots
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Oefeningen:

P102 Wentellen
P103 12 meter ballen
P104 Zig Zag
P105 Treintje
P106 De Vrecker
P107 10 bal
P108	 Round	about
P109 Op en af
P110 Jagen 1-3
P111 Dobbelen met 4

 

Oefeningen
voor 4 spelers
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Getrainde vaardigheden:
De boogslag en het ondersnijden.

Doel van de oefening:
Vanuit volle snelheid een korte bocht maken en vervolgens terug op te trekken naar volle 
snelheid.

Verloop van de oefening:
De diagonaal tegenovergestelde spelers sprinten elkaar tegemoed en passeren elkaar 
langs rechts en trachten zo kort mogelijk achter elkaar door te draaien. Wanneer de ee-
rste zijn beginspositie bereikt heeft start het andere duo. Deze passeren elkaar langs links 
en trachten ook om het eerst hun beginpositie te bereiken. Iedereen sprint 5 keer. Dan 
wordt er in wijzerzin 1 plaats doorgeschoven. Dit herhaald zich tot iedereen de 4 posities 
bemand heeft.

Wentellen
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Getrainde vaardigheden:
Schieten op doel van 12m

Doel van de oefening:
Proberen de afstand goed in te schatten, de ideale werptechniek elke keer te evenaren en 
elk shot strak in het doel te schieten.

12 meter ballen

Verloop van de oefening:
Er liggen 4 boeien elk op 12m van de achterlijn en 5 meter van de zijlijn. Deze boeien 
duiden de shot posities aan. Je maakt zo snelmogelijk 10 doelpunten. Iedereen vaart om 
zijn eigen bal te gaan halen. En niemand verhindert iemand anders te schieten of zijn bal 
te halen. De gene die het eerste 10 doelpunten gemaakt heeft is gewonnen. Dan schuift 
iedereen 1 positie door in wijzerzin en gaat de oefening opnieuw van start. Dit herhaalt 
zich tot iedereen de 4 posities gehad heeft. Wie wint er het meeste wedstrijdjes?
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Verloop van de oefening:

Er wordt gestart in 1 corner. Er wordt telkens zig zag over gesprint. Tot de lengteas van 
het veld, rustig verder gevaren, met volle snelheid gedraaid en vertrokken. Bij het terug-
komen over de lengteas wordt er gesprint vanaf de middellijn, de bal ontvangen vanuit 
de corner en geschoten voor de 6m lijn. Bal halen en klaarliggen om de pas te geven. En 
vertrekken wanneer de voorgaande speler de 2de keer de lengteas van het veld kruist.

Getrainde vaardigheden:

Sprinten na een draaibeweging. Bal langs de zijkant ontvangen en afwerken op doel.

Doel van de oefening:

Explosief vertrekken vanuit de draai. Na een uitputtende oefening de ballen ontvangen 
in sprint met zo min mogelijk snelheids- en richtingsverlies, om tot slot perfect  af te 
werken.

Zig Zag

104



Verloop van de oefening:

Iedereen in de trein vaart een rustig tempo in een rechte lijn. De laatste zet aan en sprint 
de trein voorbij en wordt dan kop van deze trein, die rustig vaart. Wanneer de nieuwe 
laatste de tweede golf onder zich voelt opkomen zet hij aan en sprint hij langs de andere 
kant de trein voorbij (op deze golf) En zo gaat de ketting steeds door.

Doel van de oefening:

Door op een golf te varen heb je minder waterweerstand en kan je dus sneller varen. 
(slagfrequentie stijgt) Leer dus je snelheid en kracht kennen en weet wanneer je vast 
komt te zitten in de volgende golf en dus best wat vertraagt om de vorige te nemen, of 
wanneer je genoeg snelheid hebt om de volgende golf op te varen.

Getrainde vaardigheden:

Vertrek van sprint timen om zo efficiënt mogelijk snelheid te maken.

Treintje
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Getrainde vaardigheden:

Vooruit varen, passen geven en ontvangen

Doel van de oefening:

Snel en juist gooien & de keeper zo lang mogelijk onder het doel laten liggen. Elke pas 
probeer je perfect in de handen te geven. En elk schot op doel moet er keihard in.

De Vrecker

Verloop van de oefening:

De oefening start wanneer de aanvaller op de middelijn de bal past naar 1 van de 2 
passeurs.	Na	de	eerste	pas	sprint	de	aanvaller	op	doel	af.	Als	de	aanvaller	de	bal	terug	
ontvangt	en	kan	afmaken	op	doel	dan	mag	hij	opnieuw	aanvallen.	Als	de	bal	niet	tijdig	
bij de aanvaller komt of als hij niet scoort, wisselt de aanvaller met de keeper van functie. 
Passeurs worden willekeurig afgewisseld.
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Verloop van de oefening:

Een even aantal spelers wordt in gelijke ploegen verdeeld. Er wordt een duidelijk gebied 
afgebakend.	(Al	de	poloreglementen	gelden.)	Wanneer	een	bal	aangeraakt	wordt	door	
een tegenspeler wordt er terug van 0 geteld. Elke pas dient in de handen te zijn of er 
wordt terug begonnen vanaf 0. De bal voor jezelf drijven mag maar telt niet als pas.

Doel van de oefening:

De ploeg die als eerste 10 passen kan geven heeft 1 punt gemaakt.

Getrainde vaardigheden:

Passen, vrij varen, communiceren, bal aannemen. Een man in balbezit onder druk 
zetten.

10 bal
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Verloop van de oefening:

2 rijen tegenover elkaar waarvan de voorlaatste links of rechts naargelang in wijzerzin 
of tegen wijzerzin gevaren wordt een bal heeft. De laatste vertrekt in volle sprint naar de 
overkant, krijgt halfweg een strakke pas van schuin achter hem die hij ontvangt en naar 
de voorlaatste aan de overkant past.

Doel van de oefening:

Een slechte pas telt als een minpunt, een slechte aanname ook. Probeer geen enkel min-
punt te scoren.

Getrainde vaardigheden:

Passen naar een speler in beweging. Ballen langs schuin achter ontvangen in sprint. 
Wrikken.

Round	about
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Verloop van de oefening:

Er start 1 speler op de 6m lijn en 1 onder doel. De andere aanvallers wachten achter de 
6m lijn aan de overkant van het veld. Wanneer er geschoten is moet de keeper eerst de 
corner tikken vooraleer hij terug mag keepen en dan mag de volgende aanvaller vertrek-
ken. Hij moet over de middellijn zijn vooraleer hij mag schieten.

Doel van de oefening:

De keeper tracht zijn doel leeg te houden. De aanvallers proberen er zoveel mogelijk te 
scoren. Dit wedstrijdje kan binnen een bepaalde tijd of met een bepaald aantal pogingen. 
(iedereen schiet 3x) Wie is de beste keeper?

Getrainde vaardigheden:

Sprinten, schieten, keepen.

Op en af
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Jagen 1 - 3

Verloop van de oefening:

Baken een ‘klein’ gebied af waarin de 4 moeten blijven. De groenen geven passen naar 
elkaar.	Als	rood	een	bal	onderschept	neemt	hij	de	plaats	in	van	de	zender	van	de	pas.	Als	
er een pas gegeven wordt waarvoor gevaren moet worden wordt er ook gewisseld. Groen 
verplaatst zich niet en houd de driehoek klein.

Doel van de oefening:

Snelle balcontrole en passen. Paslijnen afblokken en onderscheppen van de bal afdwing-
en. (Peddelvaardigheid) 
Groen	geeft	zoveel	mogelijk	juiste	passen,	zonder	dat	rood	hem	onderschept.	Rood	pakt	
zo snel mogelijk de bal af. (scherm 1 paslijn goed af en dwing de pas af die jij kan pak-
ken.)

Getrainde vaardigheden:

Snelle balcontrole en passen. Paslijnen afblokken en onderscheppen van de bal afdwing-
en. (Peddelvaardigheid)
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Getrainde vaardigheden:

Drijven met de bal, passen, schieten, keepen, varen, passen & schoten blokkeren.

Doel van de oefening:

Keuzes maken op verdedigend en aanvallend gebied, deze communiceren naar je partner 
en ze zo snel en goed mogelijk uitvoeren.

Dobbelen met 4

Verloop van de oefening:

Iedereen neemt zijn plaats in. Bij bal opsteken van de rode start het spel. De rode krijgen 
MAX	vijf	passen	de	tijd	om	te	scoren.	Lukt	dit	verdienen	zij	een	punt.	Bal	afgepakt	door	
groen, buiten of gemist = opdracht mislukt. Na elke beurt wordt er doorgeschoven in 
wijzerzin.
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Oefeningen:

P113 Jagen 2-3
P114 Slalom
P115 Tsjak Tsjak Tsjak
P116 Ping Pong
P117 Dobbelen met 5

 

Oefeningen
voor 5 spelers
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Verloop van de oefening:

De 3 groenen houden een redelijke afstand van 9 m van elkaar. De groenen geven pas-
sen	naar	elkaar.	Als	rood	een	bal	onderschept	neemt	de	langst	jagende	de	plaats	in	van	
de	zender	van	de	pas.	Als	er	een	bal	misgaat	mag	er	voor	gevaren	worden	(binnen	3m).	
Groen herstelt telkens weer de oorspronkelijke 3hoek.

Doel van de oefening:

Groen	geeft	zoveel	mogelijk	juiste	passen,	zonder	dat	rood	ze	onderschept.	Rood	pakt	zo	
snel mogelijk de bal af. (scherm 1 paslijn goed af en dwing de pas af die jij kan pakken.)

Getrainde vaardigheden:

Snelle balcontrole en passen. Paslijnen afblokken en onderscheppen van de bal            
afdwingen. (Peddelvaardigheid)

Jagen 2 - 3
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Verloop van de oefening:

De spelers liggen in een rij achter elkaar met 1 bootlengte tussen. De achterste zet aan 
gaat al slalommend tegen 100% tussen de boten en gebruikt hierbij enkel de boogslag en 
het boegroer. Wanneer jij de laatste bent vertrek jij als de vorige sprinter de man voor jou 
helemaal gepasseerd is.

Doel van de oefening:

Zo snel mogelijk vooraan komen. Hard sprinten en zo economisch mogelijk draaien.

Getrainde vaardigheden:

Vooruit varen , boogslag en boegroer

Slalom
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Verloop van de oefening:

Elke speler heeft 1 bal uitgezonderd de laatste. Deze sprint tussen de 2 rijen spelers door 
en ontvangt van links en rechts ballen en past die telkens terug waar ze van kwamen. Na 
de laatste pas maak je nog 3 dubbele slagen en sluit aan in de rij waar je voorlaatst naar 
gepast hebt. Je zult onderweg een bal vinden die de laatste speler daar heeft gelegd. Die 
neem je mee en je legt jezelf klaar.

Doel van de oefening:

Perfecte passen naar spelers in beweging. In volle sprint ballen zijdelings kunnen 
ontvangen en afpassen met zo min mogelijk snelheids- en richtingsverlies.

Getrainde vaardigheden:

Passen naar spelers in beweging. In sprint zijdelingse passen ontvangen en geven met zo 
min mogelijk snelheids- en richtingsverlies.

Tsjak Tsjak Tsjak
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Verloop van de oefening:

Bal start in de lijn waar de meeste spelers liggen. Over passen en meteen over sprinten 
kort draaien en in de andere rij gaan liggen. Bal op het einde van de rij = over passen 
naar het begin.

Doel van de oefening:

Perfect passen, sprinten & krachtig ondersnijden. Kan ook als groepsopwarming dienen 
maar dan op een matig tempo starten.

Getrainde vaardigheden:

Passen, sprinten ondersnijden & ballen ontvangen.

Ping Pong
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Verloop van de oefening:

Bij	bal	opsteken	start	het	spel.	De	rode	krijgen	MAX	vijf	passen	de	tijd	om	te	scoren.	
Lukt dit verdienen zij een punt. Bal afgepakt door groen, buiten of gemist = opdracht 
mislukt. Na elke beurt wordt er doorgeschoven in wijzerzin. De rode van de achterlijn 
wordt middenspeler, de middenspeler wordt verdediger op de achterlijn.

Getrainde vaardigheden:

Drijven met de bal, passen, schieten, keepen, varen, passen & schoten blokkeren.

Doel van de oefening:

Keuzes maken op verdedigend en aanvallend gebied, deze communiceren naar je partner 
en ze zo snel en goed mogelijk uitvoeren.

Dobbelen met 5

117



Oefeningen:

P119	 Aanpakken
P120 Dobbelen met 6
P121 Triangel passen
P122 Jagen 2-4
P123	 Het	Australisch	kruis	

Oefeningen
voor 6 spelers
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Getrainde vaardigheden:
Vooruit varen, Boogslag, Duiken,...

Doel van de oefening:
De verdediger durft contact maken en leert inschatten hoeveel snelheid hij moet maken 
om een inkomende aanvaller te stoppen. De verdediger leert zijn boot gebruiken om een 
verdediger te stoppen. Moet ik duiken? Moet ik hem frontaal aanpakken? Moet ik hem 
langs de zijkant aanpakken? Moet ik mijn punt optrekken? Moet ik mijn boot kantelen?..

Verloop van de oefening:
Twee spelers nemen de positie in van een flank verdediger en hebben als opdracht elke 
aanvaller hard aan te pakken. De bedoeling is om er geen enkele te laten passeren. De 
andere spelers sprinten aan en proberen de verdediger te passeren. Het moet geen duel 
worden. De 2 maken contact en wanneer de aanvaller nadien niet binnen twee seconden 
voor het doel ligt heeft de verdediger gewonnen. Wanneer de aanvaller weg vaart om zijn 
positie aan de overkant in te nemen mag de volgende aanvaller vertrekken. De verdedi-
gers worden regelmatig verwisseld.

Aanpakken
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Verloop van de oefening:

Bij	bal	opsteken	start	het	spel.	De	roden	krijgen	MAX	vijf	passen	de	tijd	om	te	scoren.	
Lukt dit, verdienen zij een punt. Bal afgepakt door groen, buiten of gemist = opdracht 
mislukt. Na elke beurt wordt er doorgeschoven in wijzerzin. De rode van de achterlijn 
wordt middenspeler, de middenspeler wordt verdediger op de achterlijn.

Doel van de oefening:

Keuzes maken op verdedigend en aanvallend gebied, deze communiceren naar je partner 
en ze zo snel en goed mogelijk uitvoeren.

Getrainde vaardigheden:

Drijven met de bal, passen, schieten, keepen, varen, passen & schoten blokkeren.

Dobbelen met 6
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Doel van de oefening:
Een perfecte pas geven aan een speler in beweging. En tijdens een sprint een bal ontvan-
gen en doorpassen met zo weinig mogelijk snelheids- en richtingsverlies.

Getrainde vaardigheden:
Een bal passen en een bal ontvangen.

Verloop van de oefening:
De oefening wordt uitgevoerd met 1 bal en de spelers varen in de zelfde richting van boei 
naar boei. De eerste van 1 duo heeft de bal en geeft de pas naar de gene die tussen de 2 
andere boeien oversprint, wanneer hij half weg is. Deze past de bal door naar de groep 
waar hij naartoe sprint. Wanneer de bal hier aan komt vertrekt de speler die de eerste pas 
gaf zelf over te sprinten. Deze cyclus blijft zich herhalen. 

Triangel passen
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Verloop van de oefening:

Baken een ‘klein’ gebied af waarin de 4 groenen moeten blijven. De groenen geven pas-
sen	naar	elkaar.	Als	rood	een	bal	onderschept,	neemt	de	langst	jagende	de	plaats	in	van	
de	zender	van	de	pas.	Als	er	een	pas	gegeven	wordt	waarvoor	gevaren	moet	worden	
wordt er ook gewisseld. Groen verplaatst zich niet en houd het 4kant klein.

Doel van de oefening:

Groen	geeft	zoveel	mogelijk	juiste	passen,	zonder	dat	rood	hen	onderschept.	Rood	pakt	
zo snel mogelijk de bal af. Scherm 1 paslijn af & dwing de pas af die jij kan pakken. 
Duidelijk communiceren en snel opvolgen.

Getrainde vaardigheden:

Snelle balcontrole en passen. Paslijnen afblokken en onderscheppen van de bal            
afdwingen. (Peddelvaardigheid)

Jagen 2 - 4
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Verloop van de oefening:

De bal wordt in het duo rechts van jou opgestoken, je sprint over, ontvangt de bal in het 
midden en past hem naar het duo links van jou, sprint verder en sluit achter het duo aan 
voor je. Daar ontvang je op jouw beurt een bal vanuit het midden die jij opsteekt voor de 
sprinter rechts van jou.

Doel van de oefening:

Perfecte zijdelingse passen en aannames zonder richtingverandering in jouw vaarlijn.

Getrainde vaardigheden:

Zijdelingse aanname en passen in beweging met behoud van jouw vaarrichting.

Het	Australisch	kruis
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