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Algemeen
Start-h2o-Polo richt zich naar jonge, beginnende waterpolospelers en hun trainers. Tien eindtermen
werden vastgelegd, met waterpologerichte zwemvaardigheden en technieken die iedere
waterpolospeler in het begin moet aanleren. De beloning voor de sporter hierbij is een poster
waarbij hij/zij na iedere bereikte stap een sticker krijgt.
Het doel van Start-h2o-Polo is tweedelig:
1. De beginnende waterpolospelers motiveren om de eindtermen te behalen.
2. Minder ervaren trainers een mini-leidraad te voorzien. De trainer bouwt gedurende het
waterpoloseizoen zijn lessen voor beginnende waterpolospelers op rond deze specifieke
waterpolovaardigheden.
De 10 eindtermen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ik kan 25m benen schoolslag zwemmen met handen op de bal.
Ik kan 15m op de rug zwemmen, watertrappelen met de benen, bal in beide handen.
Ik kan de bal opnemen uit het water met één hand (steekmethode) en naar doel werpen.
Ik kan lopen, dreigen met de bal en voorbij de doelman werpen (diep).
Ik kan de bal vangen met twee handen en terug werpen met één hand.
Ik kan waterpolocrawl zwemmen met de bal.
Ik kan wrikken, springen en de bal met beide handen stoppen als doelman.
Ik kan de techniek zijwaarts verplaatsen toepassen tijdens de spelsituaties.
Ik kan de bal vangen én gooien met één hand.
Ik kan sprong halve draai toepassen met de bal.

Deze eindtermen moeten in volgorde worden afgelegd.
Bestellen?
De poster (A2-formaat) met bijhorend stickerblad kan je online bestellen via www.zwemfed.be onder
recreatie / waterpolo.
Vragen?
Mail naar els@zwemfed.be.
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Beschrijving van de eindtermen
1. Ik kan 25m schoolslag zwemmen met de handen op de bal.
Deze eindterm spreekt voor zich. Vaak wordt er bij de clubs een minimum vaardigheidsniveau
(zwemniveau) afgesproken waarover een kind moet beschikken om te kunnen starten.
Wij raden aan dat het kind over voldoende watergewenning beschikt en liefst een zwemdiploma van
50m schoolslag heeft behaald.
Wat betreft veiligheid is het belangrijk dat het kind al enige zwemervaring heeft zodat er direct
gestart kan worden met het aanleren van crawl.
Deze eerste eindterm is dus een minimum vereiste om te kunnen starten met waterpolo.
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2. Ik kan 15m op de rug zwemmen, watertrappelen met de benen, bal in beide
handen.
Watertrappelen is een cruciale vaardigheid in het waterpologebeuren, het is een belangrijke manier
van (voort)bewegen. Wanneer je ter plaatse blijft “liggen” in het water of als je met de bal in de hand
vordert in een bepaalde richting is dit de meest aangewezen watertechniek. Je kan je gemakkelijk
oriënteren omdat je een goed overzicht houdt van de omgeving.
Daar de coördinatie van deze manier van bewegen niet voor de hand liggend is, zullen we beginnen
met het aanbieden van een ruwe vorm. Deze ruwe vorm is niet toepasbaar in oefen- en spelvormen,
vandaar dat we dit apart inoefenen. De basiselementen van het watertrappelen komen reeds voor in
de watergewenning en worden verder gezet binnen de specifieke spelopbouw van het
miniwaterpolo.
Het doel van deze watertechniek is dat je met een minimale inspanning het hoofd boven het
wateroppervlak kunt houden.
Techniekbeschrijving:
Ligging:
Watertrappelen kunnen we doen vanuit twee posities: vanuit een schuine positie
(voorwaarts/achterwaarts) of vanuit een verticale positie.
Eén been wordt gebogen in de heup en de knieën. De tenen worden opgetrokken. Het andere been
wordt naar achter/voor (schuine positie) of naar onderen (verticale positie) gestrekt.
Beenbeweging:
De benen wisselen telkens van positie (asymmetrisch). Terwijl het gebogen been gaat stuwen (in een
cirkelvorm strekken) wordt het andere been ontspannen gebogen.
Armbeweging:
Gedurende de hele periode maken de handen wrikbewegingen in het water waardoor het lichaam
naar boven wordt geduwd.
Didactische oefeningen:
Het watertrappelen wordt best niet aangeboden binnen oefen- en spelvormen omdat de aandacht
dan te veel moet worden verdeeld. Daarom leren we de kinderen, alvorens ze in het diepe gedeelte
van het bad beginnen spelen, een ruwe vorm van de vaardigheid aan. We kiezen voor een ruwe vorm
van watertrappelen daar de volwaardige vorm van watertrappelen naar coördinatie toe nog te
moeilijk is voor jonge spelertjes. Enkele basisoefeningen:
1. Watertrappelen; steunend op plankje of bal.
2. Watertrappelen zonder steun:


twee armen in het water (wrikken);
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één arm in het water andere arm gestrekt boven water (links en rechts afwisselen);



twee armen boven water (al dan niet met plankje/bal boven het hoofd) – oefening voor wat
oudere kinderen

3. Watertrappelen met extra gewicht – voor de wat oudere kinderen


haasje over in het diepe water;



per twee, aangezicht naar elkaar, elkaars schouders vastnemen en afwisselend zich opduwen
aan de andere;



idem maar elkaar proberen wegduwen.

De bedoeling is van steeds hoger en steeds langer boven water te kunnen komen.
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3. Ik kan de bal opnemen uit het water (steekmethode) en naar doel werpen.
Om deze eindterm te kunnen bereiken moeten de spelers 2 vaardigheden beheersen, namelijk de bal
oppakken via de steekmethode en het werpen van de bal.
De steekmethode
Het oppakken van de bal kan op vier verschillende manieren gebeuren, namelijk de drukmethode, de
steekmethode, de draai-steekmethode en de opwip-methode.
De steekmethode is het meest aangeraden voor jongere spelers. Het is voor hen de snelste en
gemakkelijkste methode. Hun handen en coördinatievermogen zijn nog niet genoeg ontwikkeld om
de andere methodes met succes te kunnen toepassen.
Techniekbeschrijving:
De bal ligt voor de speler, op het water. De werphand wordt onder de bal gebracht en met één hand
opgepakt uit het water. Op hetzelfde moment maakt de vrije hand wrikbewegingen om meer steun
te hebben. Vervolgens wordt de werp arm naar achter gebracht tot de uitgangshouding. De bal en
werp arm zijn achteraan het lichaam en de niet-werpschouder wijst naar voor.

Aandachtspunten:





Hand onder de bal steken.
Open vingerhouding, niet knijpen in de bal.
De bal oppakken en naar achter brengen.
De romp is gedraaid: werp arm naar achter, niet-werpschouder wijst naar voor.

Didactische oefeningen die de steekmethode beklemtonen:
Hou je veld vrij:
Het speelveld wordt in twee verdeeld, met behulp van het spannen van een koord. Er worden twee
gelijke teams gevormd, die op hun eigen speelhelft moeten blijven. Het is de bedoeling om steeds zo
weinig mogelijk ballen in het eigen speelhelft te hebben. Alle ballen in de eigen speelhelft moeten
dus zo snel mogelijk in het speelveld van de tegenstrevers geworpen worden. Na onbepaalde tijd
wordt het spel stilgelegd en worden alle ballen geteld. De ploeg met het minst aantal ballen in hun
speelhelft is gewonnen.
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Ballenmand:
Er wordt een afgebakend gebied gemaakt, centraal in de speelruimte, waar alle ballen in verzameld
worden. In het afgebakend gebied staan er ongeveer drie à vijf kinderen. Hun taak is om zo snel en
zo veel mogelijk ballen uit het gebied te gooien. De andere kinderen die staan buiten het afgebakend
gebied en die trachten zoveel mogelijk ballen in het afgebakend gebied te verzamelen. De kinderen
worden verplicht om de bal op te nemen via de steekmethode. Na het stopsignaal wordt er gekeken
hoeveel ballen er in het afgebakend gebied liggen.
Individuele oefeningen:
De individuele oefeningen mogen pas als laatste instantie gebruikt worden, wanneer de beweging
echt niet lukt. De kinderen, vooral de beginners, moeten zoveel mogelijk al spelend leren. De
eenduidige oefenvormen worden pas als laatste hulpmiddel toegepast.





Hand onder bal steken en omhoog werpen.
Bal vanaf het water omhoog werpen, over het hoofd.
Wie kan er op 1 minuut 20 maal de steekmethode uitvoeren.
Passen geven tegen de muur. Bal telkens opnemen met steekmethode.

Gericht werpen en scoren
Theorie:
Werpen is één van de elementaire basisvaardigheden in het waterpolospel, misschien wel de
belangrijkste! Het is dus noodzakelijk dat in het beginstadium veel gewerkt wordt met bal en dat de
kinderen al spelend leren m.a.w. tracht zoveel mogelijk leuke, interactieve spelletjes in je lessen in te
bouwen i.p.v. eentonige oefenvormen. Het is aangeraden om de oefenvormen pas aan te bieden als
er echt problemen zijn met de technische uitvoering.
Het werpen zal in het beginstadium veel vlotter en beter verlopen, dan het vangen. Eens de
steekmethode is toegepast, om de bal van het water te nemen en deze naar achter te brengen, kan
het eigenlijke werpen beginnen.
Techniekbeschrijving:
Er wordt vertrokken vanuit de uitgangshouding. De werp arm is achteraan het lichaam en de nietwerpschouder wijst naar voor. De romp is gedraaid en de werp arm blijft uit het water. De bal rust op
de handpalm en wordt door de vingers vastgehouden. De andere arm wijst in de werprichting en
steunt op het water door met de handpalm te wrikken.
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Bij het werpen moet men steeds een rechte positie innemen. Bij een
rechtshandige speler zal de linker knie zo hoog mogelijk getrokken
moeten worden en wijst die in de richting van waar de bal heen moet.
Dit zorgt voor stabiliteit en een preciezere richting van de worp.
De werpbeweging wordt gestart met het naar voor draaien van het
lichaam; de werpschouder komt explosief naar voor en de andere
schouder draait automatisch naar achter. De werp arm volgt de
beweging van de schouder mee, in de richting van de worp. Eens de bal
voorbij het lichaam komt, dan moet de bal losgelaten worden. De pols en de vingertoppen bepalen
uiteindelijk in grote mate de richting van de bal. Het is belangrijk dat de arm de werpbeweging
nawijst. Er moet gestreefd worden naar een zo lang mogelijke begeleiding van de werpbeweging. Zo
kan de werpbeweging krachtiger en met meer precisie uitgevoerd worden.
Aandachtspunten:







Niet-werp arm is voor het lichaam en geeft steun door te wrikken.
De werp arm is gestrekt achter het lichaam.
De elleboog van de werp arm is uit het water.
Hoek van 90° tussen onder- en bovenarm bij de werpbeweging.
Bal zo lang mogelijk begeleiden.
Nawijzen naar richtpunt.

Didactische oefeningen rond gericht werpen van de bal in stilstand:
Oefenvorm 1 - Hou je veld vrij - Met de nadruk op het gericht werpen naar een ruimte waar geen of
weinig tegenstrevers staan.
Oefenvorm 2 - Ballenmand
Oefenvorm 3 - Jagerbal
Oefenvorm 4 - 10 - passen
In cirkel- of ruitopstelling, zonder verdediging, de bal laten circuleren. Vangen is nog niet
noodzakelijk, en meestal nog te moeilijk. De bal wordt steeds op het water gegooid vlak voor een
medespeler. De bal mag enkel opgepakt worden met de steekmethode en wordt vervolgens naar een
medespeler geworpen. Welke groep geeft het meest aantal passen in één minuut tijd?
Oefenvorm 5 - Inhaalbal
Er worden 2 gelijke ploegen gevormd. De 2 groepen vormen een aparte kring. Tussen elke speler is er
minimum 2m ruimte. Het is de bedoeling om op het signaal zo snel mogelijk de bal 5 maal te laten
rondgaan.
Dit spel is bijna hetzelfde als kringbal, maar in kringbal wordt er 1 grote kring, met beide ploegen
samen, gemaakt.
Deze spelvorm kan met verscheidene variaties gespeeld worden zoals:
9





Bal op het water = opnieuw beginnen tellen.
Bal moet verplicht met één hand gevangen worden. (moeten reeds voldoende balvaardig
zijn).
Bal moet op het water gegooid worden en verplicht opgepakt worden met de steekmethode.

10

4. Ik kan lopen, dreigen met de bal en voorbij de doelman werpen.
Aangezien het werpen van de bal bij de vorige eindterm uitgebreid besproken werd, ligt de focus bij
deze eindterm op het lopen met de bal.
Lopen met bal is een belangrijke vaardigheid die bijna altijd toegepast wordt tijdens een 1-0 situatie
of tijdens het afwerken op doel. Door te lopen met de bal tracht de speler de keeper uit positie te
brengen en de verdediger achter zich te houden, zonder dat hij dichterbij komt.
Er wordt een verschil gemaakt tussen lopen lang en lopen kort. Bij lopen lang wordt er een
verplaatsing van ongeveer 2 tot 4m gemaakt. Bij lopen kort bedraagt de afstand maar 1 tot 2m. Bij
het lopen lang is het de bedoeling om de afstand tussen de verdediger zo groot mogelijk te houden.
Het lopen kort wordt meestal gebruikt vlak voor het schieten en dient om de keeper uit positie te
brengen.
Lopen lang
Techniekbeschrijving:
Het lichaam bevindt zich in een schuin-zijwaartse positie. De linkerarm is naar voor geplaatst, voor
rechtshandige speler. De rechterarm is bijna volledig gestrekt naar achter, met de bal op het hand.
De rechterarm is bijna volledig uit het water.
De linkerhand en beide benen maken schoolslagbewegingen. De speler kijkt afwisselend naar achter
(waar ligt de verdediger) en naar voor (hoe ligt de keeper opgesteld), vooraleer hij gaat afwerken op
doel.

Aandachtspunten:





Bal rust op het hand.
Schuine – zijwaartse positie van lichaam.
In één slag (schoolbeenslag) zoveel mogelijk afstand overbruggen.
Afwisselend naar voor en naar achter kijken.
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Lopen kort
Techniekbeschrijving:
Zelfde uitgangshouding als lopen lang, maar het lichaam bevindt zich meer in een verticale positie.
Het bewegingsverloop is bijna juist hetzelfde als bij lopen lang, maar de benen watertrappelen i.p.v.
de schoolslagbeweging te doen. Dit wordt gedaan om hoger uit het water te kunnen komen.
De speler kijkt afwisselend naar achter (waar ligt de verdediger) en naar voor (hoe ligt de keeper
opgesteld), vooraleer hij gaat afwerken op doel.

Aandachtspunten:





Klaar zitten voor shot.
Verticale positie van lichaam.
Zo hoog mogelijk komen door te watertrappen.
Afwisselend naar voor en naar achter kijken.

Didactische oefeningen lopen met de bal
Beide technieken worden meestal vlak na elkaar toegepast. Eerst wordt er lang gelopen met bal om
de afstand tot het doel te verkorten en om de afstand tussen de verdediger zo groot mogelijk te
houden. Daarna wordt er even kort gelopen naar doel om de keeper uit positie te brengen en om het
shot voor te bereiden. Beide technieken kunnen apart uitgevoerd worden, maar het is aangeraden
om ze zoveel mogelijk samen in te oefenen.
Lopen lang:





Elke speler heeft één bal. Op teken verplaatsten de spelers zich met de techniek lopen lang.
Idem met verdediger.
Idem maar voorafgegaan door poloborstcrawl en bal oppakken met druk- of steekmethode.
Idem met verdediger erachter. De aanvaller tracht de afstand tussen de verdediger zo groot
mogelijk te houden.
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Opgelet: Poloborstcrawl komt pas in eindterm 6 terug
Lopen kort:






Elke speler heeft één bal. Op teken verplaatsten de spelers zich met de techniek lopen kort.
De oefeningen van lopen lang, combineren met lopen kort. Eerst de techniek van lopen lang,
gevolgd door lopen kort.
Per 2, één bal. Speler 1 ligt ter hoogte van kegel 1, met bal. Speler 2 ligt ter hoogte van kegel
2, die 1,5m achter kegel 1 staat. Op signaal starten beide spelers. Speler 1 zwemt met bal tot
op 2m van de rand en begint dan te lopen met bal. Speler 2 tracht de bal te veroveren.
Alle oefeningen waarbij er met een 1 – 0 situatie op doel afgewerkt wordt zijn uiteraard ook
gepast om de techniek van lopen te oefenen.

5. Ik kan de bal de bal vangen met 2 handen en terugwerpen met 1 hand
Enkel bij de U9 en U11 mag men de bal met 2 handen vangen en werpen. Het werpen met 2
handen wordt niet aangeleerd aangezien de techniek teveel verschilt met het werpen met 1
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hand. Het vangen van de bal met 1 hand moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden maar het
vangen met 2 handen mag toegepast worden in het beginstadium en moet gradueel afgebouwd
worden.
Het vangen van de bal met 1 hand wordt uitgebreid besproken bij eindterm nr. 9
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6. Ik kan waterpolocrawl zwemmen met de bal
De gewone vrije slag is een voorbereiding op de technisch veel moeilijkere waterpolocrawl. Het grote
verschil ligt hem in de positie, de ademhaling, het overzicht en de snellere uitvoering.
Techniekbeschrijving:
Ligging:
De spelers bevinden zich in een schuine lichaamspositie. Het hoofd wordt in de nek gelegd. Daardoor
komt het hoofd boven water. Dit is interessant om een beter overzicht te houden op het speelveld,
de bal, de medespelers en de tegenspelers. Doordat men met het hoofd boven water blijft is het
mogelijk continu te ademen.
Beenbeweging:
De beenbeweging heeft een grote amplitude en een hoge frequentie. De amplitude is het gevolg van
de schuine lichaamspositie en de hoge frequentie dient om de schuine positie te compenseren.
Armbeweging:
De armslagen bij waterpolocrawl worden veel sneller en veel korter uitgevoerd. Door de korte slagen
is het enerzijds mogelijk zich beter op te duwen waardoor het hoofd gemakkelijker uit het water
komt. Anderzijds is het gemakkelijker de bal bij te houden tijdens het zwemmen aangezien deze in
een soort kooi tussen de armen blijft drijven en wordt voortgestuwd.
Didactische oefeningen:








Iedereen heeft twee plankjes en klemmen deze bovenaan met de handen vast. Met deze
plankjes gaat men waterpolocrawl zwemmen waardoor men een groter stuwvlak heeft.
Men maakt zeer korte en snelle armbewegingen, het hoofd is boven water geheven en men
geeft geen beenslag. Desnoods kan men een pull-boy tussen de benen steken.
Spelers liggen per 2. Speler 1 voert de armbeweging van waterpolocrawl uit, speler twee
houdt de enkels van speler 1 vast en voert enkel de beenbeweging crawl uit. Het hoofd van
speler 1 is boven water.
Ratten en raven.
Spiegelen.
Alle spelers liggen op 1 lijn met ongeveer een meter tussen. Er wordt tussen de spelers
geslalomd. Deze oefening is best uit te voeren met 3 à 4 spelers om de wachttijden niet te
lang te maken.
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7. Ik kan wrikken, springen en de bal met beide handen stoppen als doelman.
Heel vaak wordt de keeperspositie bij de jeugd verwaarloosd en staat vaak de minst goede speler in
het doel. Het is nochtans bij de jeugd een heel gewilde positie en is het op jonge leeftijd belangrijk
om veel te wisselen en iedere speler ook keepervaardigheden aan te leren! Bij de beginnende
spelertjes is in het doel staan vooral populair omdat het voor hen fysisch makkelijker is om stil te
staan in het doel, dan tussen 2 man te verdedigen. Het heeft ook een grotere succeservaring als ze
een bal stoppen i.p.v. hem af te pakken. Daarom is het ook aangewezen om iedereen eens te laten
doelman zijn en alle spelertjes te zo te laten recupereren tijdens de training of wedstrijd (voorbeeld
U9).

Techniekbeschrijving:
Keepers moeten goede benen hebben om hoog uit het water te komen. Als een keeper hoog uit het
water komt dan is het makkelijker om een bal te stoppen én er is minder ruimte voor een shot.
Keepers moeten dus krachtig en lang kunnen watertrappelen. Op het moment dat er geschoten
wordt moet de keeper opbouwen naar een zeer hoge trapfrequentie, eindigend met één krachtige
schoolslag waardoor het lichaam hoog uit het water kan komen om de bal te stoppen.
De bal wordt zoveel mogelijk gestopt met 2 handen. De keeper moet proberen om de bal bij zich te
houden door de bal naar het water te drukken. Dit doet hij door zijn handen, bij contact van de bal,
neerwaarts te buigen. Zo valt de bal op het water, in de nabijheid van de keeper. De keeper moet
trachten alle ballen die om en rond het lichaam geschoten worden op deze manier te pakken.
De ballen die in de hoek geplaatst worden, kunnen uiteraard moeilijk met 2 handen tegen gehouden
worden en worden dus met 1 hand gestopt. De benen gaan terug watertrappelen aan een hoge
frequentie en opbouwen naar een zijwaartse sprong. De handen beginnen met wrikken tot aan het
punt van de sprong. Eén van beide handen, hangt af welke kant de bal vliegt, wordt langs het lichaam
zijwaarts uitgestrekt om de bal te stoppen. Het andere hand blijft wrikken en duwt tegen het water
voor maximale zijwaartse verplaatsing. Bij contact van de bal moet de keeper trachten zijn
handpalm neerwaarts te buigen zodat de bal bij hem op het water valt. Zo kan zijn ploeg snel in de
tegenaanval gaan!

Didactische oefeningen:






2 spelers staan tegenover elkaar en schieten beurtelings naar elkaar. De keeper tracht de bal
met 2 handen te stoppen en tegelijkertijd naar het water te drukken ( zie
techniekbeschrijvingen van keepersvaardigheden)
Idem maar nu tracht men de bal aan de linker of rechterzijde van de ‘keeper’ te plaatsen. Die
probeert de bal zoveel mogelijk met 2 handen te stoppen, indien de bal buiten bereik van 2
handen vliegt mag de keeper de bal met 1 hand trachten te stoppen.
Idem wedstrijdje ‘overgooien’ ; Idem maar de 2 spelers hebben elk 10 punten om mee te
beginnen. Aan beide kanten is er een zone afgebakend door 2 kegels, op ongeveer 2m van
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elkaar. Elk om beurt tracht men de bal binnen de afgebakende zone tegen de muur te
gooien. Indien dit gebeurt is de speler 1 punt verloren. Beide spelers spelen verder tot 1 van
beiden hun punten op zijn.
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8. Ik kan de techniek zijwaarts verplaatsen toepassen tijdens de spelsituaties
Zijwaarts verplaatsen is ook een heel belangrijke basisvaardigheid in het waterpolospel. Het is in vele
spelsituaties een efficiëntere manier van verplaatsen dan gewoon zwemmen tijdens het spel.
Techniekbeschrijving:
Ligging:
We vertrekken uit zijligging. De armen zijn in gebogen toestand (± 90°). Eén arm ligt voor de andere.
De benen worden ingetrokken.
Beenbeweging:
We voeren telkens een explosieve beenbewegingen van schoolslag uit.
Armbeweging + coördinatie:






Tijdens de stuwing van de benen wordt de voorste arm actief uitgestrekt. De achterste arm
wordt door het water gestuwd volgens de techniek van de borstcrawl.
Wanneer de stuwing van arm en benen is uitgewerkt, maakt de voorste arm een
stuwbeweging volgens de techniek van de schoolslag en keert hij dus terug naar de initiële
uitgangshouding.
Op hetzelfde moment worden de benen opnieuw ingetrokken en wordt de achterste arm net
onder het wateroppervlak naar voor gebracht.
Dit brengt ons terug in de uitgangshouding.

Figuur 1: Zijwaarts verplaatsen
Aandachtspunten:
Vaak overbruggen de spelertjes te weinig afstand tijdens één slag, waardoor ze te veel bewegingen
moeten uitvoeren en dus sneller moe worden. De oorzaak hiervan ligt meestal bij: geen
explosiviteit/kracht of het niet beheersen van de schoolslag beweging (benen sluiten niet, geen
drijffase). Je kan dit corrigeren door:
1. Verbeteren van de explosiviteit en kracht in speelse vormen (zo weinig mogelijk slagen
zwemmen, snel vertrekken, hoogte sprongen).
2. Zijwaarts verplaatsen aanbieden met drijfmiddel. Zo kan de speler zich focussen op een
bepaald aspect van de beweging. (Zijwaarts verplaatsen met een arm in steun. Focus op de
beenbeweging.)
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Didactische oefeningen:
Vanuit stillig:



2m van de kant gaan liggen. Met de besproken methode zo snel mogelijk en in zo weinig
mogelijk bewegingen de kant raken.
Afstand en snelheid opvoeren.

Vanuit beweging:


WPC zwemmen en overgaan tot zijwaarts bewegen.
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9. Ik kan de bal vangen en gooien met 1 hand.
Aangezien we het gooien met 1 hand reeds besproken hebben, leggen we de focus bij deze
eindterm op het vangen van de bal met 1 hand.
Theorie:
Tijdens het beginstadium zal het vangen van de bal, met één hand, heel moeizaam verlopen. Dit
komt omdat er in eerste instantie al een goed geplaatste pas moet gegeven worden. Hoe beter de
pas, hoe meer kans op een succesvol gevangen bal. Om het samenspel en het tempo te bevorderen
mogen de kinderen de bal nog met twee handen vangen. Na verloop van tijd wordt het aangeraden
om het vangen met twee handen geleidelijk aan te verbieden. De motoriek is onderling veel te
verschillend en het vangen met twee handen mag geen gewoonte worden.
Techniekbeschrijving:
Het is belangrijk, bij beginners, dat de bal steeds van de voorzijde wordt aangespeeld. De speler ligt
klaar met zijn voorkeurshand. Hij zoekt zo snel mogelijk het contact op met de bal. Dit gebeurt door
de arm voorwaarts uit te strekken. Bij het eerste contact wordt de bal afgeremd en naar achter
gebracht, tot uitgangshouding van werpen. Nu is de speler klaar om een pas te geven. Het is
belangrijk dat de bal geleidelijk aan naar achter afgeremd wordt. Als dit niet gebeurt, dan zal de bal
waarschijnlijk van het hand kaatsen. De romp draait mee met de beweging van de werp arm naar
achter toe.

Aandachtspunten:






Kijk naar de bal.
Voorkeurshand uit het water halen en voorwaarts uitstrekken in de richting van de
aankomende bal.
Vingertoppen maken eerste contact, vingers gespreid.
Bal geleidelijk afremmen.
Bal naar achter begeleiden tot uitgangshouding.
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Didactische oefeningen waarbij veel vangen voorkomt:
Tikspelen:
Er worden X aantal tikkers aangeduid. De tikkers hebben maar één of twee ballen. Ze mogen zich niet
verplaatsen met de bal. De tikkers moeten dus samenwerken, door naar elkaar te passen, om
iemand te kunnen aangooien. Wie aangegooid is wordt zelf tikker.
Kringbal:
Er worden twee gelijke ploegen gemaakt. Beide ploegen staan, geschrankt, in één grote kring
opgesteld en hebben elke één bal. Welke ploeg kan 5 maal het snelst rondspelen?
Variaties:




verplicht vangen met één hand;
bal op water = opnieuw beginnen;
grotere kring = meer afstand overbruggen.

Oefenvormen alleen of per 2:




Per twee één bal, naar elkaar kijken. Bal naar elkaar gooien en proberen op te vangen.
Zelfde oefening, maar één kind staat op de kant en de andere ligt voor hem in het water.
Telkens bal goed op hand plaatsen van leerling die in het water ligt.
Bal tegen de muur gooien en terug proberen opvangen. Kan alleen of per twee gespeeld
worden.

21

10. Ik kan sprong halve draai toepassen met de bal
De sprong halve draai is een moeilijke techniek. Hij wordt gebruikt om afstand te nemen van een
verdediger die je onder druk zet, zodat de bal zonder moeilijkheden afgespeeld kan worden aan een
teamgenoot.
De bal wordt opgepakt met de drukmethode en de sprong wordt onder een hoek van ongeveer 45°
voorwaarts gemaakt. Dit zijn voor kinderen vaak de twee moeilijkste aspecten van de sprong halve
draai. Bij de meeste kinderen zijn de handen vaak nog te klein of beschikken nog over te weinig
kracht, om de bal zo op te pakken. De sprong halve draai kan mits wat aanpassing ook gedaan
worden met de steekmethode. De hand wordt dan i.p.v. op de bal, onder de bal geplaatst.
Techniekbeschrijving:
De speler ontvangt de bal en wordt direct onder druk gezet door een verdediger. De speler keert zijn
rug naar de verdediger, om de bal te beschermen. Vervolgens volgt de sprong halve draai.
De bal wordt opgepakt met de drukmethode en onmiddellijk daarna volgt een explosieve
startbeweging voorwaarts. De sprong wordt het best uitgevoerd onder een hoek van 45°. Op de
maximale afstand (na de schoolbeenslag) maakt de speler een ½ draaiing om de lengteas tot
rugligging. De bal moet zo ver mogelijk weg blijven van de verdediger. De vrije arm (zonder bal) zorgt
terwijl voor ondersteuning en stabiliteit door te wrikken. De benen doen schoolslag om zo ver
mogelijk van de verdediger weg te geraken.

Aandachtspunten:






Zo ver mogelijk weg geraken van de verdediger is de boodschap.
De startbeweging (benen schoolslag) is explosief.
Arm met bal ver weg van verdediger.
Hand onder de bal
Gebruik enkel ballen met een goede grip.
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Didactische oefeningen op sprong halve draai:
Omdat de sprong halve draai uit zo een moeilijke techniek bestaat, wordt het best in verschillende
delen aangeleerd:






Sprong voorwaarts met bal
Sprong voorwaarts met halve draai
Sprong halve draai gevolgd door achteruit lopen
Idem gevolgd door een gerichte worp
Idem met verdediger

Voor het aanleren van de sprong halve draai, wordt er best individueel geoefend. Eens de sprong
halve draai gekend is, dan kan de techniek worden toegepast tijdens een spelvorm.
1. Per twee één bal. De koppels verspreiden zich in het diepe gedeelte. De spelers geven steeds
te verre passen naar elkaar. De bal komt steeds over het hoofd en landt op het water. De
spelers doen sprong halve draai en geven terug een te verre pas naar hun partner.
2. In golven (in de breedte), elke speler heeft een bal.
 achterwaarts lopen met bal;
 steeds voorwaarts springen en bal oppakken met de drukmethode;
 steeds voorwaarts springen met een halve draai rond de lengteas. Daarna
terugkomen tot buiklig en oefening herhalen;
 sprong halve draai met achterwaarts lopen. Steeds 2m ver, dan terugkomen tot
buiklig en de oefening herhalen;
 idem met verdediger.
Per twee één bal. Eén speler wacht aan de kant, de partner doet steeds de oefening. Speler 1
vertrekt zonder bal, speler 2 plaatst bal voorbij speler 1. Speler 1 doet sprong halve draai en geeft
een gerichte pas, van op de rug, terug naar speler 2. Dit wordt herhaald tot speler 1 aan de overkant
is. Eens aan de overkant zwemt speler 2, met bal, naar speler 1 en wordt er gewisseld van functie.
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