
Hallo allemaal,

Na een aantal technisch tips en trucjes om je slagen beter te maken heb ik deze keer een tactisch tip voor jullie.

Vraag je je wel eens af: "waarom haal ik die bal nou niet"?  Let dan goed op!

De tip gaat over:  velddekking of met een moeilijk woord bissectrice

Tijdens het spel kan je tegenstanders 2 maximale hoeken maken, zodat het moeilijk wordt voor jou om de bal terug te spelen.

Ik je ga proberen te laten zien, hoe je het beste de 2 hoeken kan berkenen.

En vanuit daar je de beste positie te kiezen.

Hieronder staan een aantal voorbeelden getekend.

Lukt het jou om de juiste positie te vinden??

Vul de tekeningen aan en neem ze mee naar de baan.

Dat kan tijdens de training, zodat je trainer er naar kan kijken.

Je mag ze ook meenemen naar het eerst volgende toernooi. Wij van de JC willen er dan ook graag met jou naar kijken.
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het midden makkelijk naar alle hoeken beweegt.

Deze kan de bal op 2 manier maximaal spelen (lijn 1 en lijn 2)

Vanuit het kruisje kun je nu makkelijk bewegen naar de bal.

Belangrijk bij het bepalen van je eigen positie is dat je kijkt

vanuit waar je tegen stander de bal gaat spelen.

In dit voorbeeld speelt je tegenstander de bal vanuit het midden

Het liefst willen we vanuit het midden starten. Omdat je vanuit 

 Hoe bepaal je nou waar je moet gaan staan??  Trek een lijn

tussen lijn 1 en 2. Je kiest dan het midden van lijn 3.



Hierboven zie je een veld waar lijn 1 en 2 al zijn in getekend. En nu helemaal alleen.. Teken zelf lijn 1 en 2 in (let op trek de 

Kun jij het midden gaan bepalen?? lijnen iets verder door tot buiten het veld)

Heb je dat gedaan?? Ga dan het midden bepalen.
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Bij een dubbel moeten we zorgen dat de veld Nu trek je een lijn van lijn 1 naar 4 (netspeler) en van lijn 4 naar

dekking ook goed staat. Elke speler in verantwoordelijk lijn 2 (baseline speler) Van deze lijnen pak je weer het

voor zijn/haar "eigen helft". midden. En daar stelt de speler zich op. Op deze manier schermt 

Je ziet dat hier boven lijn 1, 2 en 3 al zijn getekend. de net speler een groot deel van het speel veld af.

Lijn 4 is er bij gekomen om al vast de baan in 2en te delen.

Nu gaan we bepalen waar de spelers moeten gaan staan.Nu gaan we bepalen waar de spelers moeten gaan staan.

In dit voorbeeld hebben we 1 net speler en 1 speler op 

de baseline.
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Hier boven zie je een veld waar de En nu helemaal alleen.. Teken zelf lijnen 1,2,3 en 4 in  

 lijnen 1,2,3 en 4 al in getekend zijn. (let op trek de lijnen iets verder door tot buiten het veld)

Kun jij het midden gaan bepalen?? Heb je dat gedaan?? Ga dan het midden bepalen.Kun jij het midden gaan bepalen?? Heb je dat gedaan?? Ga dan het midden bepalen.

GEBRUIK DEZE 2 BANEN OM NOG MEER TE OEFENEN


