
Trainingsopzet DVH  
Door Tom Poelman, Johnny Kouw & Aram 
Schalm 

 

Een goede training voor de beginnende en licht 
gevorderde honkballers bestaat uit meerdere 
componenten, namelijk: 

1. Een beginpraatje met daarin de doelen voor de training 
2. De dynamische warming-up 
3. Kern 1 – nadruk op verbeteren mechanics verdedigend 
4. Kern 2 – nadruk op verbeteren mechanics aanvallend 
5. Cooling down (betekend actief uitlopen, kun je meteen kracht en conditie implementeren) 
6. Passieve stretchsessie (om de spieren langer te maken zodat de kans op blessures en pijntjes 

aanzienlijk kleiner wordt) 

Met onze trainingsopzet willen wij jullie, de coaches en trainers, de punten 1, 2, 3 en 6 van inhoud 
bieden, zodat er een duidelijke lijn ontstaat in het ontwikkelingstraject van de jeugd op DVH.  

Zijn er oefeningen als makkelijk worden ervaren en leren de kinderen niet meer bij, raden we aan 
om dezelfde oefeningen uit te breiden naar een meer uitdagende vorm. Johnny, Aram en Tom zijn 
meer dan blij als jullie met de vraag komen hoe je dit het beste kunt aanpakken. Wij willen vaak 
langskomen om te kijken en te helpen waar nodig.  

 

1. Een beginpraatje met daarin de doelen voor de training (5min) 
 

Dit praatje is als introductie van de training. Zorg ervoor dat 
je bespreekt wat je gaat doen in de training, zodat de kids 
zich daarop kunnen voorbereiden mentaal en fysiek. Ook 
geef je meteen een frisse start en boost om te beginnen. Bij 
de jonge jeugd (Beeball, pupillen) kun je kort vragen of alles 
goed gaat en een gezellig praatje houden. Bij de oudere 
jeugd (aspiranten, junioren) gebruik je dit moment om te 
kijken naar de lichaamstaal van de spelers: of ze moe zijn, 
energiek, etc..  

Zijn de jongens actief en gewillig voor de training? Top! Dan 
gaan we aan de slag! We beginnen met de: 

  



2. Dynamische Warming-up (10/15min) 
De warming up is een van de belangrijkste onderdelen van de training. Zonder warming up stijgt de 
kans op blessures enorm! De spieren krijgen geen kans om langer en losser te worden voordat ze 
explosieve bewegingen moeten doen, dus kunnen ze scheuren. ALTIJD de w-up doen! Het mag zelfs 
langer duren dan 20 minuten, als ze maar goed warm en los zijn! 

In deze warming-up willen we dat jullie erbij staan om tips te geven over de looptechniek. Te vaak 
zijn er kinderen die geen goede loopscholing gehad hebben en daardoor langzamer zijn dan anderen 
en ook daardoor achterblijven in hun (honkbal)ontwikkeling. Om jullie te ondersteunen voegen wij 
een foutenanalyse bij (met plaatjes!), zodat het voor jullie ook duidelijker wordt waar je op moet 
letten. Er komen plaatjes bij, maar in tekst de inhoud van de W-up: 

• Foutpaal tot Foutpaal looppas heen en terug 

10 meter oefeningen: 

• Hakken billen heen - Knieën heffen terug 
• Knieën opendraaien naar buiten - Knieën opendraaien naar binnen 
• Shufflen heen – shufflen terug 
• Beenzwaai naar boven en naar achter (beide benen) - lunges met bovenlichaam draai terug 
• Kruispas heen – kruispas terug 
• Steals: Pitcher van team gaat naar een fictieve pitchplaat en "gooit" naar thuis of doet een 

pick-off beweging(Youtube filmpje "How to pick off baserunners (1 of 3) Pick off moves to 
first base" van YOUGOPRO, duurt 3:45)  

 

De rest van het team staat op de lijn en "steelt" 2de honk. Bij Softball en Honkbal pupillen mogen de 
spelers geen lead nemen, maar is deze oefening toch geschikt om de timing, honkloop awareness en 
sprint te oefenen. Na de steal blijven ze staan en lijnen ze op om 3de honk te stelen.  

*Coach tip: sta laag en op beide benen verdeeld gewicht, op de voorvoeten. Bij afzet begin 
je met kleine stappen en je eindigt met grote stappen. Hier kan je ook slidings en head first 
terug oefenen als de kinderen daar klaar voor zijn!  

Dynamisch stretchen (bottom tot top) 

• Enkel draaien 
• Zijwaartse gewichtsverplaatsing, tot je je lies 

voelt 
• Gestrekte benen (voorbij schouderbreedte) 

en doorzakken grond 3 keer tikken (3 maal) 
• Molenwieken (rustig omhoog komen terwijl 

je dit doet, als je rechtop staat maak je 
swings) 

• Ellebogen in de zij en armen opendraaien en 
dicht 

• Gestrekte armen (vliegtuig) rondjes draaien, steeds groter worden 
• Vingers in elkaar sluiten en rondjes draaien met de polsen 



Kern 1 – nadruk op mechanics verdedigend 
De meeste waardevolle en duurzame manier van leren is 
het experimenteren en toepassen van zelf opgedane 
kennis. 

Door oefeningen aan te bieden die de kinderen zelf 
moeten leren gooien en vangen, maak je ze beter op 
meer vlakken dan het gooien en vangen. Dit willen we 
graag terugzien. De oefeningen die wij hier op papier 
zetten zijn basiscomponenten van het verdedigende werk 
in het honk- en softbal. 

Vaak zien we met het warmgooien dat het overgenomen wordt van de senioren tradities: tegenover 
elkaar staan en gooien maar! Hier leren de kinderen over lange tijd inderdaad om te gooien, maar 
duurt het proces enorm lang en is het ook niet toepasbaar in wedstrijden, namelijk waar in de 
wedstrijd gooi je terug vanwaar je de bal krijgt? Je vraagt niet aan de kinderen om hun voeten goed 
te zetten als ze recht terug moeten gooien. Dan krijgt de "step and throw" techniek een hele andere 
betekenis. Dit willen we doorbreken door andere oefeningen aan te bieden: 

Basis van het gooien komt vanuit het voetenwerk. Natuurlijk werken we naar een volledige 
gooibeweging, maar de ervaring leert dat de jeugd meer vanuit schouder kracht gooit dan vanuit de 
gecombineerde krachten van het lichaam.  

We hebben 4 verschillende warmgooi oefeningen, zodat er een gevarieerder aanbod aan trainingen 
is. Deze oefeningen zijn gericht op voetenwerk en game-like trainen. Wanneer we naar buiten gaan, 
wisselen we volgorde: 4 wordt 1 en 1 wordt 4. 

Warmgooi oefeningen: 

1. Vierkant (onderhands met lopen) 
2. Stervorm (verschillende afstanden en niveaus) 
3. Voetenwerk met/zonder bal 
4. Tegenover elkaar (in tweetallen) met opdrachten 

 

1. Vierkant onderhands met lopen (5/10 min) 
Binnen het honk- en softbal gebeurd het wel eens dat de bal snel op een 
korte afstand gespeeld moet worden. Om de spelers hier succesvol in te 
laten zijn, geven we ze deze tool mee: het onderhands gooien. Dit is een 
techniek dat net zo een fundamental is als het bovenhands gooien.  

Belangrijke speerpunten: 

- Stap over je standbeen en zet explosief af in de richting waar je 
naartoe loopt 

- Blijf rennen naar je doelwit 
- Zwaai van achter naar voor met een gestrekte arm 
- Let op! De snelheid komt vanuit je armzwaai, niet je pols! Coach tip: gestrekte pols! 

Youtube filmpje: Ripken Baseball Fielding Tip - Shortstop Box Drill 
https://www.youtube.com/watch?v=-gI04rzOHP0  

https://www.youtube.com/watch?v=-gI04rzOHP0


2. Voetenwerk met/zonder bal (5/10 min) 
Om de juiste techniek aan te leren moeten ze deze ook aangeboden krijgen. Sport is routine en die 
moet opgebouwd worden. Op internet zijn veel technieken te vinden en iedereen heeft wel een 
manier geleerd, maar wij willen graag één ding voorop stellen: als je mechanics correct zijn, wordt 
elke bal simpel. Zodra de spelers hun voetenwerk goed zetten in de gooirichting en de juiste “kinetic 
chain of movement” inzetten, wordt het honk- en softbalveld veel kleiner voor de jeugd.  

Voordat we de techniek uit gaan leggen, willen we dat je dit filmpje kijkt: 
Ripken Baseball Fielding Tip - Throwing to First Base 
https://www.youtube.com/watch?v=u9txBL8QOaE  

 
De juiste fielding techniek is natuurlijk afhankelijk van 

jouw positie ten opzichte van de bal. Belangrijkste beginpunt is: 
kom achter de bal! Sta frontaal naar de bal toe met het 
linkerbeen iets meer naar voren. (voor rechtshandigen) 
Zoals het plaatje laat zien is de rug recht en zijn de knieen bijna 90 graden gebogen. Handschoen is 
op de grond met de palm naar voren/boven.  

Coach tip: krokodillenhanden! De krokodil HAPT de bal vóór zijn lichaam. Deze metafoor 
gebruiken we om de kinderen de andere hand erbij de houden. Dit om de snelheid te verhogen van 
de transfer naar gooi-actie EN ter voorkoming van het op stuiteren in het gezicht.   

Wanneer je de bal hebt ga je in een schuine lijn omhoog en naar het doelwit, geleid door je 
voeten. Je rechterbeen stapt in de richting van je doelwit, waarna je linkervoet stapt en wijst naar je 
doelwit, zodat je benen in een rechte lijn staan. Tenen wijzen naar je target, zodat je heup geleid 
wordt om te draaien. Nogmaals: gooien komt vanuit de benen en heupen, de arm moet een soort 
“slingereffect” krijgen.  

Om de spelers te helpen met de juiste armactie hebben wij een tip:  
“als je een zware doos(of tv, wat aanslaat bij de jeugd) op je schouder zet, hoe 
zet je je arm?”  
Wat de spelers dan vaak doen is de schouder op 90 graden zetten, waar de 

meeste krachtlevering is. Dit is ook ideaal.  
De handschoen kant moet ook actief zijn door ook 90 graden opgetrokken te zijn, 

wijzend waar je naartoe gooit. In de ideale situatie is het zo te zien als het plaatje. 
Er zijn 3 manieren van de stap-stap-gooi: 
Voorlangs; 
Achterlangs; 
Aansluit 
 
Laatste twee belangrijke punten:  

1. Hand achter de bal! Je kunt met een marker een lijn maken op de bal, zodat het kind 
zelfstandig dit kan checken.   

2. Followthrough. Nadat je de bal gooit moet 
je doorvallen. Veel kinderen doen dat niet 
en laten daardoor te vroeg los waardoor 
de bal over het doelwit heen gaat. Dit 
voorkomt ook rugklachten in de honk-
/softbal carrière.  

3. Stervorm drill (10 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=u9txBL8QOaE


Deze oefening lijkt heel erg op het ‘rondje’ van het 
infield na een strikeout of uit op één zonder 
lopers. De spelers beginnen vanaf de binnenste 
pionnen en gooien diagonaal naar de tweede van 
links. Net als in de wedstrijd zijn de meest 
voorkomende gegooide richtingen diagonaal naar 
links. In deze oefening worden de spelers 
gedwongen om stappen te zetten in de richting 
van het doelwit, wat ook de bedoeling is. 
Afhankelijk van het resultaat en 
moeilijkheidsgraad ga je naar achteren of naar 
voren. Deze afstanden zijn natuurlijk afhankelijk 
van het betreffende speelveld. Er zijn 3 niveaus. 
 
Niveau 1: heb je enkel 1 stap nodig 
Niveau 2: heb je 2 passen nodig 
Niveau 3: heb je grote 2 passen nodig 
 
Wat heb je nodig: 
Ballen 
12 pionnen (kleurcode is mooi meegenomen) 
 
In het begin wil je dat ze correct gaan leren gooien. Dan is het belangrijk dat het ook af en toe fout 
kan gaan. Neem daarom extra ballen mee, zodat er niet constant gewacht moet worden voor een 
bal.  
 
Belangrijke elementen: 

- Stap-stap-gooi ritme 
- Klaarstaan voor de bal 
- Communiceren! Diegene die de bal krijgt moet roepen! Niemand anders! 
- Controle over snelheid (liever zuivere aangooien die langzaam gaan dan harde aangooien die 

nooit aankomen, snelheid ontwikkeld mettertijd)  
 
Coach tip: speel met de afstanden! Laat ze vaak wisselen tussen niveau 1,2 en 3. Door aan te 
moeten passen leren ze dat ook te doen in de game! 
 
  



4. Tegenover elkaar (in tweetallen) met opdrachten (10 min) 
Deze oefening is gebaseerd op het gebruikelijke warmgooien en kan gebruikt worden als 
warmgooien voor de wedstrijd. Door ze verschillende oefeningen te laten doen, leren ze het eigen 
lichaam steeds meer te ontdekken en ontstaan er in de brein de juiste verbindingen om te komen 
tot het gooien.  
 
Elke opdracht gaat gepaard met afstanden. De opdrachten zijn wel gericht op gecontroleerd gooien. 
Bij de grotere afstanden verwachten we dat de bal hoger gegooid wordt dan bij de kleinere 
afstanden. Coach tip: laat de bal vliegen!  
 
Na 5 keer heen en weer gegooid te hebben zonder fout, mag je een niveau verder.  
 
Het eerste niveau is gooien op het lichaam op 
halve honkafstand. (kleine heupdraai) 
 
Tweede niveau is gooien waarbij de speler kan 
vangen met één uitvalspas (eerste honkman 
principe) op honkafstand. (shuffle throw) 
 
Derde niveau is gooien waarbij de speler een pas 
erbij mag zetten om de bal te vangen op een 
paar meter achter honkafstand. (stap-stap gooi, 
stappen achterlangs) 
 
Zodra deze afstand gehaald kan worden met één 
stuit of zonder, mogen de afstanden verder, 
zodat het een uitdagende situatie blijft.  
 
Coach tip: de spelers die de derde niveau aankunnen zijn beter geschikt om korte stop of derde 
honk te spelen dan de spelers die daar meer moeite mee hebben.  
  



Kern 1.2 Outfield drills 
Voor de verbetering van het vangen van een hoog geslagen bal, hebben wij een paar drills die ze 
helpen de juiste looptechniek uit te voeren. Wat een basisvaardigheid is van een outfielder, is de 
“drop and cross-over.” Deze looptechniek zorgt ervoor dat de kinderen vele malen sneller zijn in het 

veld, zodat de kans op succes groter en groter wordt.  

 

Zoals je kunt zien is de eerste uitvalstap in de richting van de balzijde. 
Als de bal links van je komt, open je met je linkerbeen en “leid” je 
rechterbeen je naar de bal toe. De ogen zijn natuurlijk op de bal, maar 
de rest van het lichaam is bijna volledig gedraaid, zodat je een volle 
sprint kan trekken naar de bal toe. Zodra de bal naar beneden komt, 
gaat de handschoen omhoog en volg je de bal met je ogen tot in de 
handschoen. 

Coach tip: de balbaan inschatten is een lastige opgave. Daarom is deze 
oefening bijzonder nuttig voor het herkennen ervan als deze vaak 
gedaan wordt.   

Belangrijke aandachtspunt: het teruggooien gaat ook in de stap-stap-gooi ritme. 
Outfielders moeten vaak de grootste afstand overbruggen met de bal en daar heb 
je je benen voor nodig! 

 

Neem de eerste paar keer de beweging droog door, zonder bal. De kinderen zullen even moeten 
nadenken hierbij om tot een juiste cross-over te komen. Laat ze in een treintje lopen met 
handschoen hoog.  
 
Bal links van de velder 
Stap 1: opendraaien linkerbeen 
Stap 2: overstappen rechterbeen (is leidend) 
Stap 3: ogen op de bal en sprintje! 
 
Coach tip: Je kunt hierbij ook als verassing een bal gooien naar een 
willekeurige speler, om te kijken of ze opletten! 
 
Wij hebben drie varianten uitgebouwd. De rechte pijlen geven de looprichting weer, terwijl de 
kromme pijlen de gegooide bal weergeeft. Bij deze oefeningen heb je een coach nodig die de ballen 
kan gooien richting de verste pion, zodat de spelers gedwongen worden snelheid te maken naar 
achteren.  



  



De 3 Outfield drills (15min) 
= dit ben jij, de coach 
 
= dit is de speler 
 

 
 

Left field drill: 
Linkerbeen leidend 
4 pionnen 
1 bal 
 
Beginpunt is bij de rode pion. Vanaf 
hier sprint de speler naar voren, 
shuffled naar links en stapt open naar 
links. Dan sprint je naar de verste 
pion. Let op! Kijken naar de coach doe 
je pas voorbij de rode pion! (als je de 
bal gooit voordat hij/zij bij die pion is, 
ben je te vroeg. Ook is de 
succeservaring dan het hoogst.  
 

Right field drill: 
Rechterbeen leidend 
4 pionnen 
1 bal 
 
Beginpunt is bij de rode pion. Vanaf 
hier sprint de speler naar voren, 
shuffled naar rechts en stapt open 
naar rechts. Dan sprint je naar de 
verste pion. Let op! Kijken naar de 
coach doe je pas voorbij de rode pion! 
(als je de bal gooit voordat hij/zij bij 
die pion is, ben je te vroeg. Ook is de 
succeservaring dan het hoogst.  
 

Center field drill: 
Speler begint weer bij rood. Hij draait 
open naar links en rent naar de pion. 
Coach gooit daar een hoge bal naartoe, 
speler vangt en gooit terug. Dit doen we 
richting elke pion.  
 
In deze vorm zitten allebei de kanten van 
de cross-over, en komt er nog de bal die 
recht over je heen gaat.  

Beginpunt kijken 
naar coach 

Beginpunt kijken 
naar coach 



Teruggooien (gevorderd) 
Heb je spelers die dit makkelijk halen? Mooi! Kijk of je deze gooitechniek kunt leren! De “Crowhop” 
is een stap-stap-gooi ritme, maar vraagt een hogere knie-inzet van je eerste stap. Meer is het niet! 

Het is een uitbouw op de gewone stap-stap-
gooi, dus begin daarmee als alles daarvoor 
lukt! 
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