
Training DVH Jeugd 
Zorg ervoor dat je ruim van te voren aankomt om het veld op te zetten! Bespaart je vertragingen 
 
1: Inleidend praatje (5min) 
2: W-up (10/15min) 

• 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 – eerste poging naar 2, tweede naar 3 

 
3: Vierkant onderhands met lopen (5/10min) 
 
-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! 
 
4: Voetenwerk zonder bal (10 min) 
Rood: Voorlangs stap-stap-gooi 
Blauw: Aansluitpas stap-stap-gooi 
Geel: Achterlangs stap-stap-gooi 
 
Nadat je er rood gedaan hebt, ga je bij blauw, dan 
geel, dan opnieuw. 
 
Met bal:  
Coach(of speler) rolt bal rustig naar speler. Vangers 
bij de pionnen zetten. (als je genoeg hebt en ze 
kennen deze oefening kun je rouleren van gooien 
naar vangen binnen dezelfde vorm) Bij elke kleur leg 
je gelijk verdeeld aantal ballen, vangers leggen de 
ballen achter zich neer.  
 
Tips: 
Krokodillenhanden 
Zware TV op je schouder 
Tenen wijzen naar doel  
Followthrough 
  



5: Stervorm drill (10 min) 
- Stap-stap-gooi ritme 
- Klaarstaan voor de bal! 
- Roepen als je de bal wilt hebben! 
- 100 % focus op controle (zuivere aangooi) 
 
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! 
 
 
 
 
 
6: Gooien met opdrachten (10min) 
Na 5 keer heen en weer gegooid te hebben zonder fout, mag je 
een niveau verder. Een fout is als de bal niet komt naar wat de 
opdracht is. Vanaf laat pupillen/aspiranten zonder stuit.  
 
1ste niveau en opdracht (blauw): 
Gooi op het lichaam 
 
2de niveau en opdracht (rood): 
Gooi op het lichaam, vanger mag één stap maken om te vangen 
 
3de niveau en opdracht (paars): 
Gooi op het lichaam, vanger mag 2 stappen maken om te vangen 
 
7: Outfield drill (10min) 

 
Left/Right field drill: 
Sprint naar voren 
Shuffle naar rechts/links 
Stap open naar waar  je vandaan komt 
Leid met je andere been waar je naartoe gaat 
 
Kijk naar de coach wanneer je voorbij de rode pion bent! 
 
Volg de bal met je ogen tot in je handschoen 
 
Centerfield 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. 
 
 
  

Beginpunt kijken 
naar coach 



8: eigen inbreng 
 
Kijk op youtube naar coaching tips en zoek leuke manieren en spelletjes om ze het honkbal te leren kennen. 
Verdedigend worden ze veel sterker door de voorgaande activiteiten, dus de aandacht mag hier meer naar het 
offensieve gedeelte slaan en honklopen. Leuke youtube kanalen zijn: 
 
Ripken baseball 
Ultimate baseball training 
IMG academy 
YouGoPro 
 
En nog veel meer! 
 
Deel filmpjes van honk-/softbal ook met de groep, soms werkt dat beter zelfs! 
 
9: Cooling Down 
1x foutpaal tot foutpaal 
Stretchen (let op de ademhaling, dit is een rustmoment) 
Kuiten onder 
Kuiten boven 
Hamstrings (links-rechts) 
Lies 
Lies doorzakken 
Pols vastpakken en doorstrekken naar links, vasthouden 
Pols vastpakken en doorstrekken naar rechts, vasthouden 
De olifantenslurf (strekken arm en vastpakken bij schouder, doortrekken, links en rechts) 
Het aapje (achter je hoofd je elleboog pakken en trekken, links een rechts) 
Polsen flexen 
 
Goed gewerkt! 
 
10: Eindpraatje 
Vragen aan de groep: 
Wat hebben we gedaan vandaag? 
Wat hebben we geleerd vandaag? 
Ging dat goed? 
 
Dan een informatierondje als er wat nieuws is vanuit de coach, anders is de training klaar.  
 

Veel succes met de trainingen‼ 
 
 

Als jullie vragen hebben horen wij het heel graag! 
 
Tom, Johnny & Aram 


