
 
 

Waterpolotrainingen voor de jeugd  
in de herfstvakantie 

 

Ook in de vakantie lekker bezig zijn met je favoriete sport waterpolo! 
 

Geef je op voor één of twee Specialisatietrainingen!  

 
 

Specialisatietraining 1: Spel- en wedstrijdvormen! 
Woensdag 17 oktober en dinsdag 23 oktober 2018 
 
In de wedstrijd moet je als speler/speelster veel keuzes maken en beslissingen 
nemen. Dat leer je vooral in allerlei spel- en wedstrijdvormen die tijdens deze 
training aanbod komen. Vanuit deze vormen zullen we technieken gaan 
verbeteren.  
 
Alle wedstrijdvormen zijn gericht op het spelen van pressing, omdat je bij 
pressing gedwongen wordt initiatief te nemen. Je wordt uitgedaagd om na te 
denken over oplossingen en je voor te bereiden op steeds veranderde situaties.  
 
SPEL, SPEL en nog eens SPEL OM TE LEREN! 
 

Specialisatietraining 2: Scoren is te leren! 
Vrijdag 19 oktober en vrijdag 26 oktober 2018 
 
Het doel van schieten is scoren. Maar om goed te leren schieten moet je vooral 
heel veel schieten. In deze training veel oefeningen waardoor je beter wordt  
in scoren. We beginnen met eenvoudige oefeningen, maar we gaan het 
opbouwen naar scoren in meer complexe oefeningen.  
 
SCHIETEN DOE JE MET JE HELE LICHAAM. 
SCHIETEN, SCHIETEN en NOG EENS SCHIETEN! 



Keeperstraining! 
Woensdag 17 oktober en dinsdag 23 oktober 2018 
 
Keepers zijn de belangrijkste spelers van het team. De keeper bepaalt hoe je 
kan verdedigen. En bij de keeper begint vaak de aanval. Zij verdienen dan ook 
extra aandacht.  
 
We besteden aandacht aan: 

• Technieken zonder bal 

• Technieken met bal  

• Interventie door de keeper 
 
Wil je als keeper ook meedoen aan de specialisatietraining ‘Scoren is te leren’, 
dan kan dat. Je leert dan toepassen wat je in de keeperstraining hebt geleerd. 
 
 
De zaaltrainingen staan altijd in dienst van de watertraining. Naast een 
algemene warming up, aandacht voor core stability, balvaardigheid en ook hier 
spel- en wedstrijdvormen. Bij goed weer gaan we naar buiten. 
 
Wanneer, hoe laat en voor wie? 
We organiseren 2 verschillende trainingen voor de E/D/C-jeugd; kies de 
dag/tijd die jou het beste uitkomt. 
 
Specialisatietraining 1: Spel- en wedstrijdvormen + Keeperstraining 
 
Woensdag 17 oktober 2018 
10.15 uur  : omgekleed aanwezig 
10.30 – 11.30 uur : zaaltraining (bij goed weer buiten) 
11.30 – 12.00 uur : omkleden en pauze 
12.00 – 14.00 uur : watertraining 
 
Dinsdag 23 oktober 2018 
12.15 uur  : omgekleed aanwezig 
12.30 – 13.30 uur : zaaltraining (bij goed weer buiten) 
13.30 – 14.00 uur : omkleden en pauze 
14.00 – 16.00 uur : watertraining 
  



Specialisatietraining 2: Scoren is te leren  
 
Vrijdag 19 oktober 2018 
10.15 uur  : omgekleed aanwezig 
10.30 – 11.30 uur : zaaltraining (bij goed weer buiten) 
11.30 – 12.00 uur : omkleden en pauze 
12.00 – 14.00 uur : watertraining 
 
Vrijdag 26 oktober 2018 
12.15 uur  : omgekleed aanwezig 
12.30 – 13.30 uur : zaaltraining (bij goed weer buiten) 
13.30 – 14.00 uur : omkleden en pauze 
14.00 – 16.00 uur : watertraining 
 
Per training is plaats voor maximaal 40 deelnemers (keepers + spelers).  
 
Kosten deelname 
Deelname aan één van deze trainingen kost € 30,00 per persoon; deelname 
aan twee trainingen kost € 55,00 per persoon.  
 
Plaats 
Deze SportGROWtalent Specialisatietrainingen vinden plaats in het KNZB 
Zwembad op het KNVB Sportcentrum, Woudenbergseweg 56-58 te Zeist. 
 
Inschrijven 
Je kunt je aanmelden voor een training via onze website: 
https://www.sportgrowtalent.nl/herfstvakantie/ 
  
Inschrijven kan tot en met zondag 14 oktober 2018.  
 

https://www.sportgrowtalent.nl/herfstvakantie/

