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1 Voorwoord

Het is nu 40 jaar geleden dat ik als tienjarig jongetje voor het eerst naar een basketbaltraining mocht. In die tijd (ik 

spreek nu over 1970) bestond mini-basketball nog niet. Basketbal was vooral een sport waarmee je pas in aanraking 

kwam als je op de middelbare school zat. Omdat mijn vader echter basketbalcoach èn gymleraar was, mocht ik ook 

meedoen en deed ik mijn eerste ervaringen op als tienjarig jongetje temidden van een groep middelbare scholieren van 

het Bonaventura College in Leiden. Het was het team van Bona Stars H (of I) waar ik mijn eerste trainingen en 

wedstrijden speelde.

Veertig jaar later had ik in 2009 een zomer achter de rug die 

best uniek genoemd mag worden. Als basketbalcoach werd 

het meidenteam dat ik coach voor de derde opeenvolgende 

keer Kampioen van Nederland; werden vijf van deze meiden 

ook nog eens Europees Kampioen (B-poule) in de MU16 

categorie en werd mijn dochter Willemijn uitgeroepen tot Most 

Valuable Player (MVP) op dezelfde Europese 

Kampioenschappen. Ik telde mijn zegeningen.

Het was in 2009 sowieso een mooie zomer voor het 

damesbasketbal in Nederland. Ook de MU20 werd Europees 

Kampioen in de B-divisie en het Nederlands damesteam 

plaatste zich voor de A-poule. Als een jaar later het 

merendeel van de groep “93” in de MU18 ook de finale van 

het EK speelt en promoveert naar de A-poule, de U20 zich 

handhaaft en de U16 in de A-poule uitstekend presteert, 

kunnen ‘we’ nu stellen dat we “erbij horen”. Nederland is een 

van de acht Europese landen dat alle teams in de A-poule 

heeft.

De A-status levert natuurlijk aanzien en ‘rechten’ op, maar 

ook ‘plichten’. In mijn ogen is één van die plichten is dat wij 

als coaches materiaal met elkaar delen. Uit die opvatting is 

dit boek ontstaan. In de zomer van 2009 ben ik daarom 

begonnen het materiaal waarmee ik de afgelopen jaren 

gewerkt heb te verwerken in een boekversie.

Nu - twee jaar - later betreedt ook mijn jongste dochter Eveline het (inter)nationale toneel. Zij werd dit jaar voor de derde 

keer Nederlands kampioen. Zij is door de FIBA en NBB uitgenodigd deel te nemen aan het FIBA Basketball Camp for 

Girls 2011 in Slovenie en later in deze zomer neemt zij met Nederland U15 deel aan een vierlandentoernooi in Duitsland.  

Het is een mooi moment om dit boek het levenslicht te laten zien.

Dit boek wil een bijdrage leveren aan alle basketbal trainers en coaches die zich willen ontwikkelen om een betere 

trainer en/of coach te worden. Dit boek beoogt oefenstof te bieden voor een complete (jeugd) basketbalopleiding. 

Tegelijkertijd haast ik mij te zeggen dat het natuurlijk onmogelijk is om alle aspecten van de sport in dit boek te 

verwerken en te beschrijven. Daarom heb ik ervoor gekozen om onderwerpen kort en krachtig te beschrijven in de vorm 

van zogenoemde ‘skill sheets’. 

Deze wijze van beschrijven maakt het boek tevens bij uitstek geschikt voor het voortgezet onderwijs. Zowel individuele 

oefeningen als thema’s kunnen zelfstandig worden uitgelicht om interessante lessen(cycli) te ontwikkelen.

Een Nederlandstalig boek over basketbal is niet mogelijk zonder samenwerking, zonder hulp van anderen. Het materiaal 

dat in dit boek gepresenteerd wordt, is de verzameling van uitwisselingen tussen coaches onderling, uitwerkingen van 
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oefeningen uit andere boeken enzovoorts. Daarmee is dit boek eigenlijk door en voor de Nederlandse basketbal 

coaches die met elkaar nastreven het niveau van het Nederlands en Vlaams basketbal nog verder omhoog te brengen.

In de veertig jaar basketbal die achter mij liggen heb ik veel coaches meegemaakt. Velen hebben mij geïnspireerd en 

beïnvloed, allen op hun eigen manier. Het zijn er teveel om bij naam te noemen. Een noem ik bij naam: Ton Kallenberg 

senior. Hij was degene die mij de liefde voor de sport en 

de fundamentals van het basketbal op niveau bijbracht en 

ook degene die mij in staat stelde mijn eerste 

trainersdiploma te behalen. Hij was oprichter van The 

Bona Stars in 1958, coachte jarenlang allerlei vereniging- 

en schoolteams en vervulde daarnaast allerlei functies bij 

de NBB die te maken hadden met het opleiden van 

trainers. Zo verzorgde hij talloze trainerscursussen en 

was hij jarenlang voorzitter van de Bonds Commissie 

Opleidingen. Als speler en coach kruiste onze wegen 

zich regelmatig. Ik speelde enkele jaren onder hem in de 

jaren dat hij het rustiger aan ging doen en ik doorgroeide 

naar een hoger niveau. Helaas heeft hij de echte “druk” 

van dit boek niet meer mogen meemaken, maar op de 

draftversie heeft hij – nog altijd ambitieus – nog wat “tips 

en trics” meegegeven. Aan hem draag ik dit boek op.

De schier onuitputtelijke lijst van coaches waarmee ik kortere of langere tijd heb samengewerkt of waarmee ik 

basketbalkennis heb uitgewisseld is lang. Namen noemen betekent ongetwijfeld dat ik sommigen vergeet. Voor enkelen 

maak ik een uitzondering. In de jaren tachtig werkte ik bij BV Leiderdorp met onder andere de gebroeders Paulides 

samen. De gedrevenheid en ambitie en ook de waarden en normen waarmee zij de sport beleven, intrigeert mij. En 

daarnaast mijn collega’s bij de meiden jeugdlijn van het bolwerk Rijnland / Lokomotief Rijswijk waarmee ik vier jaar heb 

samengewerkt en vier jaar lang Nederlands Kampioenschappen hebben gerealiseerd: Marcel Tijssen, Hugo Butter, 

Hugo Nijman, en Frits Kantebeen. De positieve energie die daar vanuit ging was ongekend en heb ik als erg stimulerend 

ervaren.

Zomer 2011,

Ton Kallenberg
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2 Inleiding

Basketbal is een eenvoudige 

sport. Wanneer je team in 

balbezit is, probeer je methoden 

te vinden om te scoren in de 

aanval en wanneer je in de 

verdediging bent probeer je te 

voorkomen dat de tegenstander 

scoort. Om deze dubbele 

doelstelling te behalen, n.l. 

scoren en het voorkomen ervan, 

dienen de speelsters in je team 

de fundamentele vaardigheden 

goed en snel kunnen uitvoeren. 

Je taak als trainer/coach is 

daarom om je speelsters te 

begeleiden in het proces om 

zich die vaardigheden eigen te 

maken. 

In mijn visie is een goede trainer/

coach iemand die zijn speelsters optimaal kan motiveren en de juiste oefeningen gebruikt om de fundamentele 

basketbal vaardigheden bij de speelsters aan te leren. Met dit laatste bedoel ik vooral dat de trainer/coach de 

oefeningen op het juiste niveau, op het juiste moment en in de juiste dimensie en intensiteit weet aan te bieden.

Dit boek bevat een groot aantal oefeningen (drills) voor trainers en coaches van jeugdteams. Mijn visie op de rol van de 

trainer/coach is dat ik erop gericht ben om een speelster zo compleet mogelijk op te leiden. Ik vind het belangrijk om 

speelsters te voorzien van alle vaardigheden die nodig zijn om op een zo compleet mogelijke wijze de basketbalsport te 

beoefenen. Anders gezegd: techniek gaat voor tactiek. Een speelster die alle technieken beheerst, kan bij de meeste 

coaches slagen. Een speelster die maar één bepaalde tactiek beheerst, slaagt alleen bij de coach met dezelfde tactiek. 

De drills/oefeningen die in dit boek gepresenteerd worden, komen dan ook goed tot hun recht wanneer je deze drills 

kritisch benadert en aanneemt of verwerpt voor het systeem of de wijze waarop jij basketbal aanleert bij je speelsters. In 

mijn visie zijn de drills waardevolle instrumenten om je speelsters de fundamentals van het basketbal aan te leren. De 

wijze waarop je ermee omgaat bepaalt het succes van de ontwikkeling van je speelsters en het team.

De visie die ik in dit boek probeer over te brengen is: Basketbal is simpel, maar het is o zo moeilijk om simpel te spelen. 

Te vaak maak ik mee dat coaches hun teams al op jonge leeftijd allerlei moeilijke (set)plays laat spelen. Zij verklaren het 

systeem (de set-play) heilig en zijn bezig met “overcoaching” en “undertaughting”. Als tegenstander-coach vind ik dat 

niet erg omdat je dan vrij gemakkelijk de tegenstander kunt ontrafelen en door terug te gaan naar het ‘pure’ spel, vaak 

uiteindelijk eenvoudig de wedstrijden wint. Ik vind het echter wel jammer voor de speelsters, want zij worden door hun 

eigen coach beperkt in hun ontwikkeling. Ik ben van mening dat àls je als coach kiest voor een systeem, dit systeem 

moet (1) passen bij je speelsters, en daarnaast (2) de kracht van je team benadrukt en niet je zwakte verbloemt. Met dit 

laatste bedoel ik dat dan gekozen wordt voor een tactische oplossing om de technieken op te vangen die minder sterk 

zijn. Dit kan natuurlijk een enkele keer een oplossing zijn, maar in principe is het de kunst om uit te gaan van je kracht in 

plaats van je zwakte.

Mijn ervaring is dat het succes van je team (en dus als coach) vervolgens hiervan een afgeleide is. Immers met 

speelsters die hun fundamentals beheersen, behaal je vanzelf successen! In dit boek probeer ik het belang van 

fundamentals te benadrukken als gereedschappen waarop het basketbal is gestoeld. 
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2.1 Visie en missie

Als je als trainer/coach bij een vereniging aan de slag gaat is het belangrijk om een visie en een missie te hebben op het 

gebied van het basketbal. Dat geldt voor jezelf als coach, doch ook voor de vereniging. Visie is in het kort te benoemen 

als: “Wat wil je bereiken over ... jaar?” en ook: “Hoe wordt basketbal gespeeld?”. Missie is in het kort te benoemen als: 

“Waartoe speel je basketbal?”. Bij missie gaat het om je ‘waarden’ in het basketbal. Wat vind jij belangrijk? Missie en 

visie liggen overigens wel in elkaars verlengde. Als je missie bijvoorbeeld is om zoveel mogelijk speelsters aan het 

basketballen te brengen en waarbij zij zoveel mogelijk plezier beleven, dan past daar geen visie bij dat je over twee jaar 

Nederlands kampioen wilt zijn, want dat kun je alleen bereiken met een geselecteerde groep speelsters. Je visie als 

trainer/coach van een team geeft je daarom richting aan het programma dat je wilt gaan doen. Visie heeft twee kanten: 

enerzijds geeft het een stip op de horizon, een beschreven doel (wat wil ik bereiken?) en daarnaast beschrijft het de 

manier waarop je het doel wilt realiseren (hoe speel ik basketbal? Met pressie? Run-and-gun of georganiseerd 

basketbal?). Visie geeft duidelijkheid aan je speelsters en de ouders. Je (basketbal)visie heeft direct invloed op de wijze 

waarop je de wereld om je heen ziet en begrijpt, welke activiteiten je gaat doen en waarom je je gedraagt zoals je doet. 

Het formuleren van de visie brengt met zich mee dat je voorafgaand aan het seizoen (je start als trainer/coach) moet 

realiseren wat de basis en redenen zijn van je benadering van de speelsters. Als je je visie en missie formuleert, kun je 

jezelf bijvoorbeeld vragen stellen zoals deze hiernaast in de afbeelding zijn weergegeven:

Naast het antwoord op deze vragen formuleer je ook een aantal punten over de wijze waarop jij vindt dat het basketbal 

gespeeld moet worden. 

Tips:

Wat zijn mijn waarden (waar sta ik voor?)

Wat vind ik belangrijk?

Wat wil ik met dit team bereiken?

Wat zijn mijn prioriteiten met betrekking tot de ontwikkeling van de speelsters als basketbalster en als mens?

Is mijn benadering qua onderwijs voldoende onderbouwd? (bijvoorbeeld: met welk doel doe je bepaalde 

oefeningen?)
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Biedt mijn benadering mijn speelsters voldoende uitdaging? (bijvoorbeeld: is het spel gebaseerd op het talent van 

de speelsters in de groep? En ook: houd ik het elastiek goed gespannen? )

Is mijn filosofie ethisch verantwoord? (realiseer je dat je een rolmodel bent voor je speelsters)

Kan ik uitleggen waarom ik iets gebruik of doe? (Verantwoord wat je doet. Daarmee instrueer en motiveer je je 

speelsters)

Is mijn coachingsfilosofie ‘in lijn’ met mijn persoonlijkheid?

Als je antwoorden op dergelijke vragen hebt gegeven, is het relevant om basketbal-technische uitgangspunten op te 

schrijven:

1. voor de verdediging

2. Idem voor de aanval

3. Idem voor de transition

4. Beschrijf wat dit betekent voor het aantal en inhoud van de trainingen

Het antwoord op deze vragen en je basketbal-technische uitgangspunten biedt je aanknopingspunten in je bespreking 

met de vereniging: Hebben zij een overeenkomstige visie en missie? (Vaak is het zelfs: hebben zij eigenlijk wel een 

beschreven basketbal visie en missie?). De meeste – zo niet alle – verenigingen hebben in hun statuten wel een artikel 

staan waarin de missie beschreven staat, doch het is relevant om te bespreken wat dit in de praktijk voor hen betekent. 

En ook: hoe bekend is dit artikel voor de leden, trainers, enzovoorts. Als de missie en visie niet echt uitgewerkt zijn, is 

het belangrijk om hieraan te gaan werken, samen met de andere trainers/coaches binnen de vereniging. De visie op 

basketbal hoeft niet te bestaan uit pagina’s lange beschrijvingen. Kort en krachtig is uitstekend. Maar je moet wel weten 

waaraan je met elkaar werkt!

Kortom: De visie van een vereniging vloeit voort uit de missie die de vereniging heeft. Een missie kun je vertalen als 

“waartoe bestaat de vereniging”, en bevat veelal termen als “het bevorderen van het basketbal in het algemeen” of 

woorden van die strekking. De visie geeft vervolgens aan “Hoe” deze missie werkelijkheid wordt gemaakt.

2.2 Piramide van Succes (John Wooden)

In de inleiding heb ik beschreven dat je als coach vooral gericht bent op de ontwikkeling van je speelsters en je team. 

Wanneer je je daarop blijft richten komt succes vanzelf. Deze visie sluit aan bij de visie van de meest succesvolle 

college-coach ooit: John Wooden. Hij formuleerde een aantal principes die tezamen een piramide van succes vormen. 

Je kunt deze principes ook zien als “waarden”. Met mijn teams bespreek ik deze waarden aan het begin van het 

seizoen. Dit doe ik door de waarden te zien als losse bouwstenen. Ik geef mijn speelsters als opdracht om van deze 

stenen gezamenlijk en in samenwerking een piramide te bouwen. De keuzes die zij maken moeten ze beargumenteren 

naar elkaar. Deze activiteit leidt tot interessante gesprekken en het biedt je aanknopingspunten om hierop tijdens het 

jaar op terug te komen.

figuur 1: Piramide van Succes (John Wooden – zie: www.coachwooden.com) 
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De piramide van succes kent de volgende opbouw. De basis wordt gevormd door: hard werken, vriendschap, loyaliteit, 

samenwerking en enthousiasme.

• Hard werken – niets komt vanzelf. Alleen door hard en intensief te trainen kun je jezelf ontwikkelen. Houd jezelf 

niet voor de gek!
• Vriendschap – er zijn allerlei vriendschappen, doch voor het team wordt hieronder vooral respect en 

kameraadschap verstaan.
• Loyaliteit – wees loyaal naar je eigen team, je coach, je begeleiders, je vereniging
• Samenwerking – als je goed wilt kunnen samenwerken, luister dan ook naar anderen. Sta open voor (andere) 

ideeën. Het gaat om het delen van ideeën, verantwoordelijkheden, taken en creativiteit.

• Enthousiasme – doe alles met je ‘hart’. Als je het niet vol overgave doet, stop ermee!

Hard werken (ambitie) en (oprecht) enthousiasme zijn de hoekstenen van de basis van de piramide. Waarop de tweede 

laag kan worden gebouwd.

• Zelfcontrole – leg jezelf discipline op en houd je eraan. Laat je niet leiden door je emoties omdat die je van je 

doel afhalen.
• Alertheid – observeer continu en wees voorbereid op wat er komt. Weet wat er om e heen gebeurt (zowel 

visueel als qua betekenis)
• Initiatief – heb de moed om beslissingen te nemen en actie te ondernemen.
• Intentie – weerleg de verleiding en blijf geconcentreerd op je doel. Bijvoorbeeld bij de training doe je iets lang 

en heel vaak met volle overgave.

Aanpassingsvermogen en eerlijkheid brengen je vervolgens bij de derde laag, die bestaat uit:
• Conditie – draag zorg voor een goede fysieke en mentale / emotionele conditie
• Vaardigheid – ontwikkel de vaardigheid om de fundamentals snel en goed uit te voeren in alle omstandigheden 

(niet alleen een deelvaardigheid)
• Teamspirit – wees ‘erop alert dat teamsucces boven het individuele succes staat.

Vindingrijkheid en betrouwbaarheid brengen je bij de vierde laag, die bestaat uit

• Balans – Houd vast aan je (eerlijke) principes en handel daar ook naar, ongeacht de situatie waarin je je 

bevindt. Daardoor ben je in balans in alle omstandigheden.
• Vertrouwen – Ga ervan uit dat je voorbereiding goed is (geweest) en dat je er alles aan hebt gedaan.

Vechtlust en integriteit brengen je vervolgens bij de toplaag:

• Competitief vermogen – Je bent op je best als het beste in je wordt gevraagd. Je houdt van een ‘hard’ en 

spannend gevecht waarin het uiterste van een ieder wordt gevraagd. Dit zet je aan tot 100 procent prestatie.

Deze bouwstenen tezamen leiden tot succes op alle niveaus. Belangrijk hierbij is om er ook geloof in en geduld voor te 

hebben. Immers alles heeft zijn (rijping)tijd nodig.

De waarden en 

uitgangspunten die in 

deze piramide van 

succes worden 

benoemd, probeer ik 

tijdens alle trainingen en 

wedstrijden in de 

praktijk te brengen.

2.3 Kenmerken van de posities van de speelsters

In deze paragraaf bespreek ik de eigenschappen van de verschillende posities. Van de diverse posities in het team 

worden verschillende kwalificaties verwacht en wel zodanig dat daarmee alle eigenschappen voor een goed team 

tezamen komen. Deze kwalificaties vormen vervolgens de input voor de trainingsopbouw van de fundamentals.
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Doe met je speelsters van je selectie het Piramide-spel. Geef hen op aparte 

kaarten de vijftien principes van succes en laat ze in onderlinge samenwerking 

de piramide ordenen en bouwen. Door de speelsters aan elkaar te laten 

uitleggen waarom bepaalde principes op een bepaalde plaats moeten liggen, 

krijg je interessante inzichten voor het team. Je kunt dit natuurlijk ook met de 

trainers van je vereniging doen!



2.3.1 Guard fundamentals

De guard posities kun je onderscheiden in een pointguard en een 

shooting guard. Kenmerken van de pointguard (spelverdeler) zijn:

• Is snel op haar voeten
• Heeft een uitstekende balhandling en spelinzicht
• Kan penetreren richting basket om de verdediging open te 

breken en daar de goede keuzes maken. 
• Heeft een goede pass in huis (dishing, pitching). 
• Is schotgevaarlijk (dit levert n.l. penetratie mogelijkheden op)
• Is snel, met een goed verzorgd voetenwerk. 

• Kan de wedstrijd lezen (altijd split vision)
• Brengt rust en geeft leiding aan het team
• Kan in traffic scoren. 

Kenmerken van de shooting guard (off-guard) zijn: 
• Schutter met goede tot uitstekende balhandling. 

• Atletisch type die de pointguard helpt met de opbouw van de 

aanval, vooral wanneer de 1 problemen heeft (bijv. bij een 

press of met een double timing). 
• Is slim in het gebruiken van de aanvallende screens om vrij te 

komen voor een aanvallende actie. 
• Goede passer met een neusje voor de beslissende pass. 
• Goede 1 tegen 1 speler. 

• Uitstekend voetenwerk, waarbij zij de juiste momenten weet te 

kiezen om te dubbelen en/of door te roteren. 
• Is gespitst op de quick-break.

2.3.2 Forward fundamentals

Forwards onderscheid je in de small forward en de power forward. 

Kenmerken van de small forward (schutter) zijn:
•Speelster die voor zichzelf opties kan ‘zoeken’ met de bal.
•Kan zonder bal ‘open’ komen voor een schot. 

•Kan beslissende schoten nemen (ook van achter de driepuntslijn). 
•Kan slim de gezette screens gebruiken
•Kan een beslissende inside pass geven

•Kan outside-in spelen (drive)
•Is koelbloedig en treedt op als killer in de close game.

Kenmerken van de power forward zijn:
•Krachtige speelster die kracht combineert met atletisch vermogen. 
•Heeft een goed spelinzicht
•Beschikt over een redelijk tot goede dribbel. 

•Beschikt over een arsenaal aan post-moves. 
•Sterke rebounder met een goede outlet-pass. 
•Kan goede screens zetten

•Bezit de mentaliteit om altijd de rebound in te gaan. 
•Heeft een goed spelcontact met de 5.
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2.3.3 Post fundamentals

Kenmerken van de center (de post) zijn:
• Meestal de langste speelster van het team

• Kan uitstekend rebounden. 
• Zet veel screens voor de forwards. 
• Is een goede passer vanaf de high-post. 

• Heeft zeer goede post moves in huis. 
• Beschikt over een dribbel voor een post-move of een escape 

dribbel
• Gaat altijd de rebound in. 

• Is een sterke speelster (dus doet veel krachttraining)

Catch Chin Check

Voor post players is het belangrijk om continu de 3 C’s te trainen:

Catch (het vangen van de bal) = het is belangrijk dat een postspeelster direct controle heeft bij het aannemen 
van de bal. Postspeelsters zijn vaak aan het werk om de juiste positie te winnen (b.v. op het blok of de elleboog). 
Zij moeten deze verworven positie zien vast te houden, ook wanneer zij de pass krijgen. Balcontrole is daarbij 
belangrijk. Immers in de inside situatie zijn de meeste verdedigsters en dus de meeste handen die de bal willen 
hebben. Daardoor is het belangrijk dat de postspeelster de bal direct onder controle heeft bij het eerste 
balcontact. 

Chin = wanneer de bal gevangen is, brengt de speelster de bal direct onder haar kin, waardoor de ellebogen 
naar buiten staan en daardoor een goede bescherming bieden tegen de verdedigsters

Check = de postspeelster checkt continu waar haar verdedigster(s) zich bevinden, zodat zij direct bij het 
aannemen van de bal weet welke kant zij uitdraait. De check vindt altijd plaats door direct opzij te kijken. Sommige 
coaches pleitten ervoor direct naar de baseline te kijken. Dit is namelijk altijd de kortste weg naar de basket (en 
heeft vanuit dit perspectief de voorkeur). Andere coachen pleiten ervoor om naar het midden te kijken. De weg 
naar het midden opent ook eventuele andere mogelijkheden voor het aanpassen van (openstaande) 
medespeelsters en bovendien zie je een eventuele help-verdedigster 

De post speelster is een belangrijke speelster voor het team. Enkele tips voor de low post 
speelster (“op het blok”)

· Jump stop wanneer je de bal ontvangt
· Kin op de bal, ellebogen naar buiten, lage stance
· Lees de verdediging: neem wat ze je geven
· Vermijd snelle bewegingen in de aanval, maar gebruik van je lichaam en 

gewicht om je positie te veroveren
· Krijg je lichaam parallel aan het bord voor een power-lay-up
· Ga sterk omhoog, bescherm de bal met je inside arm en elleboog
· Maak een “pump fake” (pomp schijnbeweging)
· Slash arm (draai je arm om de tegenstandster heen)
· Binnenste been techniek – stap altijd met je binnenste been naar de basket
· Bij een aanvalsrebound: houd de bal hoog, ellebogen naar buiten!
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3 Training geven

3.1 Training geven: de organisatie (van dit boek)

In dit boek wordt een grote hoeveelheid drills / oefeningen in verschillende categorieën gepresenteerd. Met het aantal 

oefeningen kun je gemakkelijk een jaar lang trainen zonder dat je dezelfde oefening nogmaals gebruikt. Dat is echter 

niet de bedoeling. Zeker bij het aanleren van vaardigheden is de herhaling van de uitvoering van die vaardigheid erg 

belangrijk. 

1. Laat een bepaalde oefening tenminste drie keer in opeenvolgende trainingen terugkomen,

2. Gebruik vervolgens een variant op die oefening ook drie keer

3. Herhaal de eerste oefeningen en stel vast wat de vooruitgang is

4. Gebruik een variant op een hoger niveau

5. Slijp de vaardigheid in door opnieuw de oorspronkelijke oefening te gebruiken.

Dit boek kun je het meest effectief gebruiken door uit te gaan van de schema’s die ik in paragraaf @@@ presenteer. 

Maak op basis daarvan een keuze voor de oefeningen die je wenst te gebruiken. Vanzelfsprekend is het belangrijk om 

hierin je eigen keuzes te blijven maken! Immers: het leerproces van je speelsters verloopt altijd anders dan dat je aan 

het begin van het seizoen verwacht dat het loopt.

3.1.1 Wat biedt dit boek niet?

Natuurlijk is het niet mogelijk om alle aspecten van basketbal in dit boek op te nemen. Daarom heb ik ook keuzes 

gemaakt. Zo heb ik de keuze gemaakt om weinig tactische set-plays e.d. op te nemen. Ook heb ik ervoor gekozen om 

geen geen uitgebreide beschrijvingen te geven van de technische details bij de uitvoering van bepaalde aanvallende of 

verdedigende vaardigheden, zoals de stand van de voeten, de handen, enzovoorts. Daarnaast besteed ik hoegenaamd 

geen aandacht aan spelregelkennis en de rol van scheidsrechters c.q. juryleden

3.2 Overzicht van de drills (niveaus)

De drills in dit boek zijn ingedeeld in vier niveaus. De niveaus beslaan zowel de leeftijdscategorie als het 

bekwaamheidsniveau. De volgende vier niveaus worden onderscheiden:

Leeftijd Bekwaamheid

Niveau 1 U12 Beginnend

Niveau 2 U14 Gevorderd

Niveau 3 U16 / U18 Vergevorderd / wedstrijdsport

Niveau 4 U 20 / U22 Topsport

Benader deze niveaus vooral als een richtlijn en niet als een richtsnoer. De niveau-indeling is bedoeld je een handvat te 

geven bij de keuze van oefeningen bij je trainingsopbouw. Zo kan het bijvoorbeeld evengoed mogelijk zijn dat een U12 

team (of speelster) al vergevorderd niveau basketbal (= niveau 3) speelt, en dat een U22 speelster op beginnend niveau 

(= niveau 1) speelt. 

3.2.1 Hoe houd ik rekening met leeftijdsaspecten bij mijn trainingen?

De oefeningen die in dit boek aan de orde komen zijn gecategoriseerd per niveau. Het is handig om bij je team uit te 

gaan van de juiste categorie die past bij de bekwaamheid en leeftijd van je groep. Naast de inhoudelijke 

moeilijkheidsgraad, zijn er natuurlijk ook andere aspecten waarmee je als trainer rekening houdt bij de keuze en de 

uitvoering van je training. In de onderstaande tabel zijn de meest relevante verschillen aangegeven:
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Onder 12
Niveau 1

U14
Niveau 2

U16 / 18
Niveau 3

U 20 / 22
Niveau 4

Doel Plezier in basketbal ; 
algemene ontwikkeling 
speelsters ; veel spelvormen

Aanleren nieuwe 
technieken ; veel 
oefenvormen

Aanleren nieuwe technieken 
en tot automatismen 
herhalen ; aanleren tactische 
samenwerking (groep / team)

Conditioneren 
technieken / complexe 
tactische aspecten

Didactiek KISS-principe: “Keep it 
Short and Simple”.
Veel variatie ; gericht op 
deelname door iedereen

Combineer oefeningen ; 
aandacht voor correctie 
details

complexe oefeningen ; meer 
differentiatie i.v.m. 
positioning; 

Complexere oefeningen

Oefeningen Eenvoudig van structuur ; 
technisch van aard

Technische oefeningen ; 
conditionele verbetering

Technische / tactische 
oefeningen – conditioneel ; 
precisie in de uitvoering

Technisch en tactisch – 
conditioneel

Intensiteit Vermijd en waak voor te 
grote vermoeidheid en 
uitputting

Zoek naar balans in 
volume en intensiteit

Zoek naar grenzen van 
intensiteit

Verleggen van grenzen

Mentaal Korte uitdagende en 
interessante oefeningen

Korte uitdagende en 
interessante oefeningen

Afwisseling in oefenstof / 
omgaan met druk

Inslijpen op details

Positioning n.v.t. Posities benoemen en 
eerste toepassing

Begin en uitbouw specialisatie 
posities

Aandacht voor 
specialisatie van posities

3.3 Trainingsopbouw (jaarschema en trainingsopbouw – Big Eight)

Als je je trainingen gaat voorbereiden, is het verstandig om uit te gaan van een onderscheid tussen een training, een 

periodieke planning en een jaarplanning.

3.3.1 De training

Het doel van een training is om de speelsters:
• fundamentals aan te leren en te conditioneren 

op alle gebieden

• als team voor te bereiden op de komende 

wedstrijd

Om deze twee doelen te kunnen realiseren laat ik elke 

training een aantal vaste trainings onderwerpen aan de 

orde komen. Ik noem deze acht onderwerpen de “Big 

Eight”. Het zijn de vaste onderwerpen die in elke training 

aan de orde komen en daardoor structuur geven aan de training. Mijn “Big Eight” van onderwerpen is als volgt:

1. Warming up – met een focus op voetenwerk, balbehandeling, dribbelen, passen en schieten

2. Individuele aanvallende fundamentals – met een focus op dribbelen, passen en schieten

3. Teamgerichte aanvallende fundamentals – met een focus op voetenwerk, 2-2, 3-3, 4-4

4. Transition en conditionering – met focus op de transitie in twee richtingen; inclusief een competitief element

5. Individuele verdedigende fundamentals – met focus op voetenwerk, 1-1, help-aspecten

6. Teamgerichte verdedigende fundamentals – met focus op collectieve verdediging

7. Setplay/conditionering – met focus op setplays en 5-5 situaties

8. Cooling down – met focus op afronding training
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Hoeveel tijd je per onderwerp bezig bent, hangt af van het verloop van de oefeningen. Aan elk onderwerp besteed ik 

meestal ongeveer 10 minuten. Daarnaast is het soms belangrijk om extra tijd aan een bepaald onderwerp te besteden. 

Dan gaat dit ten koste van de tijd voor een ander onderdeel. Het is in mijn ogen wel belangrijk om in elke training alle 

onderwerpen aan bod te laten komen.

De meeste trainers hebben een training van 1,5 uur. Wanneer je per training meer tijd hebt (bijvoorbeeld 2 uur) kun je 

extra tijd aan elk onderwerp besteden, door bijvoorbeeld een extra oefening op een onderwerp toe te voegen. Bij 

kortere trainingstijden (b.v. 1 uur) kun je de onderwerpen 2 en 3 en 5 en 6 samen voegen.

3.3.2 Periodieke planning

Het is relevant om tijdens het jaar onderscheid te maken in je focus. Zo staat bijvoorbeeld het begin van het seizoen 

vanzelfsprekend meer in het teken van de individuele ontwikkeling, terwijl je aan het eind van het seizoen wellicht strijd 

om de play-offs voor de Rayon finale of zelfs het Nationaal Kampioenschap. Dan ligt de focus in je training 

vanzelfsprekend op een ander niveau. Het onderscheiden van je focus doe je in de zogenaamde periodieke planning. 

Per periode werk je bepaalde thema’s of accenten nader uit. De thema’s die aan bod komen, staan tijdens een aantal 

trainingen centraal waardoor je in zo’n periode de oefeningen op een steeds hoger niveau kunt laten uitvoeren.

Vooral voor jeugdteams is het belangrijk om die structuur aan te bieden. Veel trainers hebben de neiging alles tegelijk en 

door elkaar heen aan te bieden. Het gevolg hiervan is dat het effect van de training niet altijd even goed wordt bereikt. 

Ik ben van mening dat met name jeugdcoaches zich sterk moeten maken om thematisch te werken met de speelsters. 

Wanneer dit binnen een vereniging structureel gebeurt, levert dit vanzelf resultaten op.

Zelf deel ik het jaar op in vijf blokken met per blok 15 trainingen. Aan het eind van elk blok  is een z.g ‘repeatweek’ 

ingebouwd. Deze repeatweek gebruik ik om drie redenen. Namelijk (1) om de oefenstof te kunnen herhalen; (2) om 

bepaalde oefenstof die ik nog niet heb kunnen behandelen alsnog te kunnen doen en (3) om te testen en te beoordelen 

hoever de ontwikkeling van speelsters is. Dit laatste administreer ik zodat ik per speelster over een 

ontwikkelingsrapportage beschik.

Ik ga uit van de volgende indeling van het jaar:

Blok Periode Focus

1 sept / okt opbouw individuele vaardigheden

2 nov / dec opbouw teamaspecten

3 jan t/m half mrt uitbouw individuele vaardigheden

4 half mrt / mei teamresultaat centraal (i.v.m. play offs e.d.)

5 half mei t/m eind juni individuele vaardigheden

3.3.3 Jaarplanning

Als trainer maak je aan het begin van het jaar een jaarplanning waarin je de onderwerpen benoemt die je tijdens het 

seizoen aanleert. Dit hangt natuurlijk samen met de periodieke indeling van het seizoen (zie paragraaf hierboven). In je 

jaarplanning geef je op hoofdonderwerpen aan wat je in welke periode gaat behandelen. 

Tijdens de vijf periodes kun je bepaalde thema’s of accenten in je trainingen leggen. Die thema’s zijn vanzelfsprekend 

inhoudelijk van aard, terwijl de accenten kunnen liggen in vooral het verschil in intensiteit. Dit laatste heeft bijvoorbeeld 

te maken met de periode van het seizoen waarin je je bevindt met je team. Natuurlijk is het van belang dat je alle 

aspecten van de sport zoveel mogelijk aan bod laat komen, maar je kunt niet aan alles evenveel aandacht besteden. 

Daarom is het goed de keuzes die je maakt expliciet te maken en op te nemen in je jaarplanning. Naar je speelsters toe, 

17



en ook naar je collega-coaches kun je dan jezelf verantwoorden. Bovendien heeft dit het voordeel dat je de leerlijn met 

trainers die je eventueel opvolgen kunt bespreken.

Een voorbeeld van een thematische aanpak voor een jaar kan er als volgt uitzien:

Blok Periode Focus Aanvallend Verdedigend

1 sept / okt opbouw individuele 
vaardigheden

Voetenwerk
Passen - Schieten - 
Dribbelen

Voetenwerk
Five commandments

2 nov / dec opbouw teamaspecten Setplay 
Out of Bounds

Defensive transition

3 jan t/m 
half mrt

uitbouw individuele 
vaardigheden

Voetenwerk
Passen - Schieten - 
Dribbelen

Voetenwerk
Five commandments

4 half mrt / 
mei

teamresultaat centraal 
(i.v.m. play offs e.d.)

Setplay 
Out of Bounds

Pressure defense Run 
and Jump

5 half mei - 
eind juni

individuele vaardigheden Voetenwerk
Passen - Schieten - 
Dribbelen

Voetenwerk
Five commandments

3.3.4 De “Big Eight” eenheden en je rol als trainer

Een traning kent -zoals ik zojuist heb aangegeven - acht 

trainingseenheden. Elke trainingseenheid verwacht van 

jou als trainer bepaalde activiteiten. Immers: het is 

natuurlijk ondenkbaar dat je als trainer eigenlijk niets 

doet. Ik ga uit van de volgende activiteiten van jou als 

trainer:

1) (Oriënteer) - Ik vind het van groot belang dat de 

speelsters weten waarom en waartoe zij een 

bepaalde oefening doen. Tijdens de oriëntatie leg ik 

het doel (en nut) van de oefening uit.

2) (Demonstreer) – Het voordeel van het (laten) 

demonstreren van een oefening door een (mede)

speelster is dat de uitvoering voor de overige 

speelsters herkenbaar is (deze ligt in de z.g. “zone 

van de naaste ontwikkeling”). 

3) (Observeer) (tijdens de oefening) – geef speelsters 

de gelegenheid om zich de vaardigheid ‘eigen’ te 

maken, check alle speelsters individueel op hun 

uitvoering van de oefening.

4) (Corrigeer) – geef feedback - speelsters die serieus 

met de sport bezig zijn, vragen zich af waarom iets 

goed of fout verloopt en willen daarover van de 

trainer of van de medespeelsters iets horen. Daarom 

geef je zowel individueel als ook collectief feedback. Natuurlijk is er per speelster onderscheid te maken in de wijze 

waarop het leren plaatsvindt. Sommige speelsters hebben een oppervlakkige leerstijl (ongericht) en zijn al blij als ze 
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de vaardigheid kunnen uitvoeren. Andere speelsters hebben een meer diepgaande leerstijl (betekenisgericht) en 

willen alles van je weten.

5) Pas toe in eindfase – elke oefening (vaardigheid die is aangeleerd) wordt toegepast in een eindfase, d.w.z. een 

wedstrijdsituatie.

Het is daarnaast van belang dat je elke trainingseenheid laat voldoen aan de volgende elementen:
• het is praktijkgericht - d.w.z. altijd gericht op het nabootsen van een wedstrijdsituatie
• er zit een opbouw in complexiteit en diversiteit
• je rol als trainer verandert gedurende de oefening (van modelleren, via scaffolding naar reflectie)

• er is een opbouw van gesloten naar open bewegingen
• je onderhoud een variatie in discrete – seriele en continue bewegingen
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3.4 Drills per categorie

In deze paragraaf zijn alle basketbal ‘onderwerpen’ uit dit boek gerangschikt en gecategoriseerd.

3.4.1 Verdediging

VerdedigingVerdedigingVerdediging U12 / 
niveau 1

U14 / 
niveau 2

U16/18 / 
niveau 3

U20/22 / 
niveau 4

VoetenwerkVoetenwerk

Basic stance 

Slides (parallel en diagonaal) 

Dropstep 

Retreatstep 

Van slides naar loop/sprint en andersom 

Advance step 

Verbetering van positie t.o.v.
• De bal
• De basket
• De eigen man
• Andere speelsters (covering down)






PositiebepalingPositiebepaling

Ball side 

Help side 

Jagen op man/positie en terugkeren in juiste defensive 
stance



Corrigeren van verdedigende positie bij veranderende rol / 
positie van bal



Positioning in strijd voor inside posities bij aanv/verd 
rebound



Verdediging van aanvalster zonder balVerdediging van aanvalster zonder bal

Positionering van basic stance
Aan ballside (denial stance)
Op helpside (flat triangel / pistol defense)




Charge nemen 

Attack step (“balls up”) 

Bump the cutter 

Verdediging van aanvalster met balVerdediging van aanvalster met bal

Toe heel alignement 

Verdediging van eerste stap (binnen de shooting range van 
de aanvalster)



Retreat step 

Patter step 

Loading up 

Creeren van ball side/ help side 

Channeling (45 graden principe) (fanning / funneling) 

Tracing the ball 

Flick techniek 

Charge nemen 

Attack step (“balls up”) (pressure stance) 

Closing out 

Help aspectenHelp aspecten

Closing the gap 

Jump to(ward) the ball 

Help & recover 

Help the helper 

Shooting the gap 

Screen verdedigingScreen verdediging
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Off the ball 

On the ball 

Slide through 

Fighting over the top 

Hedging 

Jump switch / Blitz switch 

Collectieve verdedigingCollectieve verdediging

Calling (waarschuwen medespeelsters / balls up e.d.) 

Basic shell (opbouw) 

Rotatie 

Double teaming (timing) 

Press verdediging 

Combinatie verdediging (box-and-one, triangle-and-two) 

Run-and-jump 

Post defensePost defense

Fronten 

Full collapse 

Line of Deployment 

Zone verdedigingZone verdediging

Match up zone 

Stunting 

Compact zone 

3.4.2 Transition

TransitionTransitionTransition U12 / niveau 
1

U14 / niveau 
2

U16/18 / 
niveau 3

U20/22 / 
niveau 4

Fast breakFast break

Awareness 

Lane organisatie 

2 – 1 

3 – 2 

Outlet pass 

Ontvangst en opstelling t.o.v. outlet pass 

Eindfase 

Secondary fast-breakSecondary fast-break

Overgang in set play op half veld 

Early Offense 

Quick hitters 

3.4.3 Aanval

Aanvallend voetenwerkAanvallend voetenwerkAanvallend voetenwerk U12 / 
niveau 1

U14 / 
niveau 2

U16/18 / 
niveau 3

U20/22 / 
niveau 4

Basis(uitgangs) houding en lichaamsbalansBasis(uitgangs) houding en lichaamsbalans  

Met balMet bal

Triple Threat  

Facing the basket 

Zonder bal (vrijlopen)Zonder bal (vrijlopen)

Richtingsverandering 

Tempowisseling 
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In-out beweging 

V-cut 
• Naar de bal
• Weg van de bal (backdoor)






S-cut  

Flash cut 

Curl cut  

Flair cut 

Button hook 

Reverse spin  

Offensive roll  

Triangle move  

Vangen van de balVangen van de bal

Een tel stop (jump stop)  

Twee tellen stop (stride stop)  

PivottingPivotting

In combinatie met een dribbel (eerste stap: open step of 
crossover step)



Na stop uit dribbel 

Front en reverse  

Kracht oefeningenKracht oefeningen

Met eigen lichaamsgewicht  

SprongtechniekSprongtechniek

Vanaf een en twee benen 

ReboundingRebounding

Boxing in  

Boxing out  

AanvalAanvalAanval U12 / 
niveau 1

U14 / 
niveau 2

U16/18 / 
niveau 3

U20/22 / 
niveau 4

Aanvallend overtalAanvallend overtal

Combinatie en positie spel 

Herkennen van mogelijkheden en bedreigingen 

1-11-1  

2-22-2

Dribbels levend houden 

Aanspeelbaar zijn 

Laat hand zien (geef target) aan de passer 

Leer vragen om de bal 

Ontwikkeling van begrip van de juiste afstand (spacing) 

Zie altijd de bal (in naanval en verdediging) 

Catch – square up 

Herken de vrije ruimten 

Give and go 

3-33-3

(onderling) ruimtebegrip 

Creeren en benutten van vrij liggende / open ruimten 

Splitting the post (low – mid – high) 

Samenwerking guard – guard 

Samenwerking guard – forward 

Samenwerking guard - center 

Samenwerking forward - center 

Pick-and-roll + spot-up 3e man 
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Pass-cut 

Pass-screen away  

Pass-go behind  

Pass-back screen 

Pass-ball screen 

4 – 44 – 4

Aanval tegen press verdediging (incl bal inname) 

Bal onder druk in de aanval krijgen 

Clear out 

Spot up (corner / sweet spot / wing) 

Techniek spel rug naar de basket (post-play) 

Keuzes maken bij entry (dribbel of passing) 

Find the hot-shooter 

ScreeningScreening

Enkelvoudige screens 

Pick-and-roll 

Horizontale / verticale screens 

Gebruik van de screens (read the defense) 

Staggered Screens 

Out-of-BoundsOut-of-Bounds

Sideline 

Baseline 

3.4.4 Set-plays

Set playSet playSet playSet play U12 / 
niveau 1

U14 / 
niveau 2

U16/18 / 
niveau 3

U20/22 / 
niveau 4

VoortactiekVoortactiek In oefen en spelvormen 

2 – 2 

3 – 3 

4 – 4 

Gebruik van ruimten in georganiseerde aanvallende activiteitenGebruik van ruimten in georganiseerde aanvallende activiteitenGebruik van ruimten in georganiseerde aanvallende activiteiten 

Principes passing gamePrincipes passing game 

Man – to – manMan – to – manMan – to – man 

Shuffle OffenseShuffle Offense 

Motion OffenseMotion Offense 

Triangle OffenseTriangle Offense 

Last minute gameLast minute game  

Zone verdedigingZone verdedigingZone verdediging

Even frontEven front 

Oneven frontOneven front 

3.4.5 Balbehandeling

Bal behandelingBal behandelingBal behandeling U12 / niveau 
1

U14 / niveau 2 U16/18 / niveau 
3

U20/22 / niveau 
4

Vasthouden van de bal 

Basis oefeningen 

Met twee ballen 
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Advanced technieken en 
verbindingen



3.4.6 Dribbelen

Dribbelen (links en rechts)Dribbelen (links en rechts)Dribbelen (links en rechts) U12 / 
niveau 1

U14 / niveau 
2

U16/18 / 
niveau 3

U20/22 / 
niveau 4

Dribbel op de plaatsDribbel op de plaats  

Dribbelstart met gebruik van basistechniekDribbelstart met gebruik van basistechniek  

Finger-tips 

Side-to-side 

Push-and-pull 

Hand-to-hand 

Jab step 

Open step  

Cross-over step 

Rocker step / move 

Herkenning betekenis van dribbelHerkenning betekenis van dribbel

Als middel van aanval en verdediging 

Als middel om directe tegenstander te verslaan 

Als middel om naar de sweet spot te penetreren 

Dribbel in bewegingDribbel in beweging

Verandering van ritme / snelheid / stop and go dribbelVerandering van ritme / snelheid / stop and go dribbel 

Verandering van richting onder drukVerandering van richting onder druk 

Cross over 

Between the legs  

Reverse 

Behind the back 

Stutter steps 

Fake x-over 

Fake reverse 

Spin dribbel 

Hesitation dribbel (‘freeze and explode’) 

Hockey dribbel 

Verbindingen van verschillende dribbeltechniekenVerbindingen van verschillende dribbeltechnieken

3.4.7 Passen

PassingPassingPassing U12 / 
niveau 1

U14 / 
niveau 2

U16/18 / 
niveau 3

U20/22 / 
niveau 4

Vangen van de bal (in de sprong)
• vanuit verschillende posities en richtingen
• vanuit verschillende ritmen en snelheden

Vangen van de bal (in de sprong)
• vanuit verschillende posities en richtingen
• vanuit verschillende ritmen en snelheden




Parallel stance (1-tel ritme) 

Stride stance (2-tellen ritme) 

Vanuit stand en vanuit beweging, met één of twéé handen, met 
kleinere of standaard maat bal
Vanuit stand en vanuit beweging, met één of twéé handen, met 
kleinere of standaard maat bal

Fake and pass 

Chest pass  

Overhead pass 

Pushpass (schouder)  

Baseball pass  

Bounce pass  
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Hand-off pass  

Back flip pass  

Bowling pass (underhand flip pass)  

Dribbel hand-off pass 

Hook pass 

Sideward pass 

One hand cross over pass 

Behind the back pass  

Between the legs pass 

Over the shoulder pass 

Alley oop pass 

3.4.8 Schieten

SchietenSchietenSchieten U12 / 
niveau 1

U14 / 
niveau 2

U16/18 / 
niveau 3

U20/22 / 
niveau 4

SchottechniekSchottechniek

Statisch van dichtbij met een hand 

Van midden afstand (na dribbel en cut) 

Vrije worpen 

Twee tellen ritmeTwee tellen ritme 

Lay up (links en rechts) 

Lay in (links en rechts) – fingerroll 

Variaties verschillende angles 

Powermove  

Reverse shots, sink, bank  

Hook shot 

Tip-in 

Set shotSet shot

Uit statische opzet
Na catch (in 2 tellen ritme)
Na dribbel
Na shotfake (en/of dribbelfake)








Jump shotJump shot

Schot fake en schot 

Schot fake en drive 

In ¼ draai 

In ½ draai (Turn around) 

3-puntsschot3-puntsschot

Vanuit stilstand 

Vanuit de dribbel 

Vanuit de run 

Verzwaarde omstandigheden:
Ruimte,
Tijd,
Verdediging.

3.5 Training geven: de didactiek

In deze paragraaf ga ik in op praktische zaken die betrekking hebben op de didactiek van het training geven. De ideale 

training is er een waarbij de speelsters hard werken, veel energie erin kunnen leggen, nieuwe dingen leren, enige keuze 

hebben in wat zij doen en socialiseren met elkaar. Dit alles binnen een structuur die jou als trainer de mogelijkheid geeft 
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een belangrijke controle uit te oefenen wanneer dit nodig is. Ik beperk mij hier tot het geven van enkele tips en verwijs 

voor een uitgebreide en ook inhoudelijke beschrijving naar andere boeken.

3.5.1 Welke principes gebruik je bij de trainingen?

1. Wees voorbereid – een coach zonder een plan mist onderwerpen. Het is belangrijk voor de speelsters om te 

ervaren dat hun trainer investeert om hun potentiële kwaliteiten te benutten.

2. Zet de toon aan het begin – De eerste 15 minuten van de training zijn het meest belangrijk omdat het de toon zet 

voor de gehele training. Begin niet rustig aan: maak duidelijk aan de speelsters dat de training start zodra zij het 

veld betreden.

3. Wees praktisch – geef oefeningen met veel beweging. Basketbal is een sport met snelle transities en 

veranderingen: een intensieve oefening conditioneert de speelsters niet alleen fysiek maar ook mentaal.

4. Zorg voor competitieve situaties – maak van de drills zoveel mogelijk “mini-games” met consequenties voor de 

verliezers. Dit stimuleert de speelsters en de mentale drive die nodig is om een winnaar te zijn.

5. Wees niet bang om kritiek te geven – geef opbouwende kritiek waar je het nodig vindt. Dit is noodzakelijk om de 

goede gewoonten met elkaar op te bouwen.

6. Gebruik de ‘Heel-deel-heel’-techniek – bijvoorbeeld: 

een set-play laat je eerst in zijn geheel zien, zodat de 

speelsters een idee hebben hoe het er uiteindelijk 

uitziet. Daarna knip je de set-play op in deel-

oefeningen (b.v. 2 en 3 manssituaties) en dan breng jet 

het weer terug in een 5-5 situatie. Uitgangspunten voor 

de trainer bij het geven van training is dat hij in staat is 

om wanneer iets voor de speelsters moeilijk is (1) het 

geheel te vereenvoudigen en te splitsen, en als het dan 

nog te moeilijk mocht blijken te zijn dat hij er (2) een 

spelletje van weet te maken.

7. Herhaling is de moeder van het leren – Basketbal is 

een sport van gewoonten en de enige weg om de 

juiste gewoonten te ontwikkelen is door deze steeds 

opnieuw te doen. Wanneer een vaardigheid is geleerd, 

moet het ook op wedstrijdsnelheid worden getraind.

8. Benader speelsters als individuen – verschillende 

speelsters hebben verschillende behoeften. Het is 

belangrijk voor een coach om individueel te reageren 

op de behoeften. “Eerlijk zijn” wil niet zeggen dat je 

iedereen op dezelfde manier moet behandelen.

9. Je krijgt altijd wat je vraagt – Een coach die tijdens de 

training erg relaxed optreedt, krijgt hetzelfde gedrag 

van zijn speelsters tijdens de wedstrijd. De coach die 

de maximale inzet en uitvoering van oefeningen eist 

tijdens de training ziet dit als succes terug in de wedstrijd.

10. Conditioneer met de bal – basketbal vereist een uitstekende conditie. Maar de wedstrijd wordt gespeeld met de 

bal. Gebruik dus bij conditionele oefeningen zoveel mogelijk de bal.

11. Bouw de transitie in – Het team dat de transitie wint, wint meestal de wedstrijd. Daarom is het belangrijk om 

aanvallende en verdedigende transitie in te bouwen in de oefeningen.

12. Scrimmage – verschillende coaches zijn bang van het spelen van een wedstrijdje aan het eind van de training, 

vanwege het slappe spel. Eis daarom de volledige inzet. Dit is goed voor de conditionering en ook in het 

voorkomen van blessures.
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3.5.2 Hoe structureer je de training?

1. Maak een script voor je gehele training – Je weet precies welke drill je op welk moment van de training doet.  Zorg 

dat je je vooraf voorbereid op de training. Schrijf de oefeningen uit op papier. Neem hiervoor de tijd en maak 

gebruik van je jaarschema. 

2. Probeer de trainingen vooruit voor te bereiden - werk ongeveer 2 weken vooruit in de planning. Zo voorkom je dat 

je de training teveel laat beïnvloeden door wedstrijdresultaten, en ook voorkom je dat je een training wegens 

tijdsgebrek niet hebt kunnen voorbereiden.

3. Gebruik nieuwe drills en oefeningen in de eerste helft van je training – de speelsters zijn dan nog het meest 

oplettend en het minst vermoeid.

4. Limiteer elke drill tot maximaal 10 minuten (inclusief de variaties)

5. Laat speelsters weten welke oefeningen je gaat doen – vertel welke onderwerpen tijdens de training centraal staan

6. Maak gebruik van een consistent patroon in je trainingsopbouw – wissel intensieve oefeningen af, met meer 

technisch georiënteerde drills.

7. Kies drills die snelle uitvoering en conditionering in zich hebben – voorkom dat je ‘apart’ nog veel aan conditie moet 

trainen omdat je oefeningen te weinig 

intensiteit in zich hebben.

8. Organiseer je drills zodanig dat je 

weinig tijd nodig hebt om voor te 

bereiden – Als een specifieke drill veel 

voorbereiding kost (b.v. vanwege 

additioneel materiaal gebruik), plan 

deze oefening dan na een waterbreak.

9. Gebruik je speelsters bij de organisatie 

van de drills zodat ze continu 

betrokken blijven (b.v. laat hen de 

cones pakken)

10. Gebruik altijd alle speelsters – als 

sommige drills slechts 5 speelsters 

betrekken, laat dan de overige 

speelsters b.v. touwtje springen, 

werken aan balbehandeling etc.

11. Eindig elke training op een positieve 

manier – Team georiënteerde drills 

geven de speelsters het gevoel van 

verbondenheid wanneer zij het veld 

verlaten.

3.5.3 Hoe krijg je de aandacht 

van de speelsters en hoe 

houd je deze vast?

1. Praat minder en laat meer zien – de 

aandachtscurve van een speelster reikt 

veelal niet verder dan ongeveer 1 

minuut. Een “beeld” zegt meer dan 

1000 woorden: dus laat de oefening 

zien, leg het ‘hoe’ en ‘waarom’ uit en laat ze zelf oefenen.

2. Gebruik alle zintuigen – kortom, niet alleen praten en laten zien, maar ook met contact (door b.v. hand op de 

schouder) focus je de aandacht van de speelster.
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3. Gebruik beloningen – door ‘punten’ toe te kennen aan iemand die aantoont goed te hebben geluisterd, stimuleer je 

de focus (b.v. wie de meeste punten aan het eind van de training heeft, krijgt een AA-drink).

4. Gebruik onderwerpen die de speelsters interesseren – Speelsters zijn meer geïnteresseerd in voorbeelden waarmee 

zij een relatie kunnen leggen (b.v. praat over hun 

favoriete speelster)

5.Gebruik regelmatig rustpauzes – wanneer er 

korte rustpauzes tussen de drills zitten en de 

speelsters weten dit, zullen zij meer aandacht 

tijdens de oefeningen hebben voor de oefeningen.

6.Verklaar en laat zien met welke reden iets moet 

– Het uitleggen van de reden ‘waarom’ iets moet 

is een bewezen psychologische meerwaarde. 

Mensen zijn nu eenmaal wezens die het ‘waarom’ 

willen weten. Als zij de reden niet weten waarom 

zij iets moeten doen, zullen zij zich niet 100% 

geven.

7.Verander continu – laat speelsters niet te lang 

dezelfde drill uitvoeren. Verander tenminste elke 2 

tot 5 minuten (variaties e.d.).

8.Gebruik een stopwatch – laat een stopwatch 

elke 2 minuten een signaal afgeven zodat je zelf 

ook weet dat je moet variëren.

9.Stel vragen om interactief te zijn – stel vragen 

aan je speelsters bij de uitleg (b.v. “Waarom denk 

je dat het op die manier ...”). Dit maakt hen alert 

en scherp.

10.Noem je speelsters vaak bij de naam – 

Wanneer speelsters vaak hun naam horen, 

merken zij dat je met ze bezig bent, dat je naar ze 

kijkt en dat je ze waardeert.

11.Alle ogen op jou – tijdens de korte momenten 

dat je praat, maak je er een ongeschreven regel van dat ALLE ogen op jou zijn gericht. Dit maakt het voor de 

speelsters veel moeilijker om hun focus los te laten.

12. Laat ze snel merken “wat je zegt, bedoel je ook” – doe geen bedreigingen, maar beloof en zorg dat dit ook gebeurt.

13. Beperk het aantal regels en beloften – reageer wanneer speelsters niet luisteren, niet op tijd bij de hustle zijn, etc.

3.5.4 Hoe help je speelsters om vertrouwen en succes ervaringen op te doen?

1. Behandel elke speelster met respect

2. Wees eerlijk naar de speelsters.

3. Beloon in balans – als je altijd maar een beloning geeft voor alles wat zij doen, betekent dit uiteindelijk heel weinig.

4. De taak van een coach is om te corrigeren bij vergissingen, slechte beslissingen, niet focussen, etc. Kortom: prijs 

bij goede zaken (high-5; glimlach; e.d.) en wees streng bij fouten (niet uitboxen e.d.)

5. Beperk je commentaar na de wedstrijd tot 1 minuut. Bewaar de verdere zaken voor de trainingen – (laat eventueel 

de assistent coach timen!)

3.5.5 Hoe maak je je drills aantrekkelijk?

Niet alle drills in dit boek zijn even aantrekkelijk voor elke speelster. Daar kun je als trainer/coach ook je eigen variatie in 

aanbrengen:

1. verander de drill in een wedstrijd – dit geeft de drill een toevoeging en laat speelsters hard werken.

2. beloon met punten – een technisch goed uitgevoerde drill levert punten op voor een “AA-drink”
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3. voeg hulpmiddelen toe – cones, pionnen, stoelen aan de oefening toevoegen geeft de drill een nieuwe dimensie

4. laat de coaches 2 runs lopen als het team iets bereikt – (niet te vaak natuurlijk -;))

Let er overigens wel op dat je focus continu gericht blijft op het technisch goed uitvoeren van de basketbal 

vaardigheden van de speelsters. Een technisch goede uitvoering van een schot, dribbel, et cetera, is belangrijk omdat 

dit het namelijk mogelijk maakt ook de snelheid verder op te voeren. Soms zie je iemand die iets wel heel snel kan 

uitvoeren (b.v. snel schot), maar zich niet meer kan verbeteren doordat de uitvoering niet goed genoeg is om verder te 

groeien.

De opbouw van een drill is als volgt:
• max 1 minuut uitleg
• 2 minuten uitvoering van de vaardigheid

• max 1 minuut correctie / c.q. uitleg variatie
• 2 minuten uitvoering van de vaardigheid
• 2 minuten in spelvorm afronding

3.5.6 Hoe breng je variatie en diepgang in je oefenstof?

Natuurlijk hoop ik met de grote hoeveelheid drills en oefeningen die in dit boek worden aangeboden al reeds een 

antwoord op deze vraag te hebben gegeven. Maar je kunt ook zelf veel doen. Alle aangeboden oefeningen kun je 

aanpassen aan de kwaliteit van de speelsters (makkelijker of moeilijker maken), variëren in aanbieding door simpelweg 

veranderingen aan te brengen in:

• tussen statisch en dynamisch
• van bewegen volgens vaste lijnen (of in een bepaald gebied) naar vrij bewegen
• door gebruik te maken van hulpmiddelen (b.v. cones, palen e.d.)

• afstanden tussen speelsters (of baskets) verkleinen of vergroten

3.5.7 Hoe houd je je speelsters gemotiveerd (of hoe stimuleer je de motivatie)?

1 Biedt een optimale uitdaging – speel in op de aanwezige intrinsieke motivatie en biedt een sportomgeving waarin 

de speelster alle energie en ambities kwijt kan

2 Vergroot de sociale ondersteuning – reageer in positieve termen op de gedachten van de speelsters ; creëer een 

prettige sfeer in de groep ; gedraag jezelf als coach ook gemotiveerd – vind een balans tussen bemoedigen en het 

uiten van kritiek

3 Zorg ervoor dat de speelster plezier heeft – besteed aandacht aan de beleving van plezier en gezelligheid met 

elkaar ; creëer een “veilige” omgeving om te presteren

4 Biedt een optimale uitdaging – wees realistisch in het stellen van doelen ; draag zorg voor goede trainingsfaciliteiten 

(ruimte, ballen, etc.) ; biedt competitieve oefenstof

5 Richt je op het “beter worden” en het bereiken van resultaten – formuleer je doelstellingen SMART (specifiek 

geformuleerd, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) ; waarbij de individuele ontwikkeling belangrijker is 

dat het behalen van een bepaalde prijs

6 Help speelsters zichzelf te helpen – draag zorg voor een individueel gerichte verhouding in de sturing van het 

leerproces (sommige speelsters kunnen meer zelfsturing aan dan anderen en v.v.). Leer speelsters zelfregulerend 

te leren. 

7 Draag zorg voor een constructieve frictie tussen coach en speelster – Hiermee bedoel ik een spanningsveld waarbij 

zowel coach als speelster zich uitgedaagd voelen om voor elkaar en voor zichzelf te presteren.
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