Baseball 5/
Softbal:
Leerjaar 1 en 2

Aandacht

1

2

Slaan

Slaat de bal nog zelden raak.

Loopactie

Vergeet nog op het juiste moment Start direct na contact. Stop als je Bepaal of je mag of moet lopen. Zet het veld onder druk door zo
te lopen (wacht onnodig af)
denkt dat je niet verder kan.
Loop zo ver mogelijk door als kan ver als mogelijk door te lopen
en keer snel terug.
totdat je wordt teruggedreven.

Opstellen

Weet nog niet waar te staan

Verwerken
(Fielden en
Vangen)

Vangt eenvoudige ballen nog niet. Probeer snel achter de bal te
Kom snel achter de bal en verwerk Vang ook de lastige aangooien en
komen zodat je eenvoudige ballen deze met 2 handen zodat je hem hard geslagen ballen, door als je
kan tegenhouden of zelfs vangen. snel kunt doorspelen.
niet meer achter de bal kan
komen deze alleen met je
handschoen te verwerken.
Gooit nog ongericht of nog niet
Gooi gericht aan met een boogje. Gooi gericht en sneller/strakker
Gooi afhankelijk van de situatie op
hard genoeg.
aan. Denk er aan snel is niet
maat en gecontroleerd aan en
hetzelfde als hard!
alleen als het nodig is snel.

Samenspelen
(Gooien)

Insluiten en
Uitmaken

Sportieve
vaardigheden

Weet nog niet hoe een uit te
maken.

Probeer vaker raak te slaan.
Probeer vooral harder te slaan.
Contact maken is belangrijker dan Hoog/ver is niet altijd handig.
ver slaan.

3

Lees het spel. Kies zelf een open
plek in het veld.

Kijk waar de lopers en
tegenstanders staan. Probeer in
een handige richting te slaan.

Dek een deel van het veld af waar Geef rugdekking, voor het geval
je verwacht dat er geslagen kan
dat de bal doorschiet. Ook bij een
worden door de slagman.
aangooi van anderen.

Snijd de loopweg zo snel mogelijk Probeer gezien de situatie de
af en probeer een loper uit te
juiste loper uit te tikken of
tikken.
medespelers aan te spelen . Als
niet balbezitter stel je je op bij een
bedreigd honk.
Moet nog vaak herinnerd worden Kan onder toezicht (veilig en
Speel zelfstandig veilig en
aan de veiligheidsafspraken
leerzaam) spelen
leerzaam, zonder direct toezicht.

Speel snel over en probeer in
gegeven situatie te branden.

Speel zelfstandig en los
gezamenlijk spel(regel)problemen
op

