Ace

© Athletic Skills Model (ASM).
Alle rechten voorbehouden.
Deze afbeeldingen mogen niet gekopieerd, geproduceerd, verspreid of gebruikt
worden zonder uitdrukkelijke toestemming van ASM.
1

Voorbeeldspelen / -oefeningen
Duo rally

3

Totaal tennis
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Koppelrun
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Hoofd, schouders, knie en teen
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Penalty
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Let op! Houd altijd rekening met de veiligheid van de sporter in de training, les of
behandeling. Maak bewuste afwegingen voor de spelen en oefeningen die je kiest.
Lees voor het gebruik van de voorbeeldspelen / -oefeningen de ASM-code. ASM gaat
er vanuit dat deze gelezen is alvorens de spelen / oefeningen toegepast worden.
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Duo rally
Basic Movement Skills (BMS)

Gaan en lopen; gooien, vangen, slaan en mikken; balanceren en
vallen; (trappen, schieten en mikken).

Coordinative Abilities (CA)

Aanpassingsvermogen; ruimtelijk oriëntatievermogen; kinetisch
differentiatievermogen; koppelingsvermogen.

Conditions of Movement (COM)

Agility; endurance.

Aantal spelers

2-4

Materiaal

Tennisracket; tennisbal; foamball; ballon.

Doel van het spel
Speel samen een rally tennis via de muur met een tennisbal, terwijl je buiten het veld ook samen om de
beurt de ballon in de lucht probeert te houden.
Regels
De tennisbal mag maar 1 keer en alleen binnen de lijnen van het veld te stuiten.
De ballon mag de grond niet te raken en mag geslagen worden als de speler buiten het veld staat.
Slaan van de bal kan met een racket of met de vlakke hand
Variaties
Probeer alle cijfers op de muur een keer te raken. Hiervoor zijn verschillende volgordes mogelijk:
- Oplopend totaal van 1 t/m 9
- Oplopend binnen groen (2 - 4 - 6 - 8), daarna roze (1 - 3 - 7 - 9) en tot slot grijs (5)
De ballon mag alleen zittend gespeeld worden.
De ballon mag alleen met het voet, knie of hoofd in de lucht gehouden worden.
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Totaal tennis
Basic Movement Skills (BMS)

Gaan en lopen; gooien, vangen, slaan en mikken; trappen,
schieten en mikken.

Coordinative Abilities (CA)

Aanpassingsvermogen; ruimtelijk oriëntatievermogen; kinetisch
differentiatievermogen; reactievermogen.

Conditions of Movement (COM)

Agility; endurance.

Aantal spelers

1-8

Materiaal

Bal; foamball; ASM-Adaptaball;

Doel van het spel
Speel de bal met je hand, hoofd of voet alleen of samen met iemand anders over via de muur en/of
probeer een punt te scoren bij de tegenstander. Je scoort een punt als de bal twee keer stuitert of als je
tegenstander de bal niet meer goed terug kan spelen.
Regels
De bal moet boven de base-line en binnen de lijnen van het veld gespeeld worden.
Je mag de bal maar een keer aan te raken, of twee keer als je dit afspreekt.
De bal mag na de muur maximaal 1 keer stuiteren in het veld, of twee keer als je dit afspreekt.
Variaties
Bij het scoren van een punt scoor je het aantal punten die de bal raakte tegen de muur.
Als een speler met rechts heeft gespeeld (hand of voet), moet de speler volgende bal met links spelen
(hand of voet).
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Koppelrun
Basic Movement Skills (BMS)

Balanceren en vallen; rollen, duikelen en draaien; gaan en lopen.

Coordinative Abilities (CA)

Ruimtelijk oriëntatievermogen; evenwichtsvermogen;
koppelingsvermogen.

Conditions of Movement (COM)

Stability; agility; endurance.

Aantal spelers

1-2

Materiaal

-

Doel van het spel
Start in het achtervak. Probeer zo snel mogelijk alle nummers aan te tikken (1 nummer per keer) en
achteruit terug te lopen naar het achtervak. Kan alleen of in wedstrijdvorm.
De kleur van het nummer bepaalt de opdracht op de heenweg.
- De groene nummers (nr 2, 4, 6 en 8): radslag (elke keer wisselen van kant);
- De roze nummers (nr 1, 3, 7, en 9): koprol voorwaarts;
- Het grijze nummer (nr 5): lengte-as rol rechts en terug links.
Regels
De speler moet elke keer met 2 voeten terug in het achtervak staan.
De speler moet de volgorde van nummers af.
Variaties
Wissel in opdrachten, bijvoorbeeld:
- De groene nummers (nr 2, 4, 6 en 8): hinkelen met het rechterbeen (heen vooruit, terug achteruit);
- De roze nummers (nr 1, 3, 7, en 9): hinkelen met het linkerbeen (heen vooruit, terug achteruit);
- Het grijze nummer (nr 5): hoppen met twee voeten (heen vooruit, terug achteruit).
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Hoofd, schouders, knie en teen
Basic Movement Skills (BMS)

Gaan en lopen; gooien, vangen, slaan en mikken; trappen,
schieten en mikken

Coordinative Abilities (CA)

Ruimtelijk oriëntatievermogen; kinetisch differentiatievermogen;
koppelingsvermogen.

Conditions of Movement (COM)

Agility; flexibility.

Aantal spelers

1+

Materiaal

Bal

Doel van het spel
Probeer in een keer achter elkaar de bal tegen het veld op de muur te spelen in de volgorde:
hoofd — schouder R — schouder L — knie R — knie L — teen R — Teen L
Regels
De bal moet in de vaste volgorde gespeeld te worden.
De bal mag of moet 1 x stuiteren op de grond voordat de bal gespeeld wordt.
Variaties
Speel met meerdere spelers om de beurt de bal op de volgende manieren:
- Elke speler doorloopt individueel de volgorde;
- Elke speler vervolgt de volgorde (nr. 1 > hoofd — nr. 2 > schouder R — nr. 3 > schouder L — … )
Speel het spel zittend op de grond
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Penalty
Basic Movement Skills (BMS)

Trappen, schieten en mikken; gooien, vangen slaan en mikken

Coordinative Abilities (CA)

Ruimtelijk oriëntatievermogen; kinetisch differentiatievermogen

Conditions of Movement (COM)

Agility

Aantal spelers

1-8

Materiaal

Bal

Doel van het spel
Probeer vanaf het achtervak de bal tegen de cijfers te schieten en de bal daarna direct te vangen.
Wissel elke beurt van been.
Scoor eerst alle groene cijfers (2, 4, 6 en 8), daarna alle roze (1, 3, 7 en 9) cijfers en tot slot het grijze
cijfer (5).
Regels
Schiet de bal vanaf het achtervak.
Vang de bal terwijl je nog in het achtervak staat, zonder dat de bal de grond geraakt heeft.
Variaties
Speel met meerdere spelers om de beurt de bal. De speler erna probeert de bal te vangen.
Speel een wedstrijdvorm tegen een andere speler of ander team. De speler of het team dat als eerst
alle cijfers heeft geraakt en de bal daarna elke keer heeft gevangen, wint.
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ASM-code
Vanuit het ASM dagen we gebruikers uit om creatief om te gaan met de beschikbare
trainingsomgeving en bij het ontwerpen van gevarieerde trainingsvormen.
We benadrukken daarbij dat men zelf de zorgplicht en verantwoordelijkheid draagt
tegenover de deelnemers tijdens de door haar/hem verzorgde training. Getoonde
oefenstof is als inspiratie en voorbeeld voor een mogelijke toepassing van ASM, maar
dient altijd zelf verantwoord afgewogen te worden voor de eigen praktijksituatie van de
gebruiker.
Hieronder valt o.a. het gebruik van het materiaal en omgeving, indien nodig bekwame
hulpverlening, volledigheid in instructie, niveau van de deelnemer en oefening,
pedagogische leeromgeving en sfeer en alle andere overwegingen die in relatie staan
tot de activiteit.
Bij onverantwoorde keuzes in oefenstof kunnen situaties ontstaan waarbij de
sporttrainer(ster) nalatigheid verweten kan worden en aansprakelijk gesteld kan
worden voor geleden schade.
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