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Inleiding 
 
Via dit boekwerk Jeugdvoetbaltraining kan iedere jeugdtrainer progressie boeken met het opleiden 

van de jeugd. 

 

Dit gaat verder dan alleen praktische oefenstof maar ook wordt uitvoerig stil gestaan bij het 

organiseren van de training zodat de training effectief en succesvol kan verlopen. 

 

Een belangrijke doelstelling voor iedere jeugdopleiding is om de jeugd door te laten stromen naar de 

senioren. 

 

De kwaliteit van de jeugdtrainers is dan cruciaal in dat proces. 

 

Omdat de verenigingen vooral goedwillende vrijwilligers beschikbaar hebben is het van belang deze 

enthousiaste oefenmeesters van de juiste oefenstof te voorzien zodat dat men de kinderen op een 

uitdagende en gerichte wijze kan ontwikkelen zonder dat men zelf het wiel hoeft uit te vinden. 

 

Jeugdvoetbaltraining is een ideale manier om alle jeugdtrainers maatwerk te bieden waardoor, 

zonder veel voorbereidingstijd, iedere training kan uitgroeien tot een voetbalfeest. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat jeugdvoetbaltraining een bijdrage levert tot meer ontwikkeling en 

plezier 

 

Met sportieve groet, 

Staf Jeugdvoetbalopleiding  
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Toepasbaarheid 
 

Wij adviseren om de afmetingen die zijn aangegeven bij de trainingsvormen als uitgangssituatie te 

nemen maar altijd kritisch te blijven analyseren of de veldjes/afstanden wellicht groter of kleiner 

moeten als de spelersgroep daar aan toe is.  

Bij de trainingsonderdelen worden de volgende symbolen gebruikt: 

 Speler   Dribbel met/zonder bal 

 Bal  Passlijn 

 Pion  Doel 

 
De trainingsvormen kunnen altijd verder uitgebreid worden naar eigen inzicht. 
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Hoofdstuk 1 Organiseren van de training van de jeugd 
 

Waar moet je aan denken bij het geven van jeugdtraining? 

 
1. Rekening houden met: 

- Aantal spelers. 

- Beschikbare ruimte, materialen en tijd. 

- Weersgesteldheid 

- Kwaliteiten, motivatie en leeftijdskenmerken van de spelers. 

 

2. Voorbereiding: 

- Wat ga ik doen?  

- Welke vormen ga ik gebruiken? 

- Welke aanwijzingen kan ik daarbij geven? 

- De training op papier zetten is altijd handig. 

 

3. De gouden vuistregels: 

1) De hele training alles met de bal, ook de warming up. (start bijvoorbeeld met 

dribbeloefeningen in een vierkant, Coervers, enz.) 

2) Streef altijd naar zoveel mogelijk balcontacten.  

3) Werk met kleine afstanden ( zeker bij Onder 8 tot en met O11).  

4) (Voetbal)plezier en (Voetbal)beleving staan voorop. 

5) Geen filevorming, dat wil zeggen geen lange rijen. 

6) Praatje, plaatje, daadje (korte uitleg, voordoen of laten doen, zo snel mogelijk starten). 

7) Tussen de onderdelen door ook opdrachten geven ( hooghouden, trucjes, enz). 

8) Bedenk altijd een oefening voor terugkomen na afwerken e.d. 

9) Niet alleen bezig houden, maar ook dingen aanleren. 

10) Spelers altijd met de voeten aan de bal (niet in de handen pakken, keeper uitgezonderd) 

11) Trainers niet zelf meedoen met "partijtje". 

 

4. Coachen en begeleiden. 

- Coachen vanuit positieve benadering, bijv. “Goed gedaan, maar let de volgende keer nog op 

het volgende ...”. 

- Korte aanwijzingen geven. “Jongens kijk eens naar Karel. Tjonge, goed hoor Karel. Wie kan 

dat ook?“ 

- Tijdens de oefening aanwijzingen geven: “ Nu moet je met links Jaap”. 

- Af en toe stopzetten ( niet te vaak) om te corrigeren en voor te doen. 

- Stel vragen aan de kinderen: “ jongens wie weet wat je standbeen is?” 

- Let erop dat iedereen actief is. 

- Wees enthousiast en altijd stimulerend. 

 

Plezier en voetballend bezig zijn kunnen perfect samen gaan! 
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Trainingsadviezen voor optimale uitvoering 

 

- Zorg voor een balans in de arbeids-rustverhouding  

 

- Door de groep te splitsen in meerdere groepjes door vormen meerdere keren uit te zetten neemt 

de intensiteit en het aantal balcontacten sterk toe. 

 

- Rijtjes en wachtende spelers voorkomen. 

 

- Door kort en krachtig intensief te trainen met actieve rustmomenten kunnen spelers herstellen 

en daarna weer belast worden. Voorbeeld: Na duelvormen en mikspel (veel afwisseling daarbij) 

 

- Vormen ( iets) aanpassen: bv meer ruimte die men moet afleggen waardoor de belasting bij de 

spelers vergroot wordt. 

 

- Indien mogelijk is het gunstig om met meerdere spelers en trainers, regelmatig, in circuit-vorm te 

trainen. Dan staat de organisatie vooral al gereed waardoor het leereffect sterk toeneemt. 

 

 

 

  



www.jeugdvoetbalopleiding.nl 
7 

De praktijk op de trainingsavond 

 
1. Op tijd aanwezig, materiaal meenemen. 

 

2. Alles klaar zetten voor de training, zodat je op tijd kunt starten. 

 

BELANGRIJK: 

Denk na over je organisatie. Zet de doeltjes + speelveld klaar voor de partij en doe je oefeningen 

binnen het speelveld. Dan heb je weinig tijdverlies. 

 

3. Ben je met zijn tweeën, verdeel de groep en coach beiden een onderdeel. Na een kwartier 

wisselen van groep (is een vorm van circuittraining). Geeft grote voordelen omdat de 

concentratie bij de kinderen afneemt, maar ze dan net weer een nieuwe vorm krijgen. 

 

4. Wees actief tijdens de training, enthousiast, juich en schep beleving door een zeer actieve 

houding.  

 

5. Loopt een oefening ten einde laat je collega trainer dan de nieuwe oefening vast klaar zetten, 

wanneer dat nog niet is gebeurd. Dan kun je direct door. 

 

6. Zorg voor tempo in je training. Niet te veel kletsen, maar met de bal aan de gang. 

 

7. Jouw houding voor de groep is heel belangrijk. 

 

8. Passen en trapvormen, veelal in de beweging. Laat de bal gaan en leg uit waar ze de bal moeten 

inspelen, balsnelheid en alles over de grond. 

 

9. Pas je oefenstof aan, aan de leeftijd van de groep. 

 

10. Na afloop altijd even kort de groep bij elkaar. 

- Hoe ging het? 

- Wat vonden jullie moeilijk? 

- Wat ging heel goed? 

- Samen materiaal verzamelen en samen alles terugbrengen 
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Hoofdstuk 2 Oefenvormen 
 

Pionnenspel 

 
Veldafmeting: 15m x 10m 

 

Materialen:  

- Zes pionnen per tweetal 

- Eén bal per tweetal 

Oefening: 

Bij het pionnenspel probeert de ene speler de pionnen van de andere speler om te schieten. De 

andere speler pakt de bal na het schot en probeert het andersom ook.  

Bij elke omgeschoten pion krijg je een punt.  

Moeilijker maken: 

- Pionnen verder uit elkaar 

- Schieten met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Pionnen dichter bij elkaar 

Aandachtspunten: 

- Het leren van goed mikken; 

- Let op het goed staan van het standbeen; 

- Binnenkant van de voet gebruiken bij het schieten.  
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Buurmanspel 

 
Veldafmeting: 15m x 15m 

 

Materialen:  

- Twee kleine doelen per tweetal 

- Vier pionnen per tweetal 

- Eén bal per tweetal 

Oefening: 

Bij het buurmanspel probeert de ene speler te scoren bij de andere speler. De speler dribbelt naar de 

lijn (op 10m van het doel af) en schiet op één van de twee doelen. Speler 2 probeert het doel te 

verdedigen.  

Bij elk doelpunt heb je een punt. Bij drie punten wordt er gewisseld. 

Moeilijker maken: 

- Afstand tot het doel vergroten 

- Schieten met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Afstand tot het doel verkleinen 

Aandachtspunten: 

- Het leren van goed mikken; 

- Kijk over de bal heen; 

- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens het dribbelen en op je voorvoeten 

loopt; 

- Elke stap de bal aanraken; 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Manier van schieten (binnenkant, wreef). 
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Heen en weerspel 

 

Veldafmeting: 15m x 15m 

 

Materialen:  

- Vier pionnen per viertal 

- Twee ballen per viertal 

Oefening: 

Bij het heen en weerspel probeert het rode team de bal naar elkaar over te spelen. Op het moment 

dat de rode speler de bal schiet naar de overkant, probeert de blauwe speler de bal te raken. Lukt dit 

dan krijgt blauw een punt, anders heeft rood een punt. Nu mag blauw proberen over te schieten. 

Lukt het rood om de bal te raken? Wie het eerst een bepaald aantal punten heeft wint.  

Moeilijker maken: 

- Afstand vergroten 

- Schieten met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Afstand verkleinen 

Aandachtspunten: 

- Het leren van goed mikken; 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Manier van schieten (binnenkant, wreef). 
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Poortjesspel 

 
Veldafmeting: 20m x 15m 

 

Materialen:  

- Twaalf pionnen 

- Drie ballen 

Oefening: 

Bij het poortjesspel probeert het rode team de bal naar elkaar over te spelen door de poortjes heen. 

Op het moment dat de rode speler de bal schiet naar de overkant, probeert de blauwe speler de bal 

te verdedigen. Als de verdediger drie keer de bal onderschept dan wisselt de blauwe speler. 

Moeilijker maken: 

- Afstand vergroten 

- Schieten met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Afstand verkleinen 

Aandachtspunten: 

- Het leren van goed mikken; 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Het juiste moment kiezen;  

- Manier van schieten (binnenkant, wreef). 
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Penaltyspel 

 

Veldafmeting: 10m x 15m 

 

Materialen:  

- Zeven pionnen 

- Iedereen een bal 

Oefening: 

Bij het penaltyspel probeert de rode speler te scoren. De spelers nemen om de beurt een penalty en 

dribbelen daarna om de goal heen naar het begin. Speler 2 verdedigt het doel, bij 3 gemiste penalty’s 

wisselt de keeper. 

Moeilijker maken: 

- Afstand vergroten 

- Schieten met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Afstand verkleinen 

Aandachtspunten: 

- Het leren van goed mikken; 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Manier van schieten (binnenkant, wreef). 
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Pingelspel 

 

Veldafmeting: 20m x 15m 

 

Materialen:  

- Negen pionnen 

- Eén pal per tweetal 

Oefening: 

Bij het pingelspel wordt er 1:1 gespeeld. In één van de doeltjes staat een pion. Deze telt dubbel als je 

deze raakt. Als de pion geraakt is wordt de pion in het doel van de andere speler gezet.  

Moeilijker maken: 

- Pionnen van het doel dichter bij elkaar 

- Schieten met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Pionnen van het doel verder uit elkaar 

Aandachtspunten: 

- Het leren van goed mikken; 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Het juiste moment kiezen;  

- Kijk over de bal heen; 

- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens het dribbelen en op je voorvoeten 

loopt; 

- Elke stap de bal aanraken; 

- Manier van schieten (binnenkant, wreef). 
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Smokkelaarsspel (1) 

 

Veldafmeting: 10m x 20m  

 

Materialen:  

- Zes pionnen 

- Iedereen een bal 

Oefening: 

Bij het smokkelaarsspel heb je één douane en de rest van de spelers zijn de smokkelaars. De spelers 

dribbelen door de grensovergang. Speler 1 probeert de bal af te pakken of weg te tikken (smokkelaar 

vangen) en ontvangt een pion overeind per gevangen smokkelaar. De “smokkelaars” dribbelen door 

de straat terug naar de beginpion. 

Moeilijker maken (voor de smokkelaars): 

- Extra douane toevoegen 

- Veld kleiner maken 

Makkelijker maken (voor de smokkelaars: 

- Veld groter maken  

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Het juiste moment kiezen;  

- Kijk over de bal heen; 

- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens het dribbelen en op je voorvoeten 

loopt; 

- Scherm je bal af als de douane eraan komt; 

- Elke stap de bal aanraken. 
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Smokkelaarsspel (2) 

 

Veldafmeting: 15m x 15m per veld 

 

Materialen:  

- Tien pionnen 

- Iedereen een bal behalve de douane 

Oefening: 

Bij het smokkelaarsspel heb je twee douanes en de rest van de spelers zijn de smokkelaars. De 

spelers proberen met de bal om de pion van het douanevak te dribbelen en terug te dribbelen naar 

de beginpion. De douane probeert de bal af te pakken.  

Moeilijker maken (voor de smokkelaars): 

- Extra douane toevoegen 

- Veld kleiner maken 

Makkelijker maken (voor de smokkelaars: 

- Veld groter maken  

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Het juiste moment kiezen;  

- Kijk over de bal heen; 

- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens het dribbelen en op je voorvoeten 

loopt; 

- Scherm je bal af als de douane eraan komt; 

- Elke stap de bal aanraken. 
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Twee tegen twee 

 

Veldafmeting: 15m x 10m per veld 

 

Materialen:  

- Acht pionnen (twee kleuren) 

- Eén bal per veld 

Oefening: 

Bij de twee tegen twee probeert de ene speler bij de andere speler in het doel (blauwe pionnen) te 

scoren. De andere speler probeert dat te voorkomen.  

Moeilijker maken: 

- Veld kleiner maken 

Makkelijker maken: 

- Veld groter maken  

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Het juiste moment kiezen;  

- Kijk over de bal heen; 

- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens het dribbelen en op je voorvoeten 

loopt; 

- Scherm je bal af; 

- Elke stap de bal aanraken. 
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Drie tegen twee (lijnvoetbal) 

 

Veldafmeting: 15m x 30m per veld 

 

Materialen:  

- Vier pionnen per veld 

- Eén bal per veld 

Oefening: 

Bij de drie tegen twee probeert het ene team (met behulp van de kameleon) de bal over de lijn van 

het andere team te dribbelen. Het andere team probeert de bal af te pakken en zelf te scoren.  

Moeilijker maken: 

- Veld kleiner maken 

- Alles met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Veld groter maken  

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Het juiste moment kiezen;  

- Kijk over de bal heen; 

- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens het dribbelen en op je voorvoeten 

loopt; 

- Scherm je bal af; 

- Elke stap de bal aanraken. 
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Drie tegen twee (2) 

 

Veldafmeting: 15m x 30m per veld 

 

Materialen:  

- Twaalf pionnen per veld 

- Eén bal per veld 

Oefening: 

Bij de drie tegen twee probeert het ene team (met behulp van de kameleon) de bal over in een van 

de twee doelen te scoren. Het andere team probeert de bal af te pakken en zelf te scoren.   

Moeilijker maken: 

- Veld kleiner maken 

- Alles met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Veld groter maken  

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Het juiste moment kiezen;  

- Kijk over de bal heen; 

- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens het dribbelen en op je voorvoeten 

loopt; 

- Scherm je bal af; 

- Elke stap de bal aanraken. 
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Drie tegen twee  

 

Veldafmeting: 15m x 30m per veld 

 

Materialen:  

- Vier pionnen per veld 

- Eén bal per veld 

- Twee pupillendoelen 

Oefening: 

Bij de drie tegen twee probeert het ene team (met behulp van de kameleon) de bal over in het doel 

te scoren. Het andere team probeert de bal af te pakken en zelf te scoren.   

Moeilijker maken: 

- Veld kleiner maken 

- Alles met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Veld groter maken  

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Het juiste moment kiezen;  

- Kijk over de bal heen; 

- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens het dribbelen en op je voorvoeten 

loopt; 

- Scherm je bal af; 

- Elke stap de bal aanraken. 
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Vier tegen vier  

 

Veldafmeting: 15m x 30m per veld 

 

Materialen:  

- Vier pionnen per veld 

- Eén bal per veld 

- Twee pupillendoelen 

Oefening: 

Bij de vier tegen vier ene team de bal over in het doel te scoren. Het andere team probeert de bal af 

te pakken en zelf te scoren.   

Moeilijker maken: 

- Veld kleiner maken 

- Alles met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Veld groter maken  

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Het juiste moment kiezen;  

- Kijk over de bal heen; 

- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens het dribbelen en op je voorvoeten 

loopt; 

- Scherm je bal af; 

- Goed moment van overspelen zoeken; 

- Kijk naar de vrije speler; 

- Elke stap de bal aanraken. 
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Scoorspel  

 
Veldafmeting: 15m x 10m per veld 

 

Materialen:  

- Acht pionnen voor het veld 

- Tien pionnen als mikpunt 

- Twee ballen per veld 

Oefening: 

Bij het scoorspel is het de bedoeling om zo snel mogelijk de pionnen van de tegenstander om te 

schieten. Het andere team probeert dit te verdedigen. Als de pionnen omgeschoten zijn, wissel je 

van functie.  

Moeilijker maken: 

- Wedstrijdelement toevoegen (soort trefbal idee) 

- Alles met het chocoladebeen 

Makkelijker maken: 

- Veld kleiner maken  

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Het juiste moment kiezen;  

- Kijk over de bal heen. 
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Schot in de roos spel 

 

Veldafmeting: 5m x 15m per veld 

Vierkant: 2m x 3m  

 

Materialen:  

- Tien pionnen per viertal 

- Twee ballen per veld 

Oefening: 

Bij het schot in de roos spel is het de bedoeling dat de speler vanaf de startpion de bal in het vierkant 

(de roos) speelt. Als de bal stil blijft liggen in het vierkant heb je een punt. De speler achter het 

vierkant pakt de bal als deze stil ligt en dribbelt door naar het andere startpunt.  

Moeilijker maken: 

- Wedstrijdelement toevoegen (wie het eerst … punten heeft) 

- Alles met het chocoladebeen 

- Afstand vergroten 

- Vierkant kleiner maken 

Makkelijker maken: 

- Afstand verkleinen 

- Vierkant groter maken 

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Goed mikken; 

- Kijk over de bal heen. 
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Kaatsspel 

 

Veldafmeting: 5m x 15m per veld 

Vierkant: 2m x 3m  

 

Materialen:  

- Zes pionnen per veld 

- Eén bal per veld 

Oefening: 

Bij het kaatsspel speelt speler 1 de bal in op speler 2. Deze speelt gelijk de bal door in het vierkant. 

Als de bal stil blijft liggen in het vierkant heb je een punt. De speler achter het vierkant pakt de bal als 

deze stil ligt en dribbelt door naar het andere startpunt.   

Moeilijker maken: 

- Wedstrijdelement toevoegen (wie het eerst … punten heeft) 

- Alles met het chocoladebeen 

- Afstand vergroten 

- Vierkant kleiner maken 

Makkelijker maken: 

- Afstand verkleinen 

- Vierkant groter maken 

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Goed mikken; 

- Kijk over de bal heen. 
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Vijf tegen twee 

 

Veldafmeting: 2x 20m x 20m  

 

Materialen:  

- Acht pionnen  

- Eén bal per veld 

Oefening: 

Bij het vijf tegen twee spel wordt er gebruik gemaakt van twee vierkanten. In het eerste vierkant 

wordt vijf tegen twee gespeeld. Als de kans zich voordoet speelt het vijftal de bal door naar de 

spitsen in het andere vak. Daar ontstaan een nieuwe vijf tegen twee (de twee verdedigers blijven 

staan in vak A). Degene die als laatste bijgesloten zijn worden de nieuwe verdedigers.  

Let op! Waak ervoor dat er nog wel gevoetbald wordt en niet elke bal naar de spitsen gaat ook al is 

het niet het juiste moment. Eerst controle over de bal en je vrij spelen en dan de dieptepass.  

Moeilijker maken: 

- Alles met het chocoladebeen 

- Afstand vergroten 

- Vierkant kleiner maken 

Makkelijker maken: 

- Afstand verkleinen 

- Vierkant groter maken 

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Coaching; 

- Vrijlopen; 

- Kijk over de bal heen. 
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Vijf tegen drie (1) 

 

Veldafmeting: 50m x 40m  

 

Materialen:  

- Zes pionnen  

- Eén bal 

- Eén groot doel en één klein doel 

Oefening: 

In het vak 30m x 40m wordt 4:3 gespeeld. Op het juiste moment kan de spits in het andere vak 

worden ingespeeld. Na het inspelen moet er worden aangesloten en kan er worden gescoord in het 

doel. Er mag maar één aanvaller mee het vak in en een verdediger. De verdedigers kunnen scoren in 

het kleine doel. De keeper (groen) probeert de verdediger in het laatste vak te helpen. 

Moeilijker maken: 

- Alles met het chocoladebeen 

- Afstand vergroten 

- Vierkant kleiner maken 

- 3:3 in plaats van 4:3 

Makkelijker maken: 

- Afstand verkleinen 

- Vierkant groter maken 

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Coaching; 

- Goed inspelen van de bal; 

- Vrijlopen; 

- Kijk over de bal heen. 
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Vijf tegen drie (2) 

 

Veldafmeting: 50m x 40m  

 

Materialen:  

- Acht pionnen  

- Eén bal 

- Twee kleine doelen 

Oefening: 

In het middelste vak wordt 3:3 gespeeld. Op het juiste moment kan de spits in het andere vak 

worden ingespeeld. De spits is (aan beide kanten) bij de partij in balbezit. Als er door middel van een 

kaatst met de spits gescoord wordt heb je twee punten en als de spits zelfs scoort heb je één punt.  

Moeilijker maken: 

- Alles met het chocoladebeen 

- Afstand vergroten 

- Vierkant kleiner maken 

- 4:4 in plaats van 3:3 

- Eén groot veld maken 

Makkelijker maken: 

- Afstand verkleinen 

- Vierkant groter maken 

- 5:3 zonder neutrale spelers 

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Coaching; 

- Goed inspelen van de bal; 

- Vrijlopen; 

- Kijk over de bal heen. 
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Vier tegen drie 

 

Veldafmeting: 45m x 35m  

 

Materialen:  

- Vier pionnen voor het veld  

- Eén bal 

- Eén groot doel en één klein doel 

Oefening: 

Dir is een 4:3 vorm waarbij de vleugelaanvaller via een individuele actie buitenom of binnendoor 

moet komen tot een voorzet of afronding op het doel. Aanvallers kunnen scoren in het grote doel 

met keeper en de verdedigers kunnen scoren in het kleine doel. Iedere aanval begint weer bij de 

opbouwende speler.  

Moeilijker maken: 

- Alles met het chocoladebeen 

- Afstand vergroten 

- 4:4 in plaats van 4:3 

Makkelijker maken: 

- Afstand verkleinen 

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Coaching; 

- Goed inspelen van de bal; 

- Goed aannemen van de bal; 

- Bal afschermen; 

- Vrijlopen; 

- Kijk over de bal heen. 
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Vijf tegen vier (+keeper)  

 

Veldafmeting: 45m x 35m  

 

Materialen:  

- Vier pionnen voor het veld  

- Eén bal 

- Eén groot doel en één klein doel 

Oefening: 

Dir is een 5:4 vorm waarbij de aanval via de zijkanten wordt opgezet. Aanvallers kunnen scoren in het 

grote doel met keeper en de verdedigers kunnen scoren in het kleine doel. Iedere aanval begint weer 

bij de opbouwende speler.  

Moeilijker maken: 

- Alles met het chocoladebeen 

- Afstand vergroten 

- 5:5 in plaats van 5:4 

Makkelijker maken: 

- Afstand verkleinen 

- 6:4 in plaats van 5:4 

Aandachtspunten: 

- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd; 

- Coaching; 

- Goed inspelen van de bal; 

- Goed aannemen van de bal; 

- Bal afschermen; 

- Vrijlopen; 

- Kijk over de bal heen. 
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