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DOEL: - verbeteren van de aanvalsopbouw via de 

zijkanten

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- speler 4 passt de bal in de voeten van speler 7

(eerst vooractie in de diepte),  daarna gaat speler 7 

het duel aan met de vleugelverdediger

- speler 4 passt de bal diep (na vooractie in de bal)

- speler 3 passt de bal naar speler 11 

(eerst vooractie in de diepte) die kaatst op speler 8, 

die op zijn beurt speler 11 in de diepte aanspeelt

- schijnbeweging en oogcontact van speler 7 en 4 en 3 en 11

- moment van aanbieden van speler 8

- op juiste been aanspelen
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DOEL:

- verbeteren van de aanvalsopbouw via de zijkanten

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- speler 4 passt de bal in de voeten van speler 7 

die eerst een vooractie in de diepte maakt

- speler 7 zoekt verdediger op, speler  6 gaat 

buitenom 

- speler 5 passt de bal naar speler 11 die de bal 

in een keer verlengt naar 9

- 2:1, dus samenwerking speler 7 en 6 

- anticiperen van speler 9 op speler 11 in een situatie dat 

speler 11 een verdediger kort in de rug heeft

- de pass van speler 5 naar 11 is normaal een slechte optie 

als 11 kort wordt gedekt, aangezien speler 11 alleen maar

terug kan spelen op speler 5
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DOEL: - verbeteren van vaste aanvalspatronen

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- iedereen op zijn eigen positie

- oefening afwisselend over links en rechts

- centrale verdediger gaat de kaats aan met centrale middenvelder

- openen op de buitenspeler

- terugleggen op vleugelverdediger

- vleugelverdediger stuurt middenvelder diep

- middenvelder overlapt en geeft voor op twee spitsen

- middenvelder en vleugelverdediger draaien door

- twee spitsen kruisen en ronden af

- na afronding volgt nog een houdbaar schot voor de keeper

- concentratie en nauwkeurigheid vereist

- pass binnendoor of buitenom naar degene die voor moet 

zetten

- keeper moet na actie direct wéér reageren op de tweede bal
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DOEL: - verbeteren van vaste aanvalspatronen

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- iedereen op zijn eigen positie, maar nu slechts met zes spelers

(overige spelers spelen 5:2 in de kleine ruimte, aan zijkant van het

veld)

- oefening afwisselend over links en rechts

- centrale verdediger gaat de kaats aan met centrale middenvelder

- openen op de buitenspeler

- buitenspeler maakt actie richting achterlijn en geeft voorzet

- twee spitsen kruisen en ronden af

- na afronding volgt nog een houdbaar schotvoor de keeper

- concentratie en nauwkeurigheid vereist

- de buitenspeler moet de bal in de loop meekrijgen

- de buitenspeler moet de doelbezetting goed in de gaten houden

- keeper moet na actie direct wéér reageren op de tweede bal
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DOEL: - verbeteren spel over de vleugels

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN

- op een half speelveld 2 doelen met keepers

- elk team heeft 2 vleugelspelers (B en C) 

- de andere spelers staan gelijkmatig verdeeld in de hoeken 

- de twee diagonaal tegenover elkaar staande groepen

beginnen de oefening gelijktijdig

- speler A geeft een voorzet op speler B, die vervolgens een

korte volley geeft naar zijn medespeler C

- speler C speelt direct en strak in de voeten van speler A, 

die zich in een hoog tempo aan de zijkant aanbiedt

- speler A geeft na een dribbel een voorzet op de opkomende

speler B of C, die probeert via een volley/kopbal te scoren 

- na iedere 5 acties: wisselen van de aanvalsposities


