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DOEL: - verbeteren van de balbeheersing en de eindactie

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- afwerkvorm met 2 accenten (balbeheersing en eindactie)

- centrale slalom en afwerken op 2 doelen met keeper

Balbeheersing:

- dribbel/slalom met links en rechts 

- inspelen strak op het verste been 

- opendraaien voor een strakke langere trap

Eindpass/eindactie:

- inschatten loopactie/loopsnelheid door spits

- strak of kort de snelheid er uit halen

- op de man of breed leggen

- vragen om de bal

- bal verwerken of ineens nemen

- positie en ruimte van de keeper lezen
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DOEL: - het verbeteren van het afwerken met het sterke en zwakke

been

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- twee grote doelen op de achterlijn

- 2 keepers en 14 veldspelers

- speler A speelt speler B na een vooractie aan 

- speler B legt de bal breed, speler A werkt af op doel

- speler B gaat achter speler A om en ontvangt bij het 

andere doel een voorzet van speler C 

- speler B werkt af op doel

- vervolgens zijn spelers D, E en F aan de beurt

- de spelers schuiven steeds een positie door

- inspelen van het juiste been

- de juiste uitgangshouding bij het afwerken  

(vooral bij het zwakke been)

- concentratie

- juiste snelheid, uiteindelijk komen tot het hoogst 

mogelijke tempo
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DOEL: - verbeteren van het scoren

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- speelveld: dubbel strafschopgebied, 2 grote doelen 

- twee groepen van evenveel spelers stellen zich diagonaal

op naast het doel, een speler van elke groep in het veld

- 1-2 combinatie en schot op doel

- volley na een halfhoge voorzet 

- 5 tegen 5 op beide doelen 

- in één doel staat een keeper, in het andere lege doel 

tellen alleen de kopballen

- aansluitend wisselen de twee groepen van opdracht
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DOEL: - verbeteren van het scoren

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- speler A passt door de lucht naar speler B, 

die de bal aanneemt en op doel schiet, 

daarna wisselen

- speler A wordt na de pass verdediger (1:1)

- twee spelers worden na de pass verdediger (2:2)

- 2x 5 minuten 5:5 met keepers, aansluitend 10 minuten

voetbaltennis
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DOEL: - verbeteren van de snelheid

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- speler A en B staan elk klaar met een bal bij een pylon

- op het signaal van de trainer passen beiden de bal richting

de paal

- speler A en B lopen elk naar de pass van de tegenstander

en schieten op doel

- de pass zo hard spelen dat de andere speler moet 

sprinten, om op tijd bij de bal te zijn
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DOEL: - verbeteren van de snelheid

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- twee doelen met keepers tegenover elkaar op een afstand 

van 20 meter

- 10 meter naast de doelen staan pylonen vanwaar wordt

gestart

- de spelers staan twee aan twee bij de pylonen

- de eerste twee spelers passen de bal naar de 

tegenoverliggende zijlijn en sprinten daarna naar de door 

de medespeler gespeelde bal en geven een voorzet

- de volgende tweede spelers zijn ondertussen tot voor het 

doel gelopen en proberen te scoren uit de voorzet
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DOEL: - verbeteren van het aan- en meenemen van de bal

- verbeteren van het scoren

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- op een half speelveld staan twee spelers bij de pylonen voor

het doel met keeper

- de andere spelers staan met ballen links en recht van de

middencirkel

- links en rechts voor het strafschopgebied staan twee pylonen

- de eerste speler passt diagonaal naar de andere speler en

loopt de bal achterna

- de aangespeelde speler neemt de bal in de beweging mee

richting doel, maakt een schijnbeweging voor de pylon en

schiet op doel

Variatie

- in plaats van pionnen verdedigers gebruiken.

- de aanvaller moet de verdediger proberen te passeren en

dan te scoren
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DOEL: - verbeteren van het scoren vanuit een 2:1 situatie

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- de spelers verdelen zich over drie gelijke groepen en

nemen hun positie in een op een half speelveld

- groep A en B staan respectievelijk links en rechts van het

strafschopgebied.

- groep C is in bezit van de bal en staat bij de middencirkel

- een speler van groep C passt naar een speler van 

groep A en zij gaan een 2:1 combinatie aan tegen 

een speler uit groep B

- na het scoren schuift elke speler door naar de 

volgende groep

Variatie

- zoals boven, maar vervolgens komt vanaf de achterlijn 

nog een tweede verdediger in het veld en wordt er 2:2

gespeeld (na de derde pass, na 3x raken, na de eerste

pass, op het teken)
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DOEL: - verbeteren van het scoren vanuit de voorzet

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- 6 groepen spelers (A-F) verdelen zich over een half speel-

veld voor het doel met keeper

- een speler van groep A passt naar een speler van groep B,

die vervolgens richting achterlijn dribbelt en een voorzet

geeft voor een speler uit groep C

- de aanvaller uit groep C loopt samen met een verdediger

naar het penaltygebied en probeert te scoren

- een speler uit groep D begint de volgende oefening aan 

de andere kant met een pass op een speler uit groep E, 

deze passt naar F, enz.
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DOEL: - verbeteren van het scoren vanuit vaste posities 

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- iedereen start vanaf eigen positie

- 2 vleugelverdedigers van achter de goal, 2 buitenspelers, 

1 spits en één speler daarachter 

- de laatste positie is dubbel bezet vanwege het vele loopwerk 

- vast op de spits een centrale verdediger

- er wordt naar twee kanten toegewerkt waarbij de 

vleugelverdedigers starten

- door middel van het opsteken van de arm starten ze op 

hetzelfde moment met de lange pass

- hierna start de verdediger aan de andere kant van het doel 

- de eerste pass moet een strakke bal zijn

- aanname buitenspeler naar binnen

- voor het doel bepaalt de voorste man wanneer en waarheen 

de achterste speler vrijloopt

- speler 2 speelt de bal naar speler 7, aanname en voorzet

- voor het doel is een 2:1-combinatie, speler 9 en 8 of 6 tegen 3

- speler 2 speelt de bal naar speler 7, hij komt ook voor het 

doel en dus krijg je dan 2:2

- de buitenspeler mag zelf ook scoren! 
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DOEL: - verbeteren van het scoren vanuit vaste posities 

ORGANISATIE: - iedereen start vanaf eigen positie

- 2 vleugelverdedigers van achter de goal, 2 buitenspelers, 

1 spits en één speler daarachter 

- de laatste positie is dubbel bezet vanwege het vele loopwerk 

- vast op de spits een centrale verdediger

- er wordt naar twee kanten toegewerkt waarbij de 

vleugelverdedigers starten

- door middel van het opsteken van de arm starten ze op 

hetzelfde moment met de lange pass

- hierna start de verdediger aan de andere kant van het doel

- de eerste pass moet een strakke bal zijn

- aanname buitenspeler naar binnen

- voor het doel bepaalt de voorste man wanneer en 

waarheen de achterste speler vrijloopt

- de bal wordt nu eerst naar speler 6 gespeeld, deze neemt

de bal aan en geeft een steekbal op speler 7, speler 11

komt nu ook mee en je krijgt een 3:2 situatie voor het doel

AANWIJZINGEN:
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DOEL: - verbeteren van het scoren vanuit vaste posities

ORGANISATIE:

AANWIJZINGEN:

- iedereen start vanaf eigen positie

- 2 vleugelverdedigers van achter de goal, 2 buitenspelers, 1

spits en één speler daarachter 

- de laatste positie is dubbel bezet vanwege het vele loopwerk 

- vast op de spits een centrale verdediger

- er wordt naar twee kanten toegewerkt waarbij de 

vleugelverdedigers starten

- door middel van opsteken van de arm starten ze op het

zelfde moment met de lange pass

- hierna start de verdediger aan de andere kant van het doel

- de eerste pass moet een strakke bal zijn

- aanname buitenspeler naar binnen

- voor het doel bepaalt de voorste man wanneer en waarheen de

achterste speler vrijloopt

- speler 5 of 2 komt in de dekking te staan op positie 10

- de bal wordt nu direct door passer naar de buitenspeler gegeven

- speler achter het doel passt zowel vanaf links als rechts

- voor het doel wordt het nu 4 tegen 3


