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Partijtjes.

• Partijtjes NIET alleen als einde, maar in het midden van de training

• Heb een ontwikkeldoel! Zeg waarop de spelers moeten letten:
• Dribbelen 
• Passen
• Snel diepte
• Verdedigen

En focus op je doelstelling!

• Houd partijtjes kort: 3 minuten.

• Daarna opnieuw beginnen met 0-0
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Groene spelers 
proberen aan overkant 
te komen. Twee vakken 
oversteken Terug: door 
‘de sloot’.  Oranje 
proberen te voorkomen

Voor de jongere jeugd: 
maak er een spannend 
verhaal van. Motiveer 
ze!

terug

Dribbelen (bal aan voet) bal dichtbij houden tijdens het rennen en controle houden!
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Groene spelers 
proberen aan overkant 
te komen. Terug: door 
‘de sloot’.  Oranje 
starten 2meter erachter 
en proberen te tikken 
of bal af te pakken

terug

Dribbelen (bal aan voet) bal dichtbij houden tijdens het rennen en controle houden!
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Door het dribbelen 
door de goaltjes extra 
punt voor de groene 
spelers. Oranje spelers 
verdedigen

terug

Dribbelen (bal aan voet) bal dichtbij houden tijdens het rennen en controle houden!
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2 veldjes.
2 partijtjes.
Groen tegen Oranje.
Score als je de bal in 
het grijze vak kunt 
dribbelen. Dus niet 
schieten maar 
dribbelend in het vak. 
Daar voet op de bal en 
je hebt een punt!

Dribbelen. Partijtje 2 tegen 2 of 3 tegen 3. Score door in (grijze) vak te komen



+/
-

1
2

m

+/- 15m

+/-
1

2
m

+/- 15m

+/- 2m

+/- 2m

Groene spelers spelen 
bal naar elkaar. Oranje 
probeert te pakken. Als 
Groen 5x kan 
overspelen zonder dat 
oranje de bal afpakt, 
punt voor groen. 
Of 10 x …   Andere 
persoon in het midden

Passen. 4 tegen 1.  4-tal speelt over. Verdediger moet bal pakken. Let op: binnenkant 
voet overspelen! Kan ook met 3 tegen 1
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Groene spelers spelen bal naar 
elkaar. Oranje probeert te 
onderscheppen. Varianten:
- Één of meerdere 

verdedigers
- Met één of meerdere 

ballen
- Zie volgende pagina. 1 

oranje gaat storen

Passen. Groene team speelt naar groene team in andere vak. Binnenkant voet!! 
Oranje spelers in het vak bal tegenhouden. Maakt niet uit naar welke groene
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Groene spelers spelen bal naar 
elkaar. Oranje probeert te 
onderscheppen. 1 oranje 
verdediger mag ‘storen’ in het 
vak waar de bal is. Deze 
spelers spelen over en ook de 
bal weer naar het andere vak.

2 oranje verdedigers of 3?

Passen. Groene team speelt naar groene team in andere vak. Binnenkant voet!! 
Oranje spelers in het vak bal tegenhouden. Maakt niet uit naar welke groene



Groene speler probeert door  één van de 
twee oranje poortjes te komen. Oranje 
speler probeert te voorkomen. Na de 
beurt, terug naar eigen rij. Na enige tijd 
(wisselen) gaan de oranje proberen door 
de gele poortjes te komen

Varianten:  

- gewoon tikken, nog zonder bal
- Met bal. Wel voet op de bal achter het 

poortje, dan pas een punt.
- Met aanpassen van de bal door de 

andere partij
- Van poortjes, echte goaltjes met netje 

maken. Dan wordt het meer ‘passen’

Dribbelen

https://youtu.be/kzudlUykYFs

https://youtu.be/kzudlUykYFs


Geen bal 

Met bal



1. Oranje speler speelt naar 
groene speler.
2. Groene speler scoort door 
door één van de poortjes te 
dribbelen.
Oranje speler verdedigt

Dribbelen Passen. Schieten

1

2

1

2

1. Oranje speler speelt naar 
groene speler.
2. Groene speler scoort door 
door in één van de poortjes te 
schieten
Oranje speler verdedigt. 

Variant. Verdediger vanaf 
achterkant

https://youtu.be/rgUJxnshEVE

https://youtu.be/rgUJxnshEVE


1 aanvaller op de goal af met 
verdediger in de rug.
Als variant kan de verdediger 
uiteraard ook voor de 
aanvaller gaan staan zodat 
de oranje speler eerst de 
verdediger moet passeren 
en dan pas op goal mag 
schieten

Afwerken op goal met verdediger van achteren (wedstrijdecht!)



2 aanvallers op de goal af 
tegen 1 verdediger. Hoe 
wedstrijdecht is dat? 
Leerzaam en leuk!!

Afwerken op goal 2 tegen 1 (wedstrijdecht!)

Mooi in beeld met uitleg van de trainer https://youtu.be/azU7-gVrxoE

https://youtu.be/azU7-gVrxoE


1 aanvaller (oranje) staat al bij 
de verdediger.  Hij loopt vrij en 
wordt oranje speler met bal 
aangespeeld. Vervolgens gaan 
er twee oranje spelers 
ondersteunen en proberen te 
scoren. Dus 3 oranje tegen 1 
groene. Eventueel kan er nog 
met 1 extra groene verdediger 
gewerkt worden. Die komt van 
achterkant… (zie tekening) Dan 
is het 3 tegen 2.

Afwerken op goal 3 tegen 1 of   3 tegen 2 (wedstrijdecht!)



1 aanvaller op de goal af met 
verdediger in de rug. Op 
klein goaltje scoren, maar 
wel snel want de verdediger 
gaat hem afpakken

Variant | Afwerken op goal met verdediger van achteren (wedstrijdecht!)



Estaffette
Estafette. 4 groepen 2. (afhankelijk van aantal spelers)
Start vanaf zijlijn. Nr 1 start, doet oefening en tikt volgende 
aan. Wie als eerste terug is als groep wint. (Als één groep een 
speler minder heeft, moet de eerste 2 x lopen)

1. Zonder bal, slalommend heen, slalommend terug
2. Zonder bal, direct Om 3e heen zonder bal en terug
3. Met bal, slalommend heen, slalommend terug
4. Met bal, direct naar de 3e heen en terug
5. Zonder bal om eerste heen en terug
6. Zonder bal slalommend om 2e en terug
7. Met bal om eerste heen en terug
8. Met bal slalommend om 2e en terug
9. Zonder bal om 2e, om 1e, om 3e en terug
10. Met bal om 2e, om 1e, om 3e en terug
11. Bonusspel: pik de leukste



½ in vak ½ buiten vak
+/- 25 a 30 minuten Vak van 30 m x 30 m

½ spelers in het vak. ½ spelers op lijn van het vak verspreid. 

Verschillende varianten zijn mogelijk

A. De groep in het vak heeft de bal. Iedere speler een bal

1. Spelers in het vak dribbelen rond en op eigen initiatief spelen ze één van de spelers 
op de lijn aan. Deze spelers stoppen de bal en spelen hem terug naar de speler die 
hen de bal gaf. Deze speler dribbelt verder en speelt een andere speler aan. Krijgt 
hem weer terug. Etc. etc.

Na 3 minuten van taak wisselen. Spelers van binnen het vak gaan aan de rand staan

2. Spelers in het vak dribbelen rond en op eigen initiatief spelen ze een speler op de 
zijkant aan. Deze speler stopt de bal. De speler vanuit het midden sprint nu om de speler 
heen en krijgt van de andere speler de bal via een klein tikje terug.

Na 3 minuten wisselen

B. De spelers aan de zijkanten hebben de bal. Elke speler een bal.

1. Spelers in het midden roepen de naam van een speler die op de lijn staat. Ze krijgen 
de bal. Ze stoppen de bal. En spelen hem terug van de speler waarvan ze bal kregen

Na 4 minuten wisselen van taak.

2. Spelers in het midden roepen de naam van een speler en krijgen de bal. Nemen de bal 
aan, maar spelen nu een andere speler van de buitenkant aan. Dan begint het weer 
opnieuw. De speler in het midden roept een naam. Krijgt en stopt de bal en speelt de 
bal naar iemand anders die even geen bal heeft.

Na 3 minuten wisselen

https://www.youtube.com/watch?v=00J0Q-
5nAUk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=00J0Q-5nAUk&feature=youtu.be


5tegen5 in vak met 
‘kaatsers’ op de zijlijnen

15 a 20 minuten. In zelfde vak.

Als het kan: zorg voor 3 kleuren hesjes. 

‘positiespel’. Om te leren als een team de bal heeft ze UIT elkaar 
moeten. Als ze bal niet hebben, moet het team DICHT BIJ ELKAAR 
komen om te verdedigen. (klein maken van veld)

Twee teams spelen in het vak. Als team probeer je de bal naar 
elkaar over te spelen. Op de zijkanten van het vak staan ‘neutrale’ 
spelers. Zij horen bij beide teams. Als je als team de bal hebt, horen 
deze spelers aan de buitenkant bij jou als team. Je hebt dus 4 extra 
spelers.

Je moet dus proberen over te spelen. De bal in bezit houden. 

Als het lukt om 3 x over te spelen, zonder dat de bal uit gaat of de 
tegenstander hem afpakt, dan mag je gaan proberen om een 
doelpunt te maken op 1 van de 2 goaltjes. En maak je pas echt een 
punt.

(Je kunt van 3 x overspelen ook 5 of 10 x maken, als het te makkelijk 
gaat.

Na 3 minuten wissel je 4 neutrale spelers voor 4 andere neutrale 
spelers en begint het opnieuw.

Als een team de bal heeft, moeten ze dus goed vrijlopen. Met 
behulp van de 4 neutrale spelers moet het mogelijk zijn om over te 
kunnen spelen. Daarbij moeten ze het veld GROOT maken. Het hele 
vak gebruiken.

https://rinus.knvb.nl/training/523

Zie ook: https://youtu.be/ByG_459XJY4

https://rinus.knvb.nl/training/523
https://youtu.be/ByG_459XJY4


Partijvorm
Partijtje tot slot. +/- 15 minuten

• Even alles op(laten)ruimten

• Maak twee teams. 7 tegen 7. 

• 1 team krijgt keeper (grote goal)

• 1 grote goal, 2 kleine doeltjes

• Gebruik het volledige halve veld

• Zijlijnen zijn uit. Gewoon met corner en achterballen
werken

• één team probeert op grote goal te scoren. Ander team 
probeert op 1 van de kleine goaltjes te scoren

• Partijduur: 3 minuten.

• Geef duidelijk aan dat het partijtje maar 3 minuten is 
en daarna wisselen van kant!

• Speel 4 partijtjes van  3 minuten en probeer iedere keer 
de spelers enthousiast te maken en aan te moedigen

doeltje



Passen. Doeltjes schieten met wisselen 
afstanden https://youtu.be/rCGP8rgLJJs

2 doeltjes kunnen ook poortjes zijn. Kunnen ook 3 doeltjes zijn. Laat spelers doorstarten. Zo 
min mogelijk wachtrijen. Zet 2 veldjes naast elkaar als je meer dan 6 of 7 spelers hebt…

https://youtu.be/rCGP8rgLJJs


Passen. Verdedigers in vak blijven.



Passen. Vrije man zoeken. Met tijd! 45 sec.



1

Speler 1 vraagt de bal door zich vrij te lopen (metertje links of rechts)
Speler 1 ontvangt de bal van speler 0 en draait open naar speler 2.
Speler 0 neemt plek in van speler 1
Speler 2 maakt ruimte, loopt vrij en krijgt de bal van 1 aangespeeld
Speler 2 verwerkt de bal (of speelt direct) en speelt speler 1 aan voor een 1-2tje
Speler 2 dribbelt met snelheid naar het startpunt en sluit aan
Speler 1 neemt plek in van speler 2

Zodra speler 0 op de positie van speler 1 staat, kan de volgende speler,  speler 1 
inspelen en kan de vorm aan de andere kant ingezet worden.
(zorg voor tempo in de oefening, zo is iedereen lekker bezig)

Variant
Speler 1 kaatst de bal op speler 0. Speler 0 opent op speler 2 die vervolgens 1-2tje 
doet met speler 1 

Aandachtspunten:
• Concentratie met passen. Binnenkant voet, standbeen okay. Zuiver passen
• Vrijlopen van de speler die de bal moet ontvangen
• Links en rechts oefenen.

Note : is een lekkere oefening om zelfvertrouwen in passing te krijgen!

Passoefening (vanaf o13 t/m o19)
https://youtu.be/hTsuuUIY3NI

2

0

https://youtu.be/hTsuuUIY3NI


Warming-up vormpje passing of dribbelen
(diamanten stelen of voedsel . Maak een mooi verhaal)

https://youtu.be/yN_Zzb4UED8

• Alle ballen (diamanten of voedsel ) in 
het midden

• 2 kinderen in de hoeken (in vierkantje –
hun veilige huis)

• De ballen vanuit het vak ophalen en 
terugbrengen naar ‘huis’.

• Eventueel met opdrachtjes (bal onder de 
voet, schijnbeweging)

• Als de ballen in het midden op zijn, mag 
je diamanten gaan stelen bij anderen…

• Leef je uit!

https://youtu.be/yN_Zzb4UED8
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Partijvorm 5 tegen 5 of 4 tegen 4 waarbij je kunt sporen als je 
“je spits” aan kunt spelen en de spits in het vak de bal 
aanneemt. De verdedigende partij mag niet in het vak komen.
Varianten: maximaal 2 of 3 x aanraken. Pas een score als de 
spits ook weer iemand van zijn eigen partij aanspeelt. (extra 
beweging nodig van aanvallende partij!)

Positiespel met oog voor diep spelen!

Tips:
Speel korte wedstrijdjes in hoge intensiteit. Bijv. 2 minuten
Speel met veld groter, kleiner om het makkelijker of moeilijker te maken.
Laat spelers vooral vooruit kijken. Dus direct diepte zoeken!!
En de tegenpartij direct druk op de bal zodat de pass naar de spit niet gegeven kan worden 



Dribbelen in vierkante vak. Om 
het vak staan doeltjes / 
poortjes. Je kunt uiteraard 
allerlei balvaardigheid 
oefeningen doen al dribbelend 
in het vak. Schijnbewegingen, 
voet op bal, op bal zitten etc.

En… op teken van trainer ook 
zo snel en zoveel mogelijk 
door de doeltjes heen met de 
bal aan de voet 

Dribbelen en balvaardigheid. Doeltjesspel
https://youtu.be/qGCupi8sbAM

https://youtu.be/qGCupi8sbAM


Oranje speler speelt groene aan. Groen probeert 
te scoren op 1 van de 2 goaltjes. Als oranje 
verdedigt mag hij het overnemen en scoren op de 
ene goal achter groen.

Benadrukken. Passeren!

In exact dezelfde vorm kun je verdedigen 
oefenen. Maar nooit tegelijk. Jij als coacht 
bepaalt het doel van de oefening. Daar focus je je 
op!

1 tegen Dribbelen en passeren

1

https://youtu.be/uXeHmueL_do

https://youtu.be/uXeHmueL_do


Passen en jagen
https://youtu.be/F8KEufbeMrc

De groene spelers hebben de benen open. 
Oranje spelers passen de bal door de benen. De 
groene moeten omdraaien, met de bal gaan 
dribbelen en de bal onder controle hebben in het 
andere zak, waarbij ze moeten zorgen dat ze niet 
getikt worden.

https://youtu.be/F8KEufbeMrc


+/- 25m

3 partijen, blauw, groen en oranje. Een rechthoek met 2 vakken. Blauw heeft de 
bal, de groene jagen/zijn verdedigers. Blauw probeert rond te spelen en 
vervolgens het oranje team aan te spelen in het andere vak. Groen kan bijv. 1 
minuut verdedigende partij zijn. Groen mag in beide vakken verdedigen

Positiespel vorm. Mogelijke doelen: Zoeken van 
diepte. Beweging zonder bal. “rode loper”, passing! 
Maar je kunt ook verdedigen oefenen. Jij kiest je 
doel!

Tips:
• Speel korte wedstrijdjes in hoge intensiteit. Bijv. 2 minuten
• Speel met veld groter, kleiner om het makkelijker of moeilijker te maken.
• Laat spelers vooral vooruit kijken. Dus direct diepte zoeken!!
• En de tegenpartij direct druk op de bal zodat de pass niet gegeven kan worden 

Variant. De partij die de bal 
verliest moet verdedigen! Stel 
blauw verliest bal aan groen. Dan 
speelt groen, oranje aan en 
spelen groen en oranje tegen 
blauw. Dit bevordert 
omschakelen.  

Denk aan: veld groot maken bij 
balbezit. Zuiver passen. Bewegen 
zonder bal. 

Bij balverlies. Compact 
verdedigen. En op juiste moment 
(bijv. bij moeilijke bal) druk op de 
bal en duel winnen!



Stadion spel

4 stadions of 4 plekken. Neem met de spelers door wat 
de namen zijn van de 4 plekken. Betrek ze hierin

En daarna met z’n allen met bal aan de voet naar de 
verschillende stadions rennen en daar de bal op de 
voet.

Wellicht werken met een ‘supporter’ die probeert te 
tikken? (oranje speler)

https://youtu.be/sW-S-BZ_uBc

https://youtu.be/sW-S-BZ_uBc


Krokodillen spel https://youtu.be/PQ4mXE0BL08

De krokodil ligt te slapen op zijn 
eiland…  De kinderen in het groen 
proberen op het eiland te komen, 
door om het schildje te draaien.
Maar de krokodil wordt wakker 
en probeert de bal af te pakken

Als het lukt belonen met een 
punt. Bij de 3 punten de bal 
boven je hoofd houden en we 
hebben een winnaar!

https://youtu.be/PQ4mXE0BL08

