
Oefenstofboek 1,5 meter jeugdtraining
Verantwoord trainen met de jeugd van 13 tot 18 jaar
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Inleiding

“We mogen weer voetballen, maar maak er geen potje van”

Voor u ligt het Oefenstofboek 1,5 meter jeugdvoetbaltraining.

Omdat de jeugd vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar, door het coronavirus, aangepast dient te 
trainen is dit hierbij het middel om daar verenigingsbreed van te profiteren.

Doordat er minimaal 1,5 meter afstand vereist is zijn er, uiteraard geen duelvormen, 
positiespel en partijspel verwerkt binnen deze trainingsmethode. Wel is het aanbod van 
deze oefenstof prima geschikt voor het organiseren van trainingen waarbinnen de jeugd 
zich volop kan ontwikkelen met veel beleving.

De rol van de trainer/coach is daarbij cruciaal om maatwerk te bieden aan de spelers.

Het zorgen voor een leerzaam en veilig trainingsklimaat zijn daarbij de hoofddoelstellingen.

Wij wensen u, ondanks de huidige situatie, veel succes bij de vertaling van dit speciale 
oefenstofboek in de praktijk.

Tips

Nieuw in De TrainingsPlanner: Corona-proof oefenstof

Alle oefenstof voor op 1,5 meter
▶ Filter op 'Corona-proof' onder 'Soort trainingsvorm'

https://app.trainingsplanner.nl 

https://rinus.knvb.nl/informatie/opstarten-verenigingsvoetbal/

Met sportieve groet, 

Hoofdopleidingen
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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.

Let erop dat bij verschillende trainingsvormen meerdere mensen per pion nodig zijn. 
Zorg ervoor dat de spelers hierbij dan minimaal 1,5 meter (het liefst 2 meter) afstand 
van elkaar houden.
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Trainingsadviezen voor een optimale uitvoering

Belangrijk om een aantal adviezen te benutten om op de vereniging tot een optimale 
uitvoering van de jeugdtrainingen te kunnen komen.

1. Zet vooraf de totale trainingsorganisatie uit zodat alles reeds klaar staat 
voordat de spelers zich melden.

Ideaal is als er gedurende de training weinig tijd verloren gaat met aanpassingen van 
trainingsorganisaties. Binnen de basisorganisatie het liefst alles kunnen aanbieden met 
hooguit een minimale aanpassing die het liefst zal plaatsvinden terwijl de spelers daar niet 
of nauwelijks iets van merken.

2. Afstanden markeren/bewaken

Belangrijk dat de onderlinge afstanden nooit minder dan 1,5 meter mogen worden.

Bij het uitzetten van de organisatie vooraf dient men dit goed te markeren. Geef dit aan met 
dopjes indien mogelijk met verschillende kleuren.

Als spelers hier moeite mee hebben deze afstanden nog iets verder vergroten en de 
jeugd hier op coachen en durf ook het stop te zetten om het te nogmaals te 
verduidelijken.

3. Groepen verdelen

Belangrijk om niet met een te grote groep te trainen in deze situatie.

Des te meer spelers des te eerder de ruimtes te beperkt worden en de 1,5 meter afstand 
moeilijk te handhaven is.

Werk met kleinere groepen van ongeveer 6-8 spelers waardoor de ruimte en de 
aandacht voor iedere speler volop geboden kan worden.

Mochten er meerdere trainers beschikbaar zijn dan ik splitsen ideaal. Men kan dan 
dezelfde oefenstof spiegelen of juist voor verschillende oefenstof kiezen.

4. Methodische opbouw

Houd bij de oefenstofkeuze altijd rekening met leeftijd en niveau. Ga van makkelijk naar 

moeilijker. Check daarbij altijd deze volgorde:
- Loopt het?
- Lukt het?
- Leert het?
- Leeft het?
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Durf te vereenvoudigen als spelers er (nog) moeite mee 

hebben. Durf te herhalen om automatismen er in te slijpen.

Niet in een training een uur lang hetzelfde maar bijvoorbeeld in 5 trainingen 5 keer hier 
aandacht aan besteden en uitbouwen.

5. Didactisch

De manier van training geven is cruciaal om de spelers te ontwikkelen met plezier. Het 
principe van "praatje-plaatje-daadje" is cruciaal. Door het voor te doen en gelijktijdig het uit 
te leggen en daarna de spelers het zelf te laten doen is het leereffect optimaal.

Door na de uitleg te controleren of iedereen het begrepen heeft kan direct worden geholpen 
met de mogelijke verbeterpunten.

Door interactief te coachen door vragen te stellen leren de spelers zelf mee te denken en 
neemt het inzicht sterkt toe.

Situatief coachen betekent dat als spelers bezig zijn de trainer het stopzet en vragen stelt 
vanuit deze situatie zodat het voor iedereen inzichtelijker wordt.

Prioriteer in de coaching: niet van alles een beetje maar doelgericht veel zeggen over 
weinig. Door niet van de hak op de tak te springen maar een doelstelling te verdiepen 
begrijpen spelers makkelijker de essentie hiervan.

Geef complimenten, dit vergroot het zelfvertrouwen en de succesbeleving waardoor 
spelers zich meer openstellen om verder te groeien.

6. Beleving in de training

Een enthousiaste benadering van de trainer(s) is alles bepalend hoe de spelers de training 

beleven. Naast een prettige sfeer is ook de invulling van de trainingsvormen cruciaal.

Geen plichtmatige benadering maar maak er een waar "voetbalfeest" van voor de jeugd. 
Naast de veiligheid van de 1,5 meter is dat cruciaal.

Wat belangrijk is om als een oefening al een beetje lukt om het uit te bouwen naar 
spelvormen. Het werken met punten is voor iedere speler zeer motiverend. Bijvoorbeeld: 
Wie scoort het meest? of wie kan het snelst?, etc.

7. Tempo in training

Door binnen de training een hoog tempo te hanteren blijft de focus langer hoog. Als er 
loze gaten binnen de training vallen verslapt de aandacht. Dat zijn de momenten dat 
spelers de onderlinge afstand van 1,5 meter eerder zullen vergeten.
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Door tijdens de training alleen aanpassingen, in de trainingsorganisatie te plegen, als de 
jeugd actief bezig is blijft de scherpte aanwezig.

8. Intensiteit

Mede dankzij de trainingsorganisatie, de methodiek en de didactische werkwijze is het 
mogelijk om voor de juiste intensiteit te zorgen.

Waarschijnlijk zijn de spelers blij elkaar weer te zien en is men druk. Door een inspannende 
start met veel afwisseling hebben zij geen tijd om de aandacht te verliezen. Bij alle vormen 
kan de intensiteit vergroot worden door een hoog tempo te eisen. Bijvoorbeeld: geen 
looppas na de pass maar een sprint, etc. Tevens kan het aantal series, herhalingen, etc. 
worden aangepast aan leeftijd en niveau.

9. Balcontacten

Door vormen vaker uit te zetten waardoor er met een gering aantal spelers per bal worden 
gewerkt neemt het aantal balcontacten sterk toe.

Ondanks dat duelvormen, positiespel en partijspel nog onmogelijk zijn in deze periode 
kunnen aantrekkelijke vormen om de voetbalvaardigheden te ontwikkelen zeer 
aanspreken.

Belangrijk dat spelers hier een baalde vrijheid in ervaren en dat ieder op zijn eigen niveau 
hier mee aan de slag mogen gaan. Ruimte voor eigen inbreng is in deze fase cruciaal.

10. Individuele aandacht

In deze fase is de aandacht voor de individuele aandacht voor de speler zelf van 
eminent belang. Houd oog voor hoe iedere speler zich aandient.

De ene speler moet afgeremd worden terwijl een ander juist gestimuleerd moet worden. 
Dit lijkt zoals gebruikelijk ook het geval was. Iedereen is immers uniek. Maar in deze fase 
speelt de gezondheid en dus de veiligheid een hoge prioriteit binnen de bandering van 
de jeugd.

Geef vaste drinkpauzes tussendoor maar let er vooral op dat iedereen een eigen drinkfles 
meeneemt en deze alleen zelf gebruikt. Tevens de onderlinge afstanden op minimaal 1,5 
laat.

Als spelers te vermoeid zijn dienen zij extra rust te krijgen of reeds eerder de training te 

staken. Geef ook constant aan dat als spelers willen rusten dit geen probleem is.

Overdrijf als trainer niet en jaag de spelers niet over de kling. Doceer bewust de arbeid-rust
verhouding.

Het doel is op een verantwoorde en plezierige wijze weer rustig opstarten waarbij de 
veiligheid en de gezondheid voor alle jeugdspelers de hoofddoelstelling dient te zijn.
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Warming up

Veldafmeting:
Afhankelijk van de spelers wordt een veld 
gemaakt waarbij ze minimaal 2m afstand van 
elkaar hebben.

Benodigd materiaal:
 Vier pionnen

Inhoud/methodiek:
 Lichaam opwarmen
 Blessures voorkomen
 Concentratie

Bij deze loopvorm kunnen de volgende oefeningen uitgevoerd worden:
 Looppas / Dribbel
 Huppelen
 Knieën heffen
 Hakken-billen
 Zijwaartse kruispas (heen en terug gezicht dezelfde kant op)
 Aansluitpas (heen en terug gezicht dezelfde kant op)
 Arm zwaaien
 Versnelling

Aandachtspunten:
Het is van belang dat de spelers bewust worden gemaakt dat de training is begonnen. Het 
lichaam moet goed opgewarmd worden zodat eventuele blessures voorkomen kunnen 
worden.
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Hoofdstuk 1 Dribbelen en 
drijven



10

1.1 Dribbelen en drijven 1

Veldafmeting: tussen iedere speler minimaal 3m afstand

Benodigdheden:

- Vier pionnen voor de randen van het veld
- Iedereen een bal

Inhoud:

Tijdens deze vorm hebben alle spelers een bal, waardoor de spelers zo min mogelijk stil 
staan en zoveel mogelijk handelingen met de bal. Omdat er nog geen tegenstanders zijn, 
hebben de spelers alle ruimte en tijd om de vorm aangeboden door de trainer goed uit te 
voeren. Wat er voor zorgt dat de spelers de vorm ten eerste onder de knie krijgen.

Iedere speler heeft een bal en begint op de zijlijn. Op het teken van de coach voeren de 
spelers een opdracht uit:
- Heen dribbelen naar de andere lijn en terug dribbelen met de bal
- De bal meenemen met alleen de buitenkant of alleen de binnenkant
- Dribbelen met alleen rechts of alleen links
- Op het teken van de trainer omdraaien met behulp van de onderkant schoen / 

binnenkant / buitenkant
- Op de plaats bal aantikken met de voetzolen, afwisselend gebruik van linker en rechtervoet
- De bal onder de voetzool meenemen, zowel links als rechts oefenen
- De Schaar- beweging
- De Zidane
- De trainer noemt een nummer en de spelers doen bepaalde handelingen (1 

staat voor binnenkant kap, 2 voor buitenkant kap, 3 voor bal op de voet, etc.)
- Pass de bal heen en dribbel terug (eventueel ook dubbele of omgedraaide volgorde)
- Toevoegen wedstrijdvorm.
- Etc.

Aandachtspunten:

- Kijk over de bal heen;
- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens dribbelen en op je 

voorvoeten lopen;
- Elke stap de bal aanraken;
- Een actie moet kort en explosief zijn;
- 1 vloeiende beweging, dus niet stil staan.
- Aanzetten nadat de actie is gemaakt.
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1.2 Dribbelen en drijven 2

Veldafmeting: 10m tussen de binnenste pionnen

Benodigdheden:

- Iedere speler een bal
- 2 pionnen per speler

Inhoud:

Tijdens deze oefenvorm wordt de nadruk gelegd op het achterwaarts kappen en draaien 
van de bal. De spelers dribbelen naar de pion in het midden. Op het moment dat de spelers 
aangekomen zijn bij de pion, maken zij een beweging aangegeven door de trainer. Om 
vervolgens zo snel mogelijk terug te dribbelen naar de beginpion. Denk hierbij aan:
- Kap achter standbeen (fakeshot)
- Overstap ene been andere been meenemen
- Kap met binnenkant voet
- Kap met buitenkant voet

De pion is te beschouwen als een tegenstander, waar de actie voor gemaakt moet worden. 
Doordat de pion de bal nog niet af kan pakken, leren de spelers de beweging hier droog uit 
te voeren. Wat er voor zorgt dat de vorm vertrouwd wordt en in later stadium onder druk 
uitgevoerd kan worden.

Moeilijker maken:

- Zie variant

Makkelijker maken:

- Tempo lager
- Ruimte groter maken

Variant:

- Voeg extra pionnen toe tussen pion A en B (als dribbelparcours). Dribbelt door de 
pionnen heen en bij de laatste pion maak je een kapbeweging. Vervolgens dribbel je 
weer terug door de pionnen heen.

- De bal meenemen met alleen de buitenkant of alleen de binnenkant
- Dribbelen met alleen rechts of alleen links

Aandachtspunten:

- Kijk over de bal heen;
- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens dribbelen en op je 

voorvoeten loopt;
- Elke stap de bal aanraken;
- Een actie moet kort en explosief zijn, aanzetten na de actie;
- 1 vloeiende beweging, dus niet stil staan.
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1.3 Dribbelen en drijven 3 

Veldafmeting: 10m tussen de 

pionnen Benodigdheden:

- Iedere speler een bal
- Vier pionnen per tweetal

Inhoud:

Tijdens deze oefening dribbelen twee spelers recht op elkaar af, wat ervoor zorgt dat de 
spelers indirect te maken krijgen met een tegenstander tegenover zich. Ook hier is het de 
bedoeling dat de spelers weer voor de tegenstander (pion) de actie inzetten. Door een 
kapbeweging te maken keren (in een dribbel) de spelers weer terug naar hun eigen pion. 
Tijdens deze vorm kun je als trainer kiezen voor de actie zowel vooruit als achteruit. Let 
hierbij wel op dat je duidelijk aangeeft met welke been iets uitgevoerd moet worden. Anders 
kunnen er botsingen plaatsvinden.

De basisvorm gaat als volgt: Dribbel tegelijkertijd naar de pion, maak een kapbeweging 
en dribbel terug naar je eigen pion.

Moeilijker maken:

- Maak een schijnbeweging i.p.v. kapbeweging langs de pion (bijv. schaar, de Zidane)
- Breng het tempo omhoog

Makkelijker maken:

- Breng het tempo omlaag
- Maak de ruimte groter

Variant:

1. Alles met het chocoladebeen
2. In plaats van de kapbeweging te doen en terug te gaan naar de beginpion dribbel je 

verder naar overkant (wel tegelijkertijd starten)
3. In plaats van een kapbeweging een schijnbeweging.
4. Bij de pion maken de spelers op de heenweg een techniekbeweging rechts buitenom de 

pion. Op de terugweg maken zij een techniekbeweging links buitenom de pion (de trainer 
geeft aan wanneer de spelers starten met de oefening). Na de beweging dribbelen zij 
verder naar de andere kant. Opties voor bewegingen: Kappen/draaien, buitenkant voet 
kappen, schaar, dubbele schaar, overstap etc.

Variant 2
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Aandachtspunten:

- Houd de bal kort bij je (elke stap de bal raken);
- Kijk over de bal heen, behoud het overzicht;
- Beweging moet kort en explosief zijn;
- De techniek van de beweging;
- De snelheid van uitvoering, hoger of lager (ligt eraan of de beweging goed gaat);
- Diep zitten;
- Belangrijk dat er goed gecoacht wordt op de kant waarop de passeerbeweging plaatsvindt.
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1.4 Dribbelen en drijven 4 ( X- 

vorm ) Veldafmeting: 10m tussen de 

pionnen Benodigdheden:

- Iedere speler een bal
- Acht pionnen per vorm

Inhoud:

Bij de X-vorm wordt de nadruk gelegd op het verbeteren/aanleren van verschillende 
achterwaartse schijnbewegingen, kapbeweging etc. Ook hier wordt de nadruk weer gelegd 
op het juist uitvoeren van de beweging.

De spelers dribbelen tegelijk naar de middelste pion toe. Op het moment dat ze bij de 
middelste pion zijn, wordt er een kapbeweging gemaakt. Waarna de spelers explosief terug 
dribbelt met de bal.

Let op! Bij deze oefening is het voor de doorstroom belangrijk dat er twee personen per 
pion staan. Deze personen houden een afstand van 2m van elkaar.

Moeilijker maken:

- Verhoog het tempo
- Maak er een wedstrijd vorm van
- Chocoladebeen gebruiken
- Schijnbeweging in plaats van kapbeweging maken
- Minder handelingen voor de pass verstuurd wordt

Makkelijker maken:

- Lager tempo
- Alleen het sterke been gebruiken
- Vereenvoudig je kapvorm

Variant:

1. De spelers dribbelen met de bal heen en spelen de bal terug naar de andere 
speler bij de startpion.

2. De spelers dribbelen met de bal heen, maken een schijnbeweging en spelen de bal naar 
de speler bij de pion rechts van hem.

Variant 1  Variant 2
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3. De spelers dribbelen tussen pionnen door met beide benen bij de (blauwe) pion maakt 
de speler, de actie die is aangegeven door de trainer. Vervolgens dribbelt de speler terug 
naar de beginpion.

4. Variant 3 maar dan in plaats van de dribbel terug speelt de speler de bal naar de volgende 
speler.

5. Variant 3 maar dan in plaats van de dribbel terug speelt de speler de bal naar de 
speler in de rij rechts van hem.

   Variant 3    Variant 4   Variant 5

6. Voeg een wedstrijdelement toe. Kan ook met meerdere keren door de 
vorm heen moeten.

7. Afwisselen met binnenkant en buitenkant voet.

Aandachtspunten:

- Kijk over de bal heen;
- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens dribbelen en op je 

voorvoeten lopen;
- Elke stap de bal aanraken;
- Een actie moet kort en explosief zijn;
- Een vloeiende beweging, dus niet stil staan;
- Aanzetten nadat de actie is gemaakt;
- Corrigeer de bal in de richting waar de bal naar toegespeeld moet worden;
- Speel de bal met binnenkant voet in;
- Speel de bal op het verste been in;
- De ontvanger dient op zijn voorvoeten te staan;
- Neem de bal direct in de richting mee waar je naar toe wil.
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1.5 Dribbel en drijven 5

Veldafmeting: 10m tussen de pionnen

Materialen:

- Twee pionnen per vorm
- Twee ballen per vorm

Inhoud:

De spelers met bal dribbelen en paar stappen en spelen dan de speler aan de overkant in. 
Vervolgens lopen zij door naar de pion. De spelers die de bal aangespeeld hebben 
gekregen, dribbelen op hun buurt een paar stappen in en passen naar de speler bij de 
andere pion, etc.

Let op! Voor de doorstroom is het belangrijk om meer spelers bij de pionnen te 
hebben. Deze houden een afstand van 2m van elkaar.

Variant:
1. Dribbelen/handeling met het chocolade been
2. Dribbelparcours. Elke groep heeft een eigen slalom parcours waardoor gedribbeld moet 

worden met de bal. Als de speler voor jou bij de laatste pion is mag je starten.
3. Variant 2 maar dan wordt de bal teruggespeeld in plaats van terug gedribbeld
4. De vormen kunnen in stroomvorm neergezet worden om de doorgang te versnellen
5. Dribbelparcours met pionnen in een rechte lijn.
6. Variant 5 maar dan wordt de bal naar de volgende speler geschoten in plaats van 

gedribbeld na afleggen van het dribbelparcours.
7. Wedstrijdelement toevoegen.

    variant 2 variant 3       variant 5 met stroomvorm

Aandachtspunten:

- Kijk over de bal heen;
- Zorg dat je wendbaar bent dus iets door de knieën zakt tijdens dribbelen en op je 

voorvoeten lopen;
- Elke stap de bal aanraken;
- Een vloeiende beweging, dus niet stil staan;
- Corrigeer de bal in de richting waar de bal naar toegespeeld moet worden;
- Speel de bal met binnenkant voet in;
- Speel de bal op het verste been in;
- De ontvanger dient op zijn voorvoeten te staan;
- Neem de bal direct in de richting mee waar je naar toe wil.
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1.6 Dribbel en drijven 6

Veldafmeting: 10m tussen elke speler, 10m tussen de lijnen

Materialen:

- Tien pionnen voor de lijnen
- Iedereen een bal

Inhoud:

Iedere speler heeft een bal bij deze oefening. De spelers dribbelen op het teken van de 
trainer naar de desbetreffende lijn (lijn 1 t/m 5).

Moeilijker maken:
- Meerdere combinaties tegelijkertijd
- Tijdsdruk toevoegen

Variant:
1. Dribbelen/handeling met het chocolade been.
2. Afvalrace. Degene die als laatste is, valt af en gaat verder met dribbel op de plaats.
3. Kleurenspel. In plaats van dezelfde kleuren aan pionnen heb je nu verschillende kleuren 

(afhankelijk van de aanwezige pionnen). De trainer kan ervoor kiezen om beide kanten 
dezelfde kleur te leggen maar kan ook kiezen voor een mix (dan wordt het bijvoorbeeld 
rechts rood, links blauw etc.)

   variant 3

Aandachtspunten:

- Kijk over de bal heen;
- Elke stap de bal aanraken;
- Een vloeiende beweging, dus niet stil staan;
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Hoofdstuk 2 Pass- en 
trapvormen
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2.1 Pass- en trapvorm 1 (Ruitvorm 1)

Veldafmeting: 10 meter tussen de pionnen

Materialen:

- Vier pionnen per veld
- Twee ballen per veld

Inhoud:

Tijdens deze oefening wordt de nadruk gelegd op het handelen met beide benen. Ook is dit 
een oefening die uitgevoerd kan worden in hoog tempo. De speler speelt de bal naar de 
speler bij de volgende pion. Die draait open en speelt de volgende speler in. Deze draait 
open en speelt de volgende speler in. De laatste speler draait open en speelt de achterste in 
bij de startpion. De spelers lopen allen hun bal achterna. Er zijn verschillende variaties en is 
dus geschikt als kern van je training.

Let op! Bij deze oefening is het belangrijk dat er bij het startpunt een extra speler staat. 
Deze speler wacht op 2m afstand totdat de speler voor hem weggelopen is. Dan stapt de 
speler naar voren.

Moeilijker maken:

- Ruimte groter maken
- De speler de bal laten in spelen in plaats van dribbelen

Makkelijker maken:

- De ruimte kleiner maken

Variant:

1. Alles met het chocoladebeen.
2. In plaats van inspelen en opendraaien, een kaats toevoegen
3. Speler 1 speelt op speler 2 en speler 2 draait open en dribbelt naar de plek van speler

4. Aan de andere kant start speler 4. Die speelt de bal op speler 3, speler 3 draait open 
en dribbelt naar de plek van speler 1

 variant 2 variant 3

Aandachtspunten:

- Opendraaien doe je weg van je tegenstander, niet er naar toe spelers moeten lichtvoetig 
staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), belangrijk hierin dat spelers 
oogcontact houden;

- Het aantal balcontacten afhankelijk van het niveau;
- Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie);
- Manier van inspelen (binnenkant, wreef, strak).
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2.2 Pass- en trapvorm 2 

(Poortschietspel) Veldafmeting: 15m

tussen de spelers in Benodigdheden:

- Vier pionnen per tweetal
- Per tweetal een bal

Inhoud:

Tijdens deze oefening wordt de nadruk gelegd op het passen met de binnenkant van de voet. 
Je passt over met de binnenkant van de voet. Als je door de poortjes heen passt heb je een 
punt.

Moeilijker maken:

- Poortje kleiner maken
- Afstand tussen poortje en speler vergroten

Makkelijker maken:

- Poortje groter maken
- Afstand tussen poortje en speler verkleinen

Variant:

1. Dezelfde oefening maar dan alles met het chocolade been.
2. Pionnen schieten. De bal wordt naast de pion stil gelegd en geschoten, bij drie 

omgeschoten pionnen heb je een punt

  variant 2

Aandachtspunten:

- Aannemen voordat je terugspeelt;
- Standbeen recht naast de bal;
- Binnenkant voet passen;
- De deelnemer die de bal krijgt staat op zijn voorvoeten;
- Vraag altijd wie er gewonnen heeft.
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2.3 Pass- en trapvorm 3 (Y – vorm)

Veldafmeting: 10m tussen de pionnen

Benodigdheden:

- Vier pionnen per vorm
- Twee ballen per groep

Inhoud:

De y- vorm is een vorm waarbij jij als trainer gericht kan coachen op de vooractie, de 
eerste inspeelpass, na-coachen van de bal, de beweging zonder bal, de aanname, het 
verhogen van het baltempo en het vinden van de derde man.

Speler 1 passt naar speler 2 en speler 2 draait open. Vervolgens speelt speler 2 speler 3 
in. Speler 3 dribbelt met de bal terug naar de beginpion. Per ronde wisselt de kant om 
open te draaien zodat iedere speler aan de beurt komt.

Let op! Bij deze oefening starten er bij de beginpion twee spelers. De speler die niet aan de 
beurt is dient 2m afstand te houden van de andere speler. Hier kan eventueel een extra 
pion voor neergezet worden.

Moeilijker maken:

- Afstand vergroten
- Bal van 1 naar 3 of 4 door de lucht passen

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen

Variant:

1. In principe is hetzelfde als de hoofdvariant alleen nu kan speler drie scoren door in het 
doel te schieten. Aan beide kanten wordt een klein doel neergezet.

2. In principe is hetzelfde als de hoofdvariant alleen dan met een extra combinatie tussen 
speler 1 en 2 door het toevoegen van een kaats. Speler 1 speelt naar speler 2, die 
kaatst de bal terug. Daarna speelt speler 1 naar speler 3 met een strakke bal over de 
grond waarna speler 3 de bal aanneemt en naar het begin loopt.

3.Variant twee maar dan met scoringsmogelijkheid op doel (aan beide kanten) 

  Variant 1   Variant 2  Variant 3
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Aandachtspunten:

- Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie);
- Speler 2 moet zich in stelling brengen voor het afwerken op doel. Aandacht aan 

vooracties en vragen (bal opeisen);
- Belangrijk hierin dat de vleugelspelers oogcontact houden, dus over de bal blijven kijken;
- Uiteraard positie overnames weer op snelheid;
- Lichaamshouding (voor de crosspass)/- plaats van standbeen, en een goede wreeftrap.
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2.4 Pass- en trapvorm 4 (Inspelen van de derde man 1)

Veldafmeting: 25m tussen de pionnen

Benodigdheden:

- Twee/drie pionnen per veld
- Eén bal per veld

Inhoud:

Bij deze oefening komt het inspelen van een derde man naar voren. Speler 1 speelt de bal 
naar speler twee. Deze neemt de bal aan en speelt de bal naar “de opkomende” speler 3. Alle 
spelers lopen hun bal achterna. Speler 3 neemt de bal weer mee naar de beginpion en start 
opnieuw.

Moeilijker maken:

- Afstand vergoten
- Lange ballen geven
- Hoge ballen geven

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen

Variant:

1. Toevoegen van een kaats. Tijdens deze vorm leer je spelers tempo verschillen in de bal 
te krijgen. De eerste bal is bijvoorbeeld strak en de kaats die volgt is een bal waar het 
tempo eruit gehaald word. De bal die na de bal naar de derde man volgt is bijvoorbeeld 
weer strak. Speler 1 past de bal naar 2, speler 2 kaatst en speler 1 leg weer breed. 
Vervolgens past speler 2 naar 3, speler 3 past weer naar 1 etc.

2. Derde man dichterbij (minimaal 10m tussen de pionnen van speler 2 en 3). Speler 1 speelt 
de bal naar speler 2. Speler twee draait open en speelt speler 3 in (speler 1 en 2 lopen de 
bal achterna). Speler 3 draait open en loopt naar de beginpion.

3. Pass en trap-vorm in viertallen waarbij continu de verste speler ingespeeld wordt. 
Wanneer de verste speler de bal ontvangt, gaat hij/zij een een-tweetje aan met zijn/haar 
partner. Als hij de bal terug gekaatst krijgt van zijn/haar partner, speelt hij/zij een lange 
bal op de verste speler. Vervolgens gaat deze een kaats aan met zijn/haar partner, 
enzovoort. Na de gegeven lange pass, wisselen de spelers aan dezelfde kant continu 
van positie. Hierdoor wisselen zij af met het geven van de lange bal en het geven van

een kaats.
Variant 1 Variant 2 Variant 3
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Aandachtspunten:

- Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie);
- Aandacht aan vooracties en vragen (bal opeisen);
- Spelers moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), 

belangrijk hierin dat spelers oogcontact houden;
- Het aantal balcontacten afhankelijk van het niveau;
- De pass moet op het goede been zijn zodat de speler gelijk door kan gaan.
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2.5 Pass- en trapvorm 5 (Inspelen van de derde man 2)

Veldafmeting: 20m tussen de pionnen (afhankelijk van het niveau)

Benodigdheden:

- Twee pionnen per drietal
- Twee ballen per drietal

Inhoud:

Het kaats en draai spel is een zeer intensieve oefening die ten goede komt van de 
voetbalconditie. De doelstelling van deze oefening is gericht op het verbeteren van het 
inspelen van de derde man.

De middelste speler biedt zich steeds aan, loopt continu heen en weer om die bal te vragen 
en weer te kaatsen. Wissel de middelste speler snel door (na bijvoorbeeld een minuut) 
omdat dit een intensieve oefening is.

Moeilijker maken:

- Zie variaties

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen
- Tempo verlagen

Variant:

- Zelfde oefening, alleen nu wordt de bal opgegooid in plaats van een pass. Degene in 
het midden neemt de bal op de borst aan en geeft een pass met de binnenkant terug.

- De bal wordt opgegooid en wordt nu met de knie aangenomen. Vervolgens wordt de 
bal weer met een pass met de binnenkant terug geschoten.

- De bal wordt opgegooid en de bal wordt door de speler in het midden met het hoofd 
terug naar de speler gekopt.

- Alles met het chocoladebeen.

Aandachtspunten:

- Spelers moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), 
belangrijk hierin dat spelers oogcontact houden;

- Het aantal balcontacten afhankelijk van het niveau;
- Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie);
- Manier van inspelen (binnenkant, wreef).
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2.6 Pass- en trapvorm 6
Veldafmeting: 15m x 15m per veld

Materialen:

- Drie pionnen per veld
- Twee ballen per veld

Inhoud:

De speler met bal speelt de volgende speler in. Deze kaatst waardoor speler 1 doorloopt en 
naar speler 3 schiet. Speler 2 loopt vervolgens in en kaatst weer met 3. Speler 3 neemt de 
bal mee en sluit weer achteraan.

Let op! Bij deze oefening is het nodig om een extra speler bij de beginpion te hebben. 
Deze staat op minimaal 2m afstand van de startende speler en schuift pas door als speler 1 
is weggelopen.

Moeilijker maken:

- Afstand vergoten
- Hoge bal geven
- Met de wreef over de grond

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen

Variant:

1. Alles met het chocoladebeen (wisselen van kant om terug te leggen)
2. De Driehoek (minimaal 10m tussen de pionnen). De driehoek is een vorm, waarbij je het 

opbouwen via de flank traint. Met deze vorm zonder weerstand, kan je spelers zo neer 
zetten dat zij zo handelen net als in de wedstrijd. Van belang is dat er gelet word op de 
voetballende handelingen, zoals het open gedraaid staan het inspelen op het juiste 
tempo. Speler 1 passt op 2, speler 2 op 3, speler 3 op 4, speler 4 op 2, speler 2 op 5, 
speler 5 op 4 en speler 4 op 6. Speler 6 start vervolgens in omgedraaide versie weer met 
de bal.

Variant 2

Aandachtspunten:

- Bal kort aan de voet en blijf geconcentreerd.
- Bal raken met de binnenkant.
- Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie);
- Aandacht aan vooracties en vragen (bal opeisen);
- Spelers moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), 

belangrijk hierin dat spelers oogcontact houden;
- Het aantal balcontacten afhankelijk van het niveau.
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2.7 Pass- en trapvorm 7

Veldafmeting: 15m tussen de pionnen

Benodigdheden:

- Vier pionnen per veld
- Eén bal per veld

Inhoud:

Een oefenvorm die meer dan geschikt is voor de warming-up, deze oefenvorm is ook 
geschikt als één van de kernen van de training. Het gaat bij deze oefening vooral om het 
verbeteren van de pass en de kaats met de binnenkant van de voet.

Speler 1 speelt de bal in op 2, Speler 2 kaatst de bal op 1 waarna speler 1 de bal op het 
verste been van speler 3 inspeelt (rode lijnen). Speler 3 kaatst de bal richting 2 die op 
zijn/haar beurt speler 4 op het verste been inspeelt. Speler 4 kaatst de bal op speler 3, 
speler 3 speelt de bal in de loop van speler 4 (zwarte lijnen) Na het inspelen van speler 4 op 
speler 3 beweegt speler 4 door waarna speler 3 de bal in de loop op speler 4 speelt. Die 
vervolgens aansluit achter speler 1 (groenen lijnen).

Moeilijker maken:

- Afstand vergoten

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen
- Opendraaien in plaats van kaatsen

Aandachtspunten:

- Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie);
- Spelers moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), 

belangrijk hierin dat spelers oogcontact houden;
- Het aantal balcontacten afhankelijk van het niveau.
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2.8 Pass- en trapvorm 8 

Veldafmeting: afhankelijk van het 

niveau Benodigdheden:

- Vier pionnen per veld
- Eén bal per veld

Inhoud:

Speler 1 past op 2, speler 2 kaatst de bal, speler 1 geeft een strakke bal naar speler 3, 
speler 3 kaatst op 2 en speler 2 legt de bal breed en speler 3 dribbelt terug naar de pion.

Let op! Belangrijk om de doorstroom goed te laten verlopen is een extra speler bij de 
beginpion. Deze speler staat op minimaal 2m afstand van speler 1.

Moeilijker maken:

- Afstand vergoten
- De pass van 1 naar 3 door de lucht geven

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen

Variant:

1. Alles met het verkeerde been
2. Dit is een pass en trap-vorm waarbij snel handelen en communicatie van belang is (let 

op genoeg afstand tussen de pionnen (minimaal 10m tussen elke pion). Aan beide 
kanten wordt de bal tegelijk ingespeeld en dus de vorm gestart. De spelers schuiven 
voortdurend door naar het volgende station. Het is belangrijk dat het baltempo aan beide 
kanten even hoog is zodat de vorm gelijk loopt. Deze vorm kan twee keer worden 
uitgezet. Speler 1 (aan beide kanten hetzelfde) speelt de bal naar speler 2 en loopt door. 
Speler 2 speelt de bal terug naar 1 die vervolgens de bal naar speler 3 speelt. Speler 3 
draait open en speelt de bal op de inlopende speler 2 in. Deze speelt naar speler 4 die 
achteraan sluit.

Variant 2

Aandachtspunten:

- Spelers moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), 
belangrijk hierin dat spelers oogcontact houden;

- Het aantal balcontacten afhankelijk van het niveau;
- Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie);
- Let op het baltempo.
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2.9 Pass- en trapvorm 9

Veldafmeting: minimaal 10m tussen de pionnen

Benodigd materiaal:

 Acht pionnen per veld
 Vier ballen per veld

Inhoud/methodiek:

Allereerst kan deze vorm simpel beginnen door op elke pion door te draaien en de volgende 
pion in te spelen. Speler 1 speelt speler 2 in die doordraait en speler 3 inspeelt. Deze draait 
ook open om speler 4 in te spelen. Aan de linkerkant is het van belang dat de bal 
voortdurend op het rechterbeen wordt ingespeeld, en met het linkerbeen wordt gespeeld.
Aan de rechterkant is dezelfde vorm maar dan geldt inspelen op het linkerbeen en met het 
rechterbeen spelen. Bij de laatste pion neemt de speler de bal mee en sluit aan bij de 
andere groep.

Bij voldoende spelers, indien mogelijk, splitsen in twee vormen.

Let op! Bij deze oefening is het belangrijk voor de doorstroom dat er extra personen bij de 
startpion staan. Deze staan op minimaal 2m afstand van elkaar.

Moeilijker maken:

- Afstand vergoten

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen

Variant:

1. Voeg een kaats tussen speler 1 en speler 2 waardoor speler 1 nu speler 3 inspeelt na de 
kaats. De rest van de oefening blijft hetzelfde.

2. Voeg een kaats toe tussen de verschillende pionnen. Speler 1 speelt de bal naar 
speler 3 die kaatst met speler 2 (zwarte lijn). Speler 2 speelt speler 4 in die kaatst 
met speler 3 (rode lijn). Speler 4 is inmiddels doorgelopen en ontvangt de bal in de 
loop van speler 3 (groen lijn).

3. De kaats van variant 1 wordt hier gecombineerd met een crosspass naar speler 4 van de 
andere kant. Speler 3 van de rechterkant speelt dus speler 4 van de linkerkant in en 
andersom. Indien de oefening goed gaat, kan het spel breder gemaakt worden. Hierbij 
worden de stations aan de zijkant verder weggezet, waardoor het mogelijk is om een

hoge lange bal door de lucht te geven.
Variant 2 Variant 3
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Aandachtspunten:

- Spelers moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), 
belangrijk hierin dat spelers oogcontact houden;

- Het aantal balcontacten afhankelijk van het niveau;
- Goede kant op wegdraaien;
- Vooractie goed gebruiken;
- Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie);
- Let op het baltempo.
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2.10Pass- en trapvorm 10

Veldafmeting: 10m tussen de pionnen

Benodigdheden:

- Vier pionnen per groep
- Vier ballen per groep

Inhoud:

Tijdens de volgende pass en trap, ligt de nadruk met name op het goed klaar leggen van 
de bal tijdens de aanname. De aanname wordt door Jeugdvoetbalopleiding gezien als 
een wapen. Een beweging waar je in een keer vrij kan zijn van de tegenstander.
Belangrijk bij deze vorm is dat de spelers goed weglopen van de tegenstander (pion) om 
ruimte voor zichzelf te creëren. Ook het inspelen op het juiste been is een kritiek punt.

De spelers met bal spelen de speler bij de volgende pion in. Deze draait open met het verste 
been en dribbelen door naar het startpunt van de andere groep.

Zorg ervoor dat er niet te veel spelers stilstaan dus dat er snel achter elkaar begonnen wordt.

Let op! Bij deze oefening is het voor de doorstroom belangrijk dat er bij het startpunt 
meerdere spelers staan (twee spelers). Deze nemen een afstand van 2m van elkaar 
tijdens het wachten.

Moeilijker maken:

- Afstand vergroten
- Vorm de andere kant op doen zodat het andere been getraind wordt.

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen

Variant:

1. Speler 1 speelt op 2, speler 2 draait open met zijn verste been en speelt vervolgens de 
speler 3 in. Speler 3 draait ook open met zijn verste been en speelt speler 4 in die 
vervolgens met de bal terug dribbelt naar de plek van speler 1.

2. Een extra kaats wordt toegevoegd. Speler 1 speelt op 2, die kaatst de bal op speler 1. 
Vervolgens speelt speler 1 op 3 (zwarte lijnen). Speler 3 kaatst te bal naar speler 2 die 
vervolgens naar speler 4 speelt (rode lijnen). Speler 4 speelt op 3 die vervolgens de bal 
met speler 4 in de loop meegeeft richting de plek van speler 1 (groene lijnen).

Variant 1 Variant 2
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Aandachtspunten:

- Spelers moeten lichtvoetig staan (eventuele correcties bij onnauwkeurig passes), 
belangrijk hierin dat spelers oogcontact houden;

- Het aantal balcontacten afhankelijk van het niveau;
- Nauwkeurigheid bij het inspelen en afleggen (hoge balsnelheid en concentratie);
- Manier van inspelen (binnenkant, wreef).
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Hoofdstuk 3 
Afrondvormen
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3.1 Afrondvorm 1 

Veldafmeting: 20m x 

15m Materialen:

- Vier pionnen per stroomvorm
- Acht ballen per stroomvorm
- Eén groot doel en één klein doel per stroomvorm

Inhoud:

De groep wordt gesplitst in twee groepen. In het grote doel staat er een keeper (groene 
rondje). Beide groepen dribbelen met de bal naar de eerste pion. Bij de eerste pion doen de 
spelers een handeling (bijvoorbeeld draaien of een trucje etc.) en schieten vervolgens op 
doel. De ene groep begint dus met het afronden bij de keeper en de andere groep begint 
met het afronden op het kleine doel (mikken zonder keeper). Vervolgens halen de spelers de 
bal op en sluiten aan bij de andere groep zodat de spelers elke keer op een ander doel 
schieten (stroomvorm).

Let op! Bij deze oefening is het belangrijk voor de doorstroming dat er meerdere 
spelers bij de startpion staan. Deze spelers staan om 2m afstand van elkaar te 
wachten op hun beurt.

Indien mogelijk kan deze stroomvorm meerdere keren worden uitgezet zodat de groepen 
kleiner worden.

Moeilijker maken:

- Afstand vergroten
- Snelheid verhogen

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen
- Snelheid verlagen

Variant:

1. Alles met chocoladebeen.
2. Bij het grote doel blijft de oefening hetzelfde. Bij het kleine doel wordt een 

slalomparcours toegevoegd. De speler slalomt door de pionnen, maak een actie bij de 
laatste pion en schiet op doel. Bij het slalomparcours maak je de oefening makkelijker 
door de pionnen verder uit elkaar te zetten en moeilijker door de pionnen dichter bij 
elkaar te zetten.

3. Spelers van beide groepen dribbelen naar de eerste pion en kappen hier de bal. 
Vervolgens gaan ze naar de volgende pion en kappen hier ook. Hierna ronden zij af op 
doel.

variant 2 variant 3
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Aandachtspunten:

- Doe de handeling bij de desbetreffende pion goed;
- 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;
- Een actie moet kort en explosief zijn, aanzetten na de actie;
- 1 vloeiende beweging, dus niet stil staan;
- Zorg dat de oefening niet te lastig word dus niet te grote afstanden;
- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd;
- Manier van schieten (binnenkant, wreef).
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3.2 Afrondvorm 2

Veldafmeting: 20m x

20m Materialen:

- Vier pionnen
- Iedereen een bal
- Twee grote doelen

Inhoud:

De spelers van de twee groepen starten tegelijkertijd met een dribbel naar de pionnen en 
leggen vervolgens de bal klaar om op doel te schieten. Spelers moeten hierbij zoveel 
mogelijk in de hoeken proberen te schieten.

Let op! Bij deze oefening is het belangrijk voor de doorstroming dat er meerdere 
spelers bij de startpion staan. Deze spelers staan om 2m afstand van elkaar te 
wachten op hun beurt.

Indien mogelijk kan deze stroomvorm meerdere keren worden uitgezet zodat de groepen 
kleiner worden.

Variant:

1. Alles met chocoladebeen
2. Keepers toevoegen op doel
3. Pionnen in het doel zetten voor behalen extra punten
4. Wedstrijdelement toevoegen
5. Slalom toevoegen. Via een slalom ronden de spelers af op doel. Wie scoort heeft een punt.
6. Variant 5 maar dan twee benen gebruiken bij de slalom

 variant 5

Aandachtspunten:

- Doe de handeling bij de desbetreffende pion goed;
- Kijk over de bal heen;
- Zorg dat je wendbaar bent (iets door de knieën tijdens het dribbelen) en op je voorvoeten 

loopt;
- Elke stap de bal aanraken;
- Een actie moet kort en explosief zijn, aanzetten na de actie;
- 1 vloeiende beweging, dus niet stil staan;
- Zorg dat de oefening niet te lastig word dus niet te grote afstanden;
- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd;
- Manier van schieten (binnenkant, wreef).
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3.3 Afrondvorm 3 

Veldafmeting: 15m x 

15m Materialen:

- Zeven pionnen
- Iedereen een bal
- Drie kleine doelen

Inhoud:

Er zijn drie groepen die elk beginnen bij een eigen oefening. Als je hebt geschoten pak je 
het volgende parcours. De eerste is een slalomparcours, bij het tweede parcours maak je 
een actie bij de pion en schiet je daarna op doel en het laatste parcours is een 
zigzagparcours.

Let op! Bij deze oefening is het belangrijk voor de doorstroming dat er meerdere 
spelers bij de startpion staan. Deze spelers staan om 2m afstand van elkaar te 
wachten op hun beurt.

Variant:

1. Alles met chocoladebeen
2. Pionnen in het doel zetten voor extra punten

Aandachtspunten:

- Doe de handeling bij de desbetreffende pion goed;
- 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;
- Een actie moet kort en explosief zijn, aanzetten na de actie;
- 1 vloeiende beweging, dus niet stil staan;
- Zorg dat de oefening niet te lastig word dus niet te grote afstanden;
- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd;
- Manier van schieten (binnenkant, wreef).
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3.4 Afrondvorm 4 

Veldafmeting: 20m x 

15m Materialen:

- Zes pionnen
- Iedereen een bal
- Eén groot doel (kan ook met twee grote doelen)

Inhoud:

Groep 1 begint met de dribbel als de speler bij de eerste pion is start groep 2. De spelers 
maken bij de eerste pion een actie (schaar, bal onder je voet meenemen, etc.) en dribbelen 
daarna verder naar de tweede pion. Hier gaan ze omheen en schieten vervolgens op doel. 
Daarna sluiten ze aan bij de andere groep.

Let op! Bij deze oefening is het belangrijk voor de doorstroming dat er meerdere 
spelers bij de startpion staan. Deze spelers staan om 2m afstand van elkaar te 
wachten op hun beurt.

Indien mogelijk de vorm meerdere keren uitzetten om de groepen niet te groot te maken. 
Dit kan ook door gebruik te maken van kleine doelen.

Moeilijker maken:

- Afstand vergroten waarvandaan geschoten moet worden
- Snelheid verhogen

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen waarvandaan geschoten moet worden
- Snelheid verlagen

Variant:

1. Alles met chocoladebeen
2. Pionnen in het doel zetten voor extra punten
3. Keeper op doel zetten
4. Toevoegen van een slalomparcours. Groep 1 begint met de dribbel als de speler bij de 

derde pion is start groep 2. De spelers slalommen door de pionnen heen en schieten 
vervolgens op doel. Als je eerst met links heb geschoten schiet je daarna met rechts.

 variant 4
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Aandachtspunten:

- Doe de handeling bij de desbetreffende pion goed;
- 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;
- Een actie moet kort en explosief zijn, aanzetten na de actie;
- 1 vloeiende beweging, dus niet stil staan;
- Zorg dat de oefening niet te lastig word dus niet te grote afstanden;
- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd;
- Manier van schieten (binnenkant, wreef).
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3.5 Afrondvorm 5

Veldafmeting: tussen de beginpion en het doel 20m

Materialen:

- Vier pionnen
- Iedereen een bal
- Twee grote doelen

Inhoud:

De speler met de bal speelt de spits in op het rechterbeen. De spits draait vervolgens open, 
dribbelt met de bal en schiet op doel.

Let op! Bij deze oefening is het belangrijk voor de doorstroming dat er meerdere 
spelers bij de startpion staan. Deze spelers staan om 2m afstand van elkaar te 
wachten op hun beurt.

Indien mogelijk de vorm meerdere keren uitzetten om de groepen niet te groot te maken. 
Dit kan ook door gebruik te maken van kleine doelen.

Moeilijker maken:

- Afstand vergroten waarvandaan geschoten moet worden
- Snelheid verhogen

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen waarvandaan geschoten moet worden
- Snelheid verlagen

Variant:

1. Opendraaien met buitenkant van de voet.
2. Alles met chocoladebeen
3. Bal door de lucht inspelen
4. Speel de bal in op de speler bij de pion. Deze speler neemt de bal zo aan dat de bal 

klaar is om te schieten en schiet vervolgens op doel.
5. Speler 1 speelt de bal richting het doel. Speler 2 gaat achter de bal aan en schiet op doel.

variant 4   variant 5
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6. De speler speelt de bal in op degene bij de volgende pion. Die draait goed open 
en rond af op doel (kan ook met keeper erbij)

7. Variant 5 maar dan met slalom voordat de tweede speler wordt ingespeeld.

variant 6 variant 7

Aandachtspunten:

- Kijk over de bal heen;
- Inspelen op het goede been;
- Goede kant op wegdraaien;
- 1 vloeiende beweging, dus niet stil staan;
- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd (bal strak inspelen 

etc.);
- Manier van schieten (binnenkant, wreef).
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3.6 Afrondvorm 6

Veldafmeting: 15m x 15m

Materialen:

- Vier pionnen
- Iedereen een bal
- Twee grote doelen

Inhoud:

De spelers spelen de kaatser in en lopen zelf door. De kaatser kaatst en de speler rond af 
op doel. De kaatser haalt de bal en de speler wordt kaatser.

Let op! Bij deze oefening is het belangrijk voor de doorstroming dat er meerdere 
spelers bij de startpion staan. Deze spelers staan om 2m afstand van elkaar te 
wachten op hun beurt.

Indien mogelijk de vorm meerdere keren uitzetten om de groepen niet te groot te maken. 
Dit kan ook door gebruik te maken van kleine doelen.

Moeilijker maken:

- Afstand vergroten waarvandaan geschoten moet worden
- Snelheid verhogen

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen waarvandaan geschoten moet worden
- Snelheid verlagen

Variant:

1. Alles met het chocoladebeen
2. Speel de bal in op de speler bij de pion. Loop om deze speler heen. Hij/zij legt hem 

klaar en jij maakt af. De kaatser haalt de bal. De schieter gaat kaatsen.
3. Extra kaats toevoegen. Speel de bal op de speler bij de volgende pion. Deze draait open 

en schiet de bal naar speler 3. Deze draait open en rond af op doel.

   variant 2  variant 3

Aandachtspunten:

- Inspelen op het goede been;
- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd (bal strak inspelen 

etc.);
- Manier van schieten (binnenkant, wreef).
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3.7 Afrondvorm 7

Veldafmeting: 20m x 20m

Materialen:

- Drie pionnen
- Drie ballen
- Eén groot doel

Inhoud:

Met deze afrondvorm wordt de voorzet van de zijkant geoefend. De speler speelt de bal diep 
en loop richting het doel. De andere speler loopt diep en schiet de bal voor het doel. Beide 
spelers wisselen van functie.

Let op! Bij deze oefening is het belangrijk voor de doorstroming dat er meerdere 
spelers bij de startpion staan. Deze spelers staan om 2m afstand van elkaar te 
wachten op hun beurt.

Indien mogelijk de vorm meerdere keren uitzetten om de groepen niet te groot te maken. 
Dit kan ook door gebruik te maken van kleine doelen.

Moeilijker maken:

- Afstand vergroten waarvandaan geschoten moet worden
- Snelheid verhogen

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen waarvandaan geschoten moet worden
- Snelheid verlagen

Variant:

1. Alles met chocoladebeen
2. Door middel van een kaats en een diepe bal wordt de buitenspeler geactiveerd. De 

bal wordt voorgegeven op de inlopende speler.
3. Variant 2 met extra inlopende speler. Zelfde oefening maar dan loopt de speler die 

start mee naar het doel.

variant 2 variant 3
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Aandachtspunten:

- Inspelen op het goede been;
- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd (bal strak inspelen 

etc.);
- De achterlijn moet opgezocht worden;
- Het geven van een goede voorzet;
- Op het juiste moment inlopen op de bal;
- Manier van schieten (binnenkant, wreef).
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3.8 Afrondvorm 8

Veldafmeting: 20m x 20m

Materialen:

- Drie pionnen
- Drie ballen
- Eén groot doel

Inhoud:

Speler 1 speelt de bal naar de speler in het midden. Deze legt de bal terug naar de speler 
links. Speler 3 geeft een crossbal diep op de diepgaande speler 1. Speler 1 geeft de voorzet 
en speler 2 (die inmiddels ingelopen is) schiet op doel.

Let op! Bij deze oefening is het belangrijk voor de doorstroming dat er meerdere 
spelers bij de startpion staan. Deze spelers staan om 2m afstand van elkaar te 
wachten op hun beurt.

Indien mogelijk de vorm meerdere keren uitzetten om de groepen niet te groot te maken. 
Dit kan ook door gebruik te maken van kleine doelen.

Moeilijker maken:

- Afstand vergroten waarvandaan geschoten moet worden
- Snelheid verhogen

Makkelijker maken:

- Afstand verkleinen waarvandaan geschoten moet worden
- Snelheid verlagen

Variant:

1. Speler 1 speelt de bal naar de speler bij de volgende pion. Deze legt de bal terug naar 
de speler links. Speler 3 geeft een crossbal diep op de diepgaande speler 4. Speler 4 
geeft de voorzet en speler 2 (die inmiddels ingelopen is) schiet op doel.

2. Speler 1 speelt de bal naar de speler bij de volgende pion. Deze legt de bal terug naar 
de speler links. Speler 3 draait open en geeft de bal op speler 4. Deze speelt de bal 
terug naar speler 2. Speler 2 speelt de bal diep op speler 5. Speler 5 geeft de voorzet 
en speler 2 (die inmiddels ingelopen is) schiet op doel.

3. Alles vanaf de andere kant (dus met chocoladebeen).

variant 1      variant 2
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Aandachtspunten:

- Inspelen op het goede been;
- De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd (bal strak inspelen 

etc.);
- De achterlijn moet opgezocht worden;
- Het geven van een goede voorzet;
- Op het juiste moment inlopen op de bal;
- Manier van schieten (binnenkant, wreef).
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Bijlage Richtlijnen voor trainers, begeleiders en vrijwilligers
We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:

- Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie 
waar je training gaat geven;

- Bereid je training goed voor. Voor 13 t/m 18 geldt, houdt 1,5 meter afstand ook onderling.
- Zorg dat er in de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zo min mogelijk materialen gedeeld 

moeten worden;
- Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar is 

op geen enkel moment toegestaan;
- Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt 

beginnen.
Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

- Maak vooraf (gedrags)regels aan kinderen duidelijk, met name voor de groep 13 t/m 18 
jarigen waarbij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moet worden gehouden;

- Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen 
klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus 
(COVID-19);

- Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
- Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan 

wanneer dat niet gebeurt;
- Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
- Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
- Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
- Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de 

training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
- Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de 

training direct naar huis gaan;
- Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke 

gevallen noodzakelijk is;
- Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
- Was of desinfecteer je handen na iedere training;
- Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts;
- Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of 

benauwdheidsklachten;
- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus 

(COVID- 19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek 
kunt worden, moet u thuis blijven.


