
                    

 

 

 

 

 

                                    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

                                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

  

  

 

 

Oefening 3: Tegenstander frontaal           

Tijdsduur 20 min.  

A speelt de bal naar B die vervolgens door 

het poortje dribbelt en de bal passt naar C 

en loopt naar positie A. 

(richtingsverandering zonder bal)                 

Idem dan beginnen  bij C.   Wisselen van 

posities. Variant:  Voordat ze door het 

poortje dribbelen een pion neerleggen en 

daar een frontale beweging laten maken. 

 Partijvorm: 4 V 4                                  

Tijdsduur 20 min. 

Als warming-up de kinderen even lekker 

laten voetballen.                  

Vrij spel zonder opdrachten. 

kijk naar de sterkte van de kinderen en pas 

het zo nodig aan bij de verdeling teams 

voor de oefenvormen. 

  

Partijvorm :  4 V 4                                               

Tijdsduur 20 min. 

In deze partij zoveel mogelijk stimuleren van 

de bewegingen die voorafgaand de partij 

zijn aangeleerd bij de oefenvormen. 

Ook hier kunnen ze punten mee scoren!! 

Oefening 4: Tegenstander in de rug           

Tijdsduur 20 min. 

Speler B vraagt de bal in de ruimte en 

speler A passt de bal daar waar speler B is. 

Speler B maakt een snelle afdraaibeweging 

en dribbelt door naar de pion. Wisselen 

van posities.                                                        

Variant: Zet er goaltje achter om te scoren 

en eventueel een verdediger erbij. 

Passief/actief. 

Oefening 1: Tegenstander naast je                

Tijdsduur 20 min.                                                

A: Naar elkaar toe dribbelen (1) en in het 

midden een beweging maken. Dit kan zijn: 

Afkappen binnen- buitenkant voet,               

stop & turn, overstap en schijntrap (Cruijff) 
Idem, maar nu direct door de andere kant 

op (2).                               

B: Idem, maar nu met 2 bewegingen 

maken naar keuze. Oversteken. 

Oefening 2: Tegenstander komende                

Tijdsduur 20 min. 

A speelt de bal naar speler B en C naar D.             

B en D dribbelen naar de overkant. Daar 

maken ze een afdraaibeweging en dribbelen 

terug naar de beginsituatie.                          

Wisselen van posities.                           

Idem, maar dan in het midden een 

schaarbeweging maken. 

  

Gezamenlijk starten met de partijvorm - dan 4 groepen in circuitvorm - gezamenlijk afsluiten met partijvorm 

De TRAINER als voorbeeld voor de KIDS: 

De trainer dient zich correct te gedragen en de oefenstof zo optimaal mogelijk over te dragen aan de 

spelers ten tijde van het NTK. 

De trainer dient zich zo veel mogelijk te conformeren aan de juiste schoeisel- en kledingvoorschriften.                 

(NTK-sweater, zwarte broek, voetbalschoenen of hardveldschoenen.) 

Positief en stimulerend coachen tijdens de oefensessies.  

   Na afloop zorgen dat het veld ordentelijke wordt achtergelaten .          

Opruimen van materialen. 

 

Start training deel 1 van 10.00 uur tot 11.00 uur.              Kleine drinkpauze van 15 minuten.                 

Start training deel 2 van 11.15 uur tot 12.15 uur.             Lunchpauze tot 13.00 uur 



          

 

 

         

 

                                    

    

 

  

 

 

 

 

 

 

                                    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

      

  

 

 

 

Oefening 3:  Afwerken na individuele actie                                                                

speler A en B starten tegelijkertijd. Dribbelen eerst naar de buitenste 

pion, maken een afdraaibeweging of een kapbeweging en dribbelen 

naar elkaar toe. In het midden maken ze beide een frontale 

beweging (schaar), dribbelen door en maken nogmaals een 

afdraaibeweging en proberen dan te scoren op een klein doeltje. 

Wisselen van positie. 

Oefenvorm 1:  Coördinatie met afwerken.                                                

A maakt een 1-2 met B. A speelt de bal door naar C. C dribbelt naar 

de pion en maakt een frontale beweging en kan scoren op een 

pupillengoal. Na de kaats gaat speler B een loopoefening doen in de 

ladder en neemt de positie in bij C. Wisselen van posities. Variatie: in 

spiegelbeeld uitvoeren en eventueel een verdediger erbij zetten.                          

Partijvorm 1: 1 V 1                                        

Tijdsduur 15 min. 

Partijvorm 2:  2 V 2                                                                        

Tijdsduur 15 min.  Stimuleren van de individuele actie. 

                 Scoren vanaf de middenlijn.  

                   Wisselen van tegenstanders 

Partijvorm 3: 4 V 4                                                           

Tijdsduur 15min. 

Partijvorm 4: 4 V 4                           

Tijdsduur 15. min.  Stimuleren van de individuele  

   actie in combinatie met  

   samenspel. 2 goals of 4 goals. 

Oefening 4:  Afwerken na passen en trappen.                                                                      

Oef.1: Speler A passt naar B. B naar C en C naar D. Speler D draait 

met een snelle beweging uit en werkt af op doel.                               

Oef.2: Idem, maar nu gaat speler D na de uitdraai nog een 

frontale beweging toepassen en dan scoren.                                       

Wisselen van positie.                                                                                

Variatie:  een verdediger erbij zetten (passief/actief) 

 

Oefening 2:  Handelingssnelheid                                                                       

2 groepen naast elkaar. 2 spelers in het vierkant. De bal wordt 

door beide groepen tegelijk ingespeeld op de spelers in het 

vierkant. Deze spelers maken 3 snelle bewegingen naar keuze en 

werken af op het doel.                                                                             

Wisselen van positie. 

  

Start training deel 3 van 13.00 uur tot 14.00 uur.              Kleine drinkpauze van 15 minuten.                 

Start training deel 4 van 14.15 uur tot 15.15 uur.             Einde 15.30 uur 


