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Trainers : Ton Bosma Patrick Lemmer 

Team  : AZ Voetbalschool  Datum: 01-09-2013 

Teamfunctie : Aanvallen fase 1 en 2 

Doelstelling : Technisch: Passing over de grond binnenkant voet L+R 

  Inzichtelijk: Positie kiezen LVV en RVV 

 

 Trainingsinhoud Coachaanwijzingen Tekening 

 

W-up 

 

15 min 

 

11 spelers 

 

Techniekcircel 

 

Organisatie: 

Naar middelste pion dribbelen na 

schijnbeweging bal passen naar 

medespeler 

 

Bij pion diverse schijnbewegingen 

maken met beide benen. 

 Kapbeweging binnenkant 

voet (L+R) 

 Kapbeweging buitenkant 

voet (L+R) 

 Bal onder de voet 

meenemen (L+R) 

 Bal afkappen achter het 

standbeen (L+R) 

 Schaar 

 Overstap 

 

5 minuten: motorische 

vaardigheden 

 

Techniek: 

 2 benen gebruiken. 

 Bal kort bij je houden. 

 Dribbel: elke stap de bal 

aanraken. 

 Schuin over de bal kijken. 

 Bovenlichaam in balans houden 

 Armen sterk, buikspieren 

aangespannen 
 Zak iets door je knieën. 

 Knie boven de bal tijdens de 

dribbel. 

 Schijnbeweging op tijd in zetten 

niet te vroeg en niet te laat 

 Versnellen nadat je de beweging 

hebt ingezet 

 

 

 

 

Bas: goed de 

coachaanwijzingen 

doornemen van tevoren, 

zodat je de spelers 

maximaal kunt bevragen 
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20 min 

 

Pass en meenemen 

4x3 minuten 

 

Vorm 1: Rechtsom: rechterbeen 

meenemen- Rechterbeen passing 

 

Vorm 2: Linksom: Linkerbeen 

meenemen-linkerbeen passing 

 

Vorm 3:Rechtsom met dubbele 

kaats 

Rechterbeen inspeelpass, 

rechterbeen kaats 

 

Vorm 4: linksom met dubbele kaats 

Linkerbeen inspeelpass, linkerbeen 

kaats 

 

Twee organisaties uitzetten bij 

teveel spelers, zorg voor veel 

herhalingen 

 

Bij 1 organisaties met 2 spelers bij 

een pion, staat de speler die niet 

aan de beurt is aan de binnenkant 

van de ruitvorm 

 

Coachaanwijzingen: 

 Juiste moment positie kiezen 

vanuit de rug van de 

tegenstander (pion) uit 

bewegen 

 Schuin open staan 

 Aanname voorwaarts 

meenemen van de bal 

 Bovenlichaam in balans 

houden 

 Standbeen naast de bal 

 Strak inspelen, in het hart raken 

 doorzwaai bij de passing 

richting de juiste speler 

 

 

 

 

 

Vorm 1                                     Vorm 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorm 3                                      Vorm 4 
   

 

Bas: goed de 

coachaanwijzingen 

doornemen van tevoren, 

zodat je de spelers 

maximaal kunt bevragen 
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3  

 

4+K tegen 3 

Organisatie: 

- Breedte van het veld. Lengte 

35meter 

- Formatie bewaken! 

 

Formatie ploeg:  K:4 

Formatie ploeg  :  K:3 

 

 

De aanvallende partij kan scoren in 

twee kleine doelen. 

 

Op het moment dat de 

verdedigende partij veroverd 

kunnen zij scoren bij de keeper. 

 

2x 10 minuten. 

Coachaanwijzingen technische 

handelingen 

 Zie vorm 1&2 

 

Tactiek: 

 De linker of rechtervleugel 

verdediger neemt initiatief 

 De overige spelers kiezen positie 

ten opzichte van elkaar 

 Schuine lijnen houden 
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 Partijspel  

K+5 – K+5 

 

Formatie ploeg:  K:2:1:1 

Formatie ploeg: 2:1:1 

 

Beide teams kunnen scoren op een 

groot doel 

 

 

2 x 10 minuten 

 

 

 

Coachaanwijzingen technische 

handelingen 

 Zie vorm 1&2 

 

Tactiek: 

 De linker of rechtervleugel 

verdediger neemt initiatief 

 De overige spelers kiezen positie 

ten opzichte van elkaar 

 Schuine lijnen houden 

 

Coach aanwijzingen  

- Bewegen ten opzichte van 

elkaar 

- 1 van de vleugelverdedigers 

neemt initiatief ten hoogte van 

de middenlijn 

- Hoog balcirculatie 

 

Beinvloeden tegenpartij 

Variatie in het druk zetten 

- Hoogdruk zetten 

- Bal veroveren in het blok 

 

 

 

 

 


