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 Aanleren van basisvaardigheden: Kappen 

Het kappen van de bal doe je wanneer een 

tegenstander de bal af probeert te pakken. 

Doordat je de bal goed kapt zorg je ervoor dat 

je de tegenstander kwijt raakt doordat je snel 

van richting verandert naar de ruimte waardoor 

je verder kan gaan met aanvallen.  

 

Duur: 15 minuten 

 

Uitleg en Instructievideo’s: 

 

A. Binnenkant voet kappen 

B. Buitenkant voet kappen 

C. Onder de schoen kappen 

D. Achter het standbeen kappen 

 

Methodiek: 

A. Geen weerstand; Oefening alleen uitvoeren 

B. Passieve weerstand; Speler B loopt mee 

met speler A en biedt dus weerstand, maar 

probeert de bal niet af te pakken. 

C. Actieve weerstand; Speler B loopt actief 

mee met speler A. Wanneer speler A 

besluit te kappen, probeert speler B de bal 

af te pakken 

D. Speler B verdedigt de stippellijnen. Speler 

A kan scoren d.m.v. een dribbel over één 

van de stippellijnen. 

 

Organisatie 

• Maak tweetallen 

• Elk tweetal werkt in een eigen rechthoek. 

 

  

Instrueren 

De trainer geeft de speler gedetailleerde 

opdrachten en instructies, voert een 

aantal taken samen uit (geeft 

voorbeelden) en houdt nauwgezet 

toezicht op de uitvoering van de taak. 

  

Binnenkant / Buitenkant voet kappen 

Standbeen staat stevig op de grond en je 

standbeen is licht gebogen. Buig je 

lichaam iets voorover, zodat je een 

betere controle behoudt over de bal. Kap  

zo kort en snel mogelijk, waardoor het 

voor de tegenstander moeilijker is om op 

tijd te  reageren. 

 

Achter het standbeen 

Tijdens het kappen achter het standbeen, 

maak je een sprongentje. Stap met je 

standbeen over de bal en speel de bal 

met de binnenkant van de voet achter je 

standbeen langs. 

 

Algemeen 

• Lichaam tussen de bal en de 

tegenstander houden, zodat het voor 

de tegenstander lastiger is om de bal 

af te pakken.  

• Bal rollend houden (bal ligt geen 

moment stil) 

• Versnellen na de kapbeweging richting 

de ruimte 

  

  

    

  

Datum : 05-10-2014 

Teamfunctie : Aanvallen fase 3&4 

Doelstelling inzichtelijk : Samenwerking van de CAM en CSP in het creëren van kansen. (positie kiezen t.o.v. elkaar) 

Doelstelling technisch : Kappen en draaien 

Rol tegenpartij : Samenwerken om de zone te verdedigen 

http://www.az.nl/binnenkant-voet-kappen/15?catid=8674
http://www.az.nl/buitenkant-voet-kappen/15?catid=8674
http://www.az.nl/onder-de-schoen-kappen/15?catid=8674
http://www.az.nl/achter-het-standbeen-kappen/15?catid=8674
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Bewegingsscholing: Voetenwerk 

In het moderne voetbal met je snel, sterk en 

bewegelijk zijn. Bewegingsscholing is dus een 

belangrijke training 

 

Duur: 5 minuten 

  

Organisatie:  

De speler stapt op lijn, met beide voeten: 

 

1. Start achter de lijn, voorwaarts op de lijn 

stappen 

2. Start aan de zijkant van de lijn, met 2 

voeten over de lijn stappen 

3. Start aan de zijkant van de lijn, met 2 

voeten gekruist over de lijn stappen 

4. Start aan de zijkant van de lijn, met 1 voet 

over de lijn tikken 

 

  

Houding: 

• Correcties geven op lichaamshouding 

en bewegingsrichting van armen en 

benen. 

• Beweeg op de voorvoeten, geen 

haklanding. 

• Het neerkomen is het moment van 

omhoog komen. 

• Houd het hoofd en de romp stil. 

• Korte pasjes. 

 

Uitvoering: 

• Snelheid van verplaatsen zodanig 

kiezen dat de technische uitvoering 

van de oefeningen optimaal is. 

 

  

    

  

 

Oefening 2 
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Toepassen van basisvaardigheden: Kappen 

en draaien. (Zoals aangeleerd in oefening 1) 

 

Duur: 15 minuten (Elk spelletje duurt 1 minuut) 

 

Organisatie 

• Zet een veld uit van 10 bij 10 meter. 

• Er worden tweetallen gemaakt. Één 

aanvaller en één verdediger. 

• Ieder tweetal heeft zijn eigen spelvlak. In dit 

spelvlak staan 3 poortjes, willekeurig. 

• De aanvaller probeert door de poortjes te 

dribbelen terwijl de verdediger dit probeert 

te voorkomen. 

 

Stap 1: De verdediger dekt actief, met als 

doel: het blokken van de doorgang. Als de 

doorgang van een poortje is geblokkeerd mag 

de aanvaller daar niet scoren (doorheen 

dribbelen). De aanvaller veranderd snel van 

richting naar een vrij poortje door de bal te 

kappen. 

 

Stap 2: De verdediger mag de bal afpakken. 

Wedstrijdje. Als de verdediger de bal veroverd 

wordt hij de aanvaller.  

 

Stap 3: Move-up, Move-down. Na twee keer 1 

minuut spelen schuift de winnaar een veldje op 

naar de ene kant, de verliezer schuift op naar 

de andere kant. 

 

Punten: 1 punt per poortje. 

 

 

 

  

Spelbegeleider 

De trainer is enthousiast, stimuleert 

spelers en geeft complimenten bij een 

goede uitvoering van een eerder 

aangeleerde kapbeweging.  

 

Wanneer spelers succes beleven zal dit 

motiverend werken.. 

 

Tip: Gebruik de korte rustperiodes tussen 

de spelletjes van 1 minuut om spelers 

door te wisselen of om nogmaals een 

kapbeweging goed voor te doen. 

 

Binnenkant / Buitenkant voet kappen 

Zie oefening 1 

 

Achter het standbeen 

Zie oefening 1 

 

Onder de schoen kappen 

Zie oefening 1 

 

Algemeen 

Zie oefening 1 

  

    

  

 

Oefening 3 
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Systeemoefening 

4 tegen 4 (3 + Keeper) 

 

Duur: 20 minuten 

  

Organisatie:  

Breedte van het veld : 20 meter 

Lengte van het veld: 45 meter 

 

 Formaties: 

 

          2:1:1  

 

          K:1:1:1 

  

  

Regels: 

• Bij doelpunten en uitballen speelt de trainer 

een nieuwe bal in. 

• Aanvallers scoren in een groot doel met 

keeper. 

• Verdedigers scoren in twee kleine doeltjes 

 

  

Methodiek: Makkelijker maken 

1. Veld groter maken 

  

Methodiek: Moeilijker maken 

1. Verdedigers coachen 

2. Een extra verdediger toevoegen 

(tegenpartij speelt dan ook in K:2:1:1 

formatie) 

  

Techniek 

Zie oefening 1 

 

Coachaanwijzingen 

• Positie kiezen tussen de linies. (ten 

opzichte van elkaar, de bal en de 

tegenstander) 

• Kijkgedrag. 

• Open staan naar de richting waar je 

heen wilt. 

• Ruimte herkennen met en zonder bal. 

• Keuze maken tussen pass, dribbel of 

actie. 

• CAM en CSP bewegen t.o.v. elkaar. 

• Moment herkennen van diepte spelen 

 

 

 

  

    

  

 

Oefening 4 
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Systeemoefening 
6 tegen 6 (5 + Keeper) 
 
Duur: 20 minuten 
  

Organisatie:  
Breedte van het veld : 50 meter 
Lengte van het veld: 45 meter 
 

 Formaties: 

 
          3:3  

 

          K:3:2 
  

  

Regels: 
• Bij doelpunten en uitballen speelt de 

trainer een nieuwe bal in. 
• Aanvallers scoren in een groot doel 

met keeper. 
• Verdedigers scoren in twee kleine 

doeltjes 
 
  

Methodiek: Makkelijker maken 
1. Veld groter maken 

  

Methodiek: Moeilijker maken 

1. Verdedigers coachen 
2. Een extra verdediger toevoegen 

  

Techniek 

Zie oefening 1 

 

Coachaanwijzingen 

• Positie kiezen tussen de linies. (ten 

opzichte van elkaar, de bal en de 

tegenstander) 

• Kijkgedrag. 

• Open staan naar de richting waar je 

heen wilt. 

• Ruimte herkennen met en zonder bal. 

• Keuze maken tussen pass, dribbel of 

actie. 

• CAM en CSP bewegen t.o.v. elkaar. 

• Moment herkennen van diepte spelen 
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