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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 

E.    Overstap kappen buitenkant voet (NIEUW) 

F.     Schaar kappen buitenkant voet (NIEUW) 

 

Methodiek: 

A: Spelers proberen door het vak van de 

verdediger te dribbelen. Als ze in het vak zijn 

mogen ze getikt worden door de verdediger. 

Spelers moeten dus zo snel mogelijk weer uit 

het vak dribbelen. Als ze om een pion heen zijn 

gedribbeld moeten de aanvallers naar een van 

de ‘punten’ pionnen dribbelen en deze 

aantikken om hun punt op te halen. Als de 

verdediger de bal afpakt kan hij scoren op een 

van de twee kleine goals. Hij mag zijn vak niet 

verlaten. 

 

Organisatie 

•Maak een zestal of zevental (2 tikkers, groter 

vak) 

•Elk zes/zevental heeft een eigen organisatie 

•Verdediger heeft hesje aan.  

 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. 

 

Trainer doet elke beweging voor. Legt uit en 

laat zien wat de eisen zijn aan optimale 

technische uitvoering (nodig om punten te 

scoren). 

  

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 

Regels en punten: 

-1 punt: Dribbelen door het vak van de 

verdediger zonder getikt te worden en hierna 

de ‘punten’ pion aan te tikken. Stel als trainer 

eisen aan een optimale technische uitvoering. 

(twee benen gebruiken, lichaamshouding 

etc.) 

-2 punten: Elke 2/3 minuten staat een 

kapbeweging centraal. Als spelers met 

desbetreffende beweging een punt scoren 

krijgen ze een bonuspunt. 

-Er mag niet twee keer om dezelfde pion 

gedribbeld worden, constant andere 

startposities. 
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Datum : 12-10-2014 

Teamfunctie : Aanvallen Fase 3 & 4 

Doelstelling inzichtelijk 
: Samenwerking tussen LSP, RSP, CSP en CAM 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
http://www.az.nl/overstap-kappen-buitenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/schaar-kappen-buitenkant-voet/15?catid=8674
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Bewegingsscholing: Voetenwerk 

In het moderne voetbal moet 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 

 

  

Algemeen: 

 

Lichaamshouding: 

- Borst vooruit, als een BEER 

- Rechte rug, GEEN OPA’S 

- Gestrekt lichaam, als een PLANK 

- Hoofd en romp is stabiel, NIET   

  SCHUDDEN 

  

Grondcontact: 

-Kort contact, STUITEREN NIET   

  PLAKKEN 

-Op de voorvoeten bewegen,  

  PUNAISE IN DE HAK 
 

Voetenwerk specifiek coaching: 

-Armen doen mee met de 

bewegingen,  ARMEN 

 

-Oriënteren tijdens bewegen, 

HOEVEEL VINGERS STEEK IK OP 

 

-Ritme met de armen, RITME 

BENEN ALS DEUNTJE 

 

 

  

    

  

 

Oefening 2 
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Toepassen 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 

E.    Overstap kappen buitenkant voet  

F.     Schaar kappen buitenkant voet  

 

Methodiek: 

Speler A passt naar speler B die naar de bal toe 

komt. Speler B probeert een van de poortjes te 

bereiken. Als de speler door een poortje (minimaal) 

dribbelt kan hij scoren. Speler A die verdediger 

wordt mag wel direct scoren. 

 

Organisatie 

•Twee keer uitzetten 

•Aanvallers worden na een potje verdediger. 

Verdedigers worden aanvaller. 

 

Regels en punten: 

-1 punt: 1 poortje en scoren 

-2 punten: 2 verschillende poortjes en scoren en als 

verdediger bal afpakken en scoren 

-3 punten: 3 verschillende poortjes en scoren 

-5 punten: 4 verschillende poortjes en scoren 

-Elk potje duurt niet langer als 20 seconden! 

 

  

Spelbegeleider 

De trainer is enthousiast, stimuleert 

spelers en geeft complimenten bij een 

goede uitvoering van de oefening. 

 

Wanneer spelers succes beleven zal dit 

motiverend werken. 

 

Tip: Stimuleer bij iedere speler de 

groeimindset. Vraag na elke 3 minuten 

hoeveel punten een speler heeft. 

Iedereen heeft zijn eigen aantal en gaat 

de volgende 3 minuten werken om een 

hoger aantal punten te krijgen. 

 

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 
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Oefening 3 

  

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
http://www.az.nl/overstap-kappen-buitenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/schaar-kappen-buitenkant-voet/15?catid=8674
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Systeemoefening 

6 tegen 5 + Keeper  

 

Duur: 20 minuten 

  

Organisatie:  

Breedte van het veld : 42 meter 

Lengte van het veld: 45 meter 

 

 Formaties: 

 

          3:3 met punt naar voren 

 

          K:3:2 met punt naar voren 

  

  

Regels: 

•Bij doelpunten en uitballen speelt de trainer 

een nieuwe bal in. Dit gebeurt vanaf 

verschillende posities (1,2 of 3) op 

verschillende spelers (zie tekening). 

•Aanvallers scoren in een groot doel met 

keeper. 

•Verdedigers scoren in drie kleine doeltjes 

 

  

Methodiek: Makkelijker maken 

1.Veld groter maken 

  

Methodiek: Moeilijker maken 

1.Verdedigers coachen 

2.Spelers meer in de ruimte aanspelen wat 

resulteert in sneller keuzes maken door de 

speler die de bal ontvangt. 

  

Techniek 

Zie oefening 1 en 3 

 

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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Oefening 4 
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Systeemoefening 

6 + keeper tegen 6 + Keeper 

Duur: 25 minuten 

  

Organisatie:  

Breedte van het veld : 42 meter 

Lengte van het veld: 5- meter 

 

 Formaties: 

 

          K:3:3 met punt naar voren 

 

          K:3:3 met punt naar voren 

 

  

Regels: 

•Bij doelpunten en uitballen speelt de trainer 

een nieuwe bal in. 

•Aanvallers scoren in een groot doel met 

keeper. 

•Verdedigers scoren in drie kleine doeltjes 

 

  

Methodiek: Makkelijker maken 

1.Veld groter maken 

  

Methodiek: Moeilijker maken 

1.Veld kleiner maken 

 

  

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 

 

Wisselen: 

Na elke 4 minuten worden alle spelers 

door gewisseld van positie (behalve 

keeper). De aanvallende ploeg draait 

rechtsom door. De verdedigende ploeg 

draait linksom door. 

 

VB voor        : 

 

RM wordt CAM, CAM wordt RSP, RSP 

wordt CSP, CSP wordt LSP, LSP wordt 

LM en LM wordt RM. 
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