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Basisvaardigheid 

 

Duur: 15 minuten 
 
Organisatie: 
2 Keer uitzetten. Er worden 2 vierkanten 
gemaakt van van 10m bij 10m. Bij elk 
vierkant staat een passieve verdediger. 
Deze verdediger mag alleen over de lijn 
passief meebewegen. De aanvaller staat 
achter de verdediger en loopt uit zijn rug 
weg. De aanvaller wordt met binnenkant 
voet aangespeeld. Hetzelfde wordt herhaald 
bij het gele vierkant. De laatste 
aanvaller moet, voor de laatste gele lijn, 
de bal met binnenkant voet in het doel 
passen. Nadat de linkerkant is geweest, 
start de rechterkant. 
 
Methodiek: 
Moelijker: 
-Vierkant verkleinen 
-Actief verdedigen op de lijn 
 
Makkelijker: 

-Afstanden vergroten 

-Passief verdedigen op de lijn 

 

 

  

 Techniek basisvaardigheid passen: 

*Beide benen gebruiken 
•Strak inspelen zonder stuit 
•Raak de bal in het hart van de bal 
•Tenen passbeen wijzen naar buiten, 
juiste voetspanning 
•Standbeen naast de bal 
•Armen mee bewegen om meer snelheid 
te geven aan de bal 
 
Inhoud geven aan de oefening 
Stap 1: Juist positie kiezen 
(uitbewegen, zie stippellijn) en 
overtuigend vragen om de bal 
Stap 2: Open staan, met het gezicht 
richting het midden van het veld. 
Stap 3: Met het eerste balcontact de 
bal meenemen in de ruimte (naar 
voren). 
Stap 4: De bal meenemen met het 
verste been in de ruimte. 
Stap 5: De bal strak over de grond 
inspelen op het juiste been van de 
volgende speler. 
 
Elke stap moet perfect worden 
uitgevoerd, daarna pas door naar de 
volgende stap.   

  

  

  

    

  

Datum :  21-09-2014 

Teamfunctie :  Aanvallen fase 1 en 2 

Doelstelling inzichtelijk :  Positie kiezen om de passlijn open te zetten 

Doelstelling technisch :  Verbeteren van passing met binnenkant voet over de grond met links en rechts 

Rol tegenpartij :  Storen van de opbouw in fase 1 en 2 
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Bewegingsscholing 
 
Wendbaarheid 
Duur: 5 minuten 
  

Organisatie:  
2 keer uitzetten. Afstand tussen de 
pionnen in de breedte: 1,5 meter 
 
Elke variatie wordt 2 keer op een zo hoog 
mogelijk tempo uitgevoeren:  
• Voorwaarts door een in slalom 

opgestelde rij pionnen 
• Zijwaarts 
• Naar  links zijwaarts, naar rechts 

voorwaarts 
• Naar links voorwaarts, naar rechts 

zijwaarts 
 

 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. 
 

Inhoud geven aan de oefening 
Laat de spelers, met name bij het 
zijwaarts bewegen, kleine snelle 
stapjes nemen om gecontroleerd om de 
pionnen te gaan. Let erop bij het 
zijwaarts bewegen dat de voeten niet 
tegen elkaar aan komen. Kinderen 
hebben de neiging om hierbij grote 
en hoge sprongen te maken. Ze moeten 
altijd zoveel mogelijk contact 
blijven houden met de grond.  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

    10 meter 

Oefening 2 
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Basisvaardigheid 

 

Duur: 15 minuten 
 
Organisatie: 
Er worden 2 vierkanten gemaakt van 10m bij 
10m. Bij elk vierkant staat een 
verdediger. De aanvaller staat achter de 
verdediger en loopt uit zijn rug weg. De 
aanvaller wordt met binnenkant voet 
aangespeeld. Hetzelfde wordt herhaald bij 
het gele vierkant. De laatste aanvaller 
moet, voor de laatste gele lijn, de bal 
met binnenkant voet in het doel passen. 
 
Bij deze oefening mag de verdediger actief 
meeverdedigen en van zijn lijn komen. Hij 
moet wel in zijn eigen vierkant blijven. 
Hierdoor ontstaat een 2 tegen 1 situatie 
in elk vierkant. 
 
Methodiek: 
Moelijker: 
-Vierkant verkleinen 
-Actief verdedigen 
 
Makkelijker: 

-Afstanden vergroten 

-Passief verdedigen 

 

  

 Techniek basisvaardigheid passen: 

*Beide benen gebruiken 
•Strak inspelen zonder stuit 
•Raak de bal in het hart van de bal 
•Tenen passbeen wijzen naar buiten, 
juiste voetspanning 
•Standbeen naast de bal 
•Armen mee bewegen om meer snelheid 
te geven aan de bal 
 
Inhoud geven aan de oefening 
Stap 1: Juist positie kiezen 
(uitbewegen, zie stippellijn) en 
overtuigend vragen om de bal 
Stap 2: Open staan (met het gezicht 
richting het midden van het veld). 
Stap 3: Met het eerste balcontact de 
bal meenemen in de ruimte (naar 
voren). 
Stap 4: De bal meenemen met het 
verste been in de ruimte. 
Stap 5: De bal strak over de grond 
inspelen op het juiste been van de 
volgende speler. 
 
Elke stap moet perfect worden 
uitgevoerd, daarna pas door naar de 
volgende stap.   
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Systeemoefening 

K + 3 v 2 

 

Duur 

15 minuten 

 

Organisatie 

2 keer uitzetten, afhankelijk van de aantallen. 

Veldbreedte: 25m 

Veldlengte: 20m 

 

Formatie 

 

       K : 3 (Coachploeg) 

 

        2 

 

Formatie bewaken en elke keer weer opnieuw 

starten in deze formatie.  

 

Regels: 

De bal start bij de trainer. De speler die het 

meeste initiatief neemt om de bal te ontvangen 

krijgt de bal aangespeeld. Als de verdedigende 

partij de bal afpakt mogen ze scoren in de 2 

kleine goals.  

 

Coachploeg 

Herkennen van 2T1 situatie. De vrije speler 

positie kiezen en deze aanspelen door middel 

van een schuine pass. Vervolgens de bal 

meenemen in de ruimte met het juiste been.  

 

 

  

Techniek 

Zie oefening 1 en 3 

 

Tactisch 

Positie kiezen in de vrije ruimte, zie 

oefening 1 en 3 

 

Inhoud geven aan de oefening 

3 tegen 2 (veldspelers) betekent dat er 1 

rode speler geen directe dekking heeft. 

Deze speler moet dat herkennen en 

positie kiezen zodat hij aangespeeld kan 

worden. Door middel van een schuine 

pass en meenemen in de ruimte kan de 

eerste verdediger worden uitgespeeld 

waardoor er een volgende 2T1 situatie 

ontstaat. Deze moet snel worden 

uitgespeeld voor de tweede verdediger 

weer terug in de organisatie staat. 

 

Stap 1: Formatie bewaken 

Stap 2: Juist positie kiezen 

Stap 3: Schuine pass geven 

Stap 4: Direct meenemen met het verste 

been 

 

Methodiek: 

Moeilijker: 

-Veld verkleinen 

-Verdedigers coachen 

 

Makkelijker: 

-Veld vergroten 
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Partijspel 

K + 4 v 3 

 

Duur 

20 minuten 

 

Organisatie 

2 keer uitzetten, afhankelijk van de aantallen. 

Veldbreedte:  25m 

Veldlengte:  30m  

 

Formatie 

 

      K : 3 : 1 (coachploeg) 

 

      1 : 2 

 

Coachploeg 

Herkennen van overtal situatie en deze 

uitspelen door middel van schuine passes en 

goed meenemen in de ruimte. Keuze maken 

tussen zelf dribbelen of passen. DM actief 

meevoetballen. 

 

Regels 

De bal start bij de keeper. Normale spelregels.  

 

Methodiek 

Moeilijker:  

-Veld verkleinen 

 

Makkelijker: 

-Veld vergroten 

 

  

Techniek 

Zie oefening 1 en 3  

 

Tactisch 

Positie kiezen in de vrije ruimte, zie 

oefening 1, 3 en 4 

 

Inhoud geven aan de oefening 

In het partijspel wil je terugzien wat in de 

rest van de training is geoefend. 

Stimuleer dit door hierop positief te 

coachen en complimenten te geven 

wanneer dit goed gaat. Bijvoorbeeld als 

een speler de bal perfect meeneemt in de 

ruimte of als de vrije speler wordt 

gevonden.  
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