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 Basisvaardigheid 

 

Duur: 15 minuten 

 

Organisatie: 

Afhankelijk van aantallen twee of drie keer 

uitzetten. De speler bij A dribbelt met de bal 

naar de pion. Op het moment dat speler A de 

bal speelklaar heeft beweegt speler B uit. 

Speler A speelt de bal met binnenkant voet op 

het buitenste been van speler B. Speler B 

neemt de bal mee (accent week 1&2). Op het 

moment dat speler B de bal speelklaar heeft 

beweegt speler C uit. Speler B speelt de bal, 

speler C neemt hem mee en past de bal met 

binnenkant voet in het doeltje.  

- Voor elke bal die ze goed meenemen en in 

het doeltje passen krijgen de spelers een 

punt. 

- Na een aantal minuten wedstrijdvorm maken 

tussen de organisaties: wie het eerst 10 

punten heeft gescoord. 

- Halverwege starten aan de andere kant om 

beiden benen te trainen. Doeltje draaien. 

 

Methodiek 

Moeilijker 

- Onderlinge afstanden vergroten. 

- Snel starten met wedstrijdvorm (nadruk 

leggen op uitvoering) 

 

Makkelijker 

- Onderlinge afstanden verkleinen 

- Groter doel / doel dichterbij zetten 

  

 Techniek basisvaardigheid passen: 

- Raak de bal in het hart van de bal 

- Voet wijst naar de zijkant 

- Juiste voetspanning (tenen omhoog) 

- Standbeen naast de bal 

- Armen mee bewegen om meer 

snelheid te geven aan de bal 

- Beide benen gebruiken 

- Strak inspelen zonder stuit 

 

Coachaanwijzingen 

Coach bij deze oefening vooral op het 

accent: het passen van de bal. Laat de 

spelers een aantal minuten passen en 

bevraag ze dan in bovengenoemde 

“techniek basisvaardigheden passen”.  

Probeer de spelers te stimuleren door er 

kort op te zitten en continu te 

complimenteren. Wanneer zij veel 

succeservaring hebben door het scoren 

van punten zal dit motiverend werken. 

Ditzelfde geldt voor de wedstrijdvorm. 

Spelers zullen hierdoor nog sneller 

proberen te handelen en daardoor eerder 

fouten maken. Ze worden dus meer 

uitgedaagd, en voor de trainer is het dan 

belangrijk goed te blijven letten op de 

uitvoering van het passen. 
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Datum :  28-09-2014 

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.  
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Oefening 2 
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Basisvaardigheid 

 

Duur: 15 minuten 

 

Organisatie: 

De speler bij A start met een dribbel, links of 

rechts langs de pion. Afhankelijk van de kant 

waarlangs speler A dribbelt, beweegt speler B 

uit in de andere richting zodat er een schuine 

bal gegeven kan worden. Als speler A de bal 

speelklaar heeft past hij naar speler B die hem 

meeneemt. Als speler B de bal speelklaar 

heeft beweegt speler C uit en past speler B de 

bal. Op dat moment zet speler D de passlijn 

naar zichzelf open door aan de contrakant van 

speler C vrij te komen achter het doeltje 

vandaan. Na de schuine pass van speler C 

beweegt hij door en ontstaat er in het vak een 

twee tegen een met de verdediger. 

Verdedigers na aantal minuten doordraaien. 

Scoren: 

- De aanvallers kunnen 1 punt scoren door 

de bal in het doel te passen(!). Dit gebeurt 

buiten de passingzone. 

- De aanvallers kunnen 2 punten scoren 

wanneer een aanvaller zichzelf vrijloopt in 

de passingzone, de passlijn naar zichzelf 

open zet en de bal binnen 3 seconden 

ontvangt van de andere aanvaller. Ze 

krijgen hiervoor twee punten omdat ze dan 

beiden accenten trainen (passen en 

openzetten passlijn). 

- De verdediger krijgt een punt als hij de bal 

onderschept, en een bonuspunt als hij 

scoort in het kleine doeltje. 

   

  

Methodiek 

Moeilijker 

- Veld 2T1 verkleinen 

- Tweede verdediger loslaten om druk 

van achter te geven (op het moment 

dat beide aanvallers in het vak zijn). 

 

Makkelijker 

- Veld 2T1 vergroten 

- Aanvallers bevragen in uitspelen twee 

tegen een 

 

 Techniek basisvaardigheid passen: 

- Raak de bal in het hart van de bal 

- Voet wijst naar de zijkant 

- Juiste voetspanning (tenen omhoog) 

- Standbeen naast de bal 

- Armen mee bewegen om meer 

snelheid te geven aan de bal 

- Beide benen gebruiken 

- Strak inspelen zonder stuit 

 

Coachaanwijzingen 

Leg de nadruk op het uitvoeren van het 

passen en openzetten van de passlijn in 

twee tegen een.  

Laat bij een goede uitvoering steeds 

merken dat ze het goed doen. 
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Systeemoefening  

Keeper + 3 tegen 2 (3) 

 

Duur: 20 minuten 

 

Afmeting: 25 meter breed, 30 meter lang. 

Twee keer uitzetten. 

 

Formatie: 

        

         K-2-1 

 

         1-1 

 

Let op: Formaties blijven bewaken om tot de 

doelstelling te kunnen komen. 

 

Organisatie: 

De bal start bij de keeper. De aanvaller 

proberen door middel van passen en open 

zetten van passlijnen de twee tegen een uit te 

spelen. Scoren:  

- De aanvallers kunnen 1 punt scoren door 

de bal in het doel te passen(!). Dit gebeurt 

buiten de passingzone. 

- De aanvallers kunnen 2 punten scoren 

wanneer een aanvaller zichzelf vrijloopt in 

de passingzone, de passlijn naar zichzelf 

open zet en de bal binnen 3 seconden 

ontvangt van de andere aanvaller. Ze 

krijgen hiervoor twee punten omdat ze dan 

beiden accenten trainen (passen en 

openzetten passlijn). 

- Verdedigers kunnen als ze de bal 

onderscheppen scoren in het pupillendoel 

bij de keeper. 

  

Methodiek: 

Moeilijker 

- Wanneer de aanvallers veelvuldig tot 

scoren komen kan de trainer een 

derde verdediger loslaten. Dit gebeurt 

op moment dat de bal in het spel is. 

De noodzaak om sneller naar voren te 

spelen om het overtal te behouden 

wordt hierdoor gecreëerd. De trainer 

bepaalt of en wanneer de extra 

verdediger erin mag. 

Makkelijker 

- Veld vergroten  

- Speler bevragen in het maken van 

keuzes in de twee tegen een, open 

zetten van passlijnen etc. 
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Partijspel  

Keeper +6 tegen 5+keeper 

(Wanneer het goed gaat extra verdediger 

toevoegen) 

 

Duur: 20 minuten 

 

Afmeting: 40 meter breed, 40 meter lang (bij 

K-3-3 veld verlengen) 

 

Formaties: 

 

        K-4-2 

 

        K-2-3 (K-3-3) 

 

Let op: Formaties blijven bewaken om tot de 

doelstelling te kunnen komen. 

 

Organisatie:  

Bal start bij de keeper. Partijspel waarbij de 

nadruk binnen de coaching ligt bij de accenten: 

passen en openzetten van passlijnen.  

Aanvallers kunnen scoren in het pupillendoel 

bij de keeper, of middels een pass in de twee 

doeltjes (passlijn naar linkerspits en 

rechterspits). Verdedigers scoren in 

pupillendoel bij keeper. 

Halverwege teams omdraaien, zodat iedereen 

gelijk aan bod komt binnen aanvallen en 

verdedigen. 

 

Methodiek: 

Wanneer het goed gaat, moeilijker maken door 

bij verdedigers een aanvallende middenvelder 

toe te voegen. Blijf de formaties goed 

bewaken! 

  

Teams: 

 

 

Keeper (1), Rechter vleugelverdediger 

(2), Rechter centrale verdediger (3), 

Linker centrale verdediger (4), Linker 

vleugelverdediger (5), rechter 

middenvelder (6) en linker middenvelder 

(8). 

 

 

Keeper (1), Rechter middenvelder (6), 

Linker middenvelder (8), Rechterspits (7), 

Centrumspits (9) en Linkerspits (11). 

Optioneel: Aanvallende middenvelder 

(10). 
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