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Basisvaardigheid:  

Aanname van de bal, kaatsen van de bal 

L+R  

 

Duur: 10 minuten 

5x1minuut (Rechterbeen) 

5x 1 minuut (Linkerbeen) 

 

Organisatie:  

• 2 keer uitzetten 

• Werken in twee- tallen 

 

Uitleg van de oefening:  

• Een speler is 1 minuut aan het werk. 

• De speler met de bal speelt de bal over 

een afstand van 5 meter in. 

• De speler die werkt kaatst de bal terug. 

• Eerst 1 minuut Linkerbeen, daarna 1 

minuut rechterbeen 

 

Oefeningen: (Filmpjes) 

 

Kaatsen binnenkant voet/ bal over de 

grond  

 

Aanname met de knie/ kaatsen 

binnenkant voet 

 

Aanname met de borst/kaatsen 

binnenkant voet 

 

Kaatsen binnenkant voet/ bal met een 

stuit 

 

Kaatsen binnenkant voet/ bal door de 

lucht 

 

 

Techniek binnenkant voet kaatsen: 

• Standbeen is licht gebogen en staat 

stevig op de grond 

• Buig je lichaam over de bal 

• Raak de bal in het hart 

• Lichte voetspanning 

 

Techniek controleren met de knie 

• Standbeen is licht gebogen 

• De knie waarmee je de bal aanneemt 

is ook licht gebogen afhankelijk op 

welke hoogte de bal aankomt 

 

Techniek controleren met de borst 

• Span de borstspieren aan. 

Druk je borst naar voren om de bal op te 

vangen, zodat de bal niet wegspringt 

maar dichtbij je blijft 

 

Techniek controleren bal na een stuit 

• Tijdens het kaatsen is het standbeen 

gestrekt 

• Het been waarmee je kaatst is 

ongeveer 45 graden, afhankelijk van 

de hoe hoog de bal stuitert, gebogen 

en bevindt zich in de lucht 

 

Techniek kaatsen binnenkant voet door 

de lucht 

• Tijdens het kaatsen is je standbeen 

gestrekt 

• Het been waarmee je kaatst is 

ongeveer 90 graden gebogen, 

afhankelijk van hoe hoog de bal 

aangegooid wordt, en bevind zich in 

de lucht 

  

  

Aantal spelers : 19 + 2 Keeper   Datum :   30-03-2014 
Teamfunctie : Aanvallen fase 3 & 4 
Doelstelling : Technisch : Aanname van de bal, kaatsen van de bal L+ R 
 : Tactisch   : 1 tegen 1 Aanvallen 
Oefening 1 

5 meter vooractie 

AZ Voetbalschool Aanvallen Fase 3 & 4 Rik Verhage.pptx
AZ Voetbalschool Aanvallen Fase 3 & 4 Rik Verhage.pptx
http://www.az.nl/aanname-met-de-knie,-kaatsen-binnenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/aanname-met-de-knie,-kaatsen-binnenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/aanname-met-de-borst,-kaatsen-binnenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/aanname-met-de-borst,-kaatsen-binnenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/aanname-met-de-borst,-kaatsen-binnenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/kaatsen-binnenkant-voet-bal-met-een-stuit/15?catid=8674
http://www.az.nl/kaatsen-binnenkant-voet-bal-met-een-stuit/15?catid=8674
http://www.az.nl/kaatsen-binnenkant-voet-bal-door-de-lucht/15?catid=8674
http://www.az.nl/kaatsen-binnenkant-voet-bal-door-de-lucht/15?catid=8674
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Basisvaardigheden 

1 tegen 1 Aanvallen vanuit een kaats 

 

Duur: 20 minuten 

 

Organisatie:  

• Breedte van het veld : 5 meter 

• Lengte van het veld: 10 meter 

 

Coachploeg:  

  

Regels: 

Start is vanuit een pass die hard over de 

grond word ingespeeld. 

De spelers die de bal ontvangt kaatst de 

bal en vanaf dat moment krijg je een 1 

tegen 1 duel. 

Beide spelers kunnen scoren door over de 

lijn te dribbelen. 

 

De winnaar schuift door naar boven, de 

verliezer naar beneden. 

 

Duur: partijen van 2 x 1 minuut. 

Elke speler 1 minuut aanvallen en 1x 

verdedigen 

  

1 tegen 1 Aanvallen 

 

Techniek binnenkant voet kaatsen: 

• Standbeen is licht gebogen en 

staat stevig op de grond 

• Buig je lichaam over de bal 

• Raak de bal in het hart 

• Lichte voetspanning 

 

Techniek dribbelen 

• Elke stap de bal aanraken 

• Schuin over de bal kijken 

• Bovenlichaam in balans houden 

• Zak iets door de knieën 

• Knie boven de bal tijdens de 

dribbel 

• Het standbeen is licht gebogen 

• De voet van het standbeen 

bevindt zich op de bal van de 

onderkant van de voet. En 

beweegt per oefening mee 

• Houd tijdens de oefening de bal 

kort bij je 

 

Techniek drijven 

• Drijven wil zeggen dat je op een 

veel hoger tempo dribbelt en de 

bal verder voor je uit speelt 

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefening 2 

 

 

 

Move-up 

 

 

Move-down 

 

 

 

 

 

winnaarsveld 



  Trainingsinhoud Coachaanwijzingen Tekening 

  
3 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
Bewegingsscholing 
 
Wendbaarheid 
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 3 
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Basisvaardigheid:  

Aanname van de bal, kaatsen van de bal 

L+R  

 

Duur: 10 minuten 

5x1minuut (Rechterbeen) 

5x 1 minuut (Linkerbeen) 

 

Organisatie:  

• 2 keer uitzetten 

• Er word gewerkt in twee groepen 

 

 

Uitleg van de oefening:  

• De spelers in het midden moeten elke 

keer de bal vragen van verschillende 

spelers aan de zijkant die de bal 

inspelen of aangooien. 

• De spelers die de bal aangooien 

moeten mikken op het juiste been. 

 

Oefeningen: (Filmpjes) 

 

Kaatsen binnenkant voet/ bal over de 

grond  

 

Aanname met de knie/ kaatsen 

binnenkant voet 

 

Aanname met de borst/kaatsen 

binnenkant voet 

 

Kaatsen binnenkant voet/ bal met een 

stuit 

 

Kaatsen binnenkant voet/ bal door de 

lucht 

 
Techniek binnenkant voet kaatsen: 
• Standbeen is licht gebogen en staat 

stevig op de grond 

• Buig je lichaam over de bal 

• Raak de bal in het hart 

 

Techniek controleren met de knie 
• Standbeen is licht gebogen 

• De knie waarmee je de bal aanneemt 

is ook licht gebogen afhankelijk op 

welke hoogte de bal aankomt 

 

Techniek controleren met de borst 
• Span de borstspieren aan. 
Druk je borst naar voren om de bal op te 

vangen, zodat de bal niet wegspringt 

maar dichtbij je blijft 

 

Techniek controleren bal na een stuit 
• Tijdens het kaatsen is het standbeen 

gestrekt 

• Het been waarmee je kaatst is 

ongeveer 45 graden, afhankelijk van 
de hoe hoog de bal stuitert, gebogen 

en bevindt zich in de lucht 

 

Techniek kaatsen binnenkant voet door 

de lucht 
• Tijdens het kaatsen is je standbeen 

gestrekt 

• Het been waarmee je kaatst is 

ongeveer 90 graden gebogen, 
afhankelijk van hoe hoog de bal 

aangegooid wordt, en bevind zich in 

de lucht 

  

 

Oefening 4 

AZ Voetbalschool Aanvallen Fase 3 & 4 Rik Verhage.pptx
AZ Voetbalschool Aanvallen Fase 3 & 4 Rik Verhage.pptx
http://www.az.nl/aanname-met-de-knie,-kaatsen-binnenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/aanname-met-de-knie,-kaatsen-binnenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/aanname-met-de-borst,-kaatsen-binnenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/aanname-met-de-borst,-kaatsen-binnenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/aanname-met-de-borst,-kaatsen-binnenkant-voet/15?catid=8674
http://www.az.nl/kaatsen-binnenkant-voet-bal-met-een-stuit/15?catid=8674
http://www.az.nl/kaatsen-binnenkant-voet-bal-met-een-stuit/15?catid=8674
http://www.az.nl/kaatsen-binnenkant-voet-bal-door-de-lucht/15?catid=8674
http://www.az.nl/kaatsen-binnenkant-voet-bal-door-de-lucht/15?catid=8674
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Partijspel 6 tegen 6 

K-3-2 tegen 3-3 

 

Duur: 20 minuten 

 

2 x 10 minuten 

Teams wisselen na 10 minuten 

 

Organisatie:  

Breedte van het veld :30 

Lengte van het veld: 60 meter 

  

Formatie: 

         

         3:3 

 

         K-3-2 

  

Coachploeg: 

 

Regels: 

De aanvallende partij kan scoren bij de 

keeper in het E-doel. 

 

De verdedigers kunnen scoren in de twee 

kleine doeltjes. 

 

Bij een ingooi of hoekschop word er 

gestart vanuit formatie 

 

  

Tactiek 

Herkennen 1 tegen 1 situatie 

Voorwaarden creëren om de spelers 

in een 1 tegen 1 situaties te brengen 

in verschillende situaties 

 

Techniek dribbelen 

• Elke stap de bal aanraken 

• Schuin over de bal kijken 

• Bovenlichaam in balans houden 

• Zak iets door de knieën 

• Knie boven de bal tijdens de 

dribbel 

• Het standbeen is licht gebogen 

• De voet van het standbeen 

bevindt zich op de bal van de 

onderkant van de voet. En 

beweegt per oefening mee 

• Houd tijdens de oefening de bal 

kort bij je 

 

Techniek drijven 

• Drijven wil zeggen dat je op een 

veel hoger tempo dribbelt en de 

bal verder voor je uit speelt 

 

 

 

Methodiek: Makkelijker maken 

-Veld groter maken 

- Aanvaller toevoegen / verdediger  

weg halen 

 

Methodiek: Moeilijker maken 

-Veld kleiner maken 

- Verdediger toevoegen 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

           

                                                  

Oefening 5 

1 

  

1 tegen 1 

linkerkant 

1 tegen 1 as 

1 tegen 1 

rechterkant 


