
KO: STAP 2.3 A: KOPPEN (RECHT) VANUIT EEN STAANDE POSITIE

Methodiek
Staande oefening met 2-tallen, waarbij speler 1 de bal aangooit 
en speler 2 vanuit een "spreidschrede" stand de bal terugkopt.

A. Speler 1 speelt naar speler 2
- speler 1 gooit de bal onderhands aan.

B. Speler 2 speelt naar speler 1
- speler 2 kopt de bal recht terug , etc.

Materialen
Aantal spelers: 2
Aantal ballen: per tweetal een bal
Onderlinge afstand pylonen:
2e jaars E-pupillen: 2 m
D-pupillen: 3 m

Doordraaien:
Wisselen van functie naar eigen inzicht.

Aanwijzingen
- bovenlichaam naar achteren, kin op de 
borst 
- armen voor je houden
- juiste moment bovenlichaam naar voren en 
armen naar achter
- bal raken met het voorhoofd
- speler 2 krijgt de bal recht aangegooid en 
wordt daardoor gedwongen om de bal ook 
recht terug te koppen.

KO: STAP 2.4 A: KOPPEN (RECHT) MET SPRONG VANUIT EEN STAANDE POSITIE

Methodiek
Staande oefening met 2-tallen, waarbij speler 1 recht aangooit 
naar speler 2 en speler 2 springend vanuit een "spreidschrede" 
stand recht terugkopt.

A. Speler 1 speelt naar speler 2
- Speler 1 gooit de bal onderhands aan.

B. Speler 2 speelt naar speler 1
- Speler 2 kopt de bal, met gebruik van een één/tweebenige afzet, 
recht terug , etc.

Materialen
Aantal spelers: 2
Aantal ballen: per tweetal een bal
Onderlinge afstand pylonen:
2e jaars E-pupillen: 2 m
D-,C-,B-,A-junioren: 3 m

Doordraaien:
Wisselen van functie naar eigen inzicht.

Aanwijzingen
- Vroegtijdig afzetten.
- Afzetbeen terugbrengen in spanboog.
- Zwaaibeen blijft gebogen voor-hoog.
- Juiste moment bovenlichaam naar voren en 
armen naar achter.
- Bal moet op het hoogste punt van de 
sprong worden gekopt (dode punt).
- Bal raken met het voorhoofd.



KO: STAP 2.5 A: KOPPEN (RECHT) VANUIT EEN VOORWAARTSE BEWEGING

Methodiek
A. Speler 2 speelt naar speler 1
- Vanuit het midden gooit speler 2 de bal onderhands recht aan 
naar de inlopende speler 1 (op 2-3 meter afstand).

B. Speler 1 speelt naar speler 2
- Speler 1 kopt de bal met een één/ tweebenige afzet recht terug 
in de handen van speler 2.

C. Speler 2 speelt naar speler 3
- Idem als A naar speler 3.

Opgelet!
- Idem voor de spelers 4,5 en 6 in tegenovergestelde richting.

Materialen
Aantal spelers: 4-6
Aantal ballen: 3-4
Aantal pylonen: 3
Onderlinge afstand pylonen: 4m

Doordraaien:
B1. Achter de bal aan doorlopen naar de�positie 
aan de andere kant.
Wisselen van functie naar eigen inzicht.

Aanwijzingen
- Vroegtijdig afzetten.
- Afzetbeen terugbrengen in spanboog.
- Zwaaibeen blijft gebogen voor-hoog.
- Bal moet op het hoogste punt van de 
sprong worden gekopt (dode punt).
- Juiste moment bovenlichaam naar voren en 
armen naar achter.
- Bal raken met het voorhoofd.
- De bal goed richting geven, door de 
duwbeweging in de richting van speler 2 te 
maken.

KO: STAP 2.6: COMBINATIEOEFENING (1)

Methodiek
A. Speler 1 speelt naar speler 2.
- Vanuit het midden gooit speler 1 de bal, onderhands, op het 
hoofd van de inlopende speler 2.

B. Speler 2 speelt naar speler 3 
- Speler 2 kopt de bal, met een één/ tweebenige afzet, recht door 
naar speler 3.

C. Speler 3 dribbelt naar speler 4 
- Speler 3 controleert de bal en dribbelt naar speler 4 bij de 
volgende pylon, etc.

Variatie in uitvoering:
Idem in tegengestelde richting.

Materialen
Aantal spelers: 4-6
Aantal ballen: 3-4
Aantal pylonen: 3
Onderlinge afstand pylonen:
2e jaars E-pupillen: 2 m
D-,C-,B-,A-junioren: 3 m

Doordraaien:
Achter de bal aan doorlopen naar de volgende 
positie.

Aanwijzingen
- Vroegtijdig afzetten.
- Afzetbeen terugbrengen in spanboog.
- Zwaaibeen blijft gebogen voor-hoog.
- Bal moet op het hoogste punt van de 
sprong worden gekopt (dode punt).
- Juiste moment bovenlichaam naar voren en 
armen naar achter.
- Bal raken met het voorhoofd.
- De bal goed richting geven, door de 
duwbeweging in de richting van speler 3 te 
maken.



KO: STAP 3: KOPDUEL 1 : 1 MET PASSIEVE/ACTIEVE WEERSTAND

Methodiek
Bij deze oefening staat er een verdediger voor speler 2.

A. Speler 1 speelt naar speler 2 
- Speler 1 gooit de bal onderhands op de, naar links en rechts, 
bewegende speler 2. Deze probeert hiermee de verdediger te 
ontwijken.

B. Speler 2 speelt naar speler 1 
- Speler 2 kopt de bal, met een één/ tweebenige afzet, terug naar 
speler 1.

Opgelet!
De verdediger voert langzaam de weerstand (van passief naar 
actief) op.

Variatie in uitvoering:
Tel aantal onderscheppingen.

Materialen
Aantal spelers: 3
Aantal ballen: 1-2
Aantal pylonen: 2
Onderlinge afstand pylonen: 3-4 mtr.

Doordraaien:
Wisselen van functie naar eigen inzicht.

Aanwijzingen
- Vroegtijdig afzetten.
- Afzetbeen terugbrengen in spanboog.
- Zwaaibeen blijft gebogen voor-hoog.
- Bal moet op het hoogste punt van de 
sprong worden gekopt (dode punt).
- Juiste moment bovenlichaam naar voren en 
armen naar achter.
- Bal raken met het voorhoofd.
- De bal goed richting geven, door de 
duwbeweging in de richting van speler 1 te 
maken.

KO: STAP 4: KOPDUEL OP DOEL ONDER WEERSTAND (1:1) (1)

Methodiek
Oefening met twee 2-tallen.

A. Speler 2 speelt naar speler 1 
- Speler 1 gooit onderhands de bal naar speler 2 om in één van de 
doeltjes te koppen. Met hem springt ook speler 3, als verdediger 
mee op om de bal uit het veld te koppen.

B. Speler 4 speelt naar speler 3
- Idem als A, etc.

Opgelet!
De koppende spelers moeten nagenoeg van dezelfde grootte zijn.

Variatie in uitvoering:
Wie scoort de meeste doelpunten?
Hoeveel keer lukt het de verdediger om de bal uit het speelveld te 
koppen

Materialen
Aantal spelers: 4
Aantal ballen: 4-8
Aantal pylonen: 4
Aantal doelen: 2
Grootte speelveld: 5 bij 5m

Doordraaien:
Bij een onderschepping wisselen van functie.
Wisselen van functie naar eigen inzicht.

Aanwijzingen
- Vroegtijdig afzetten.
- Afzetbeen terugbrengen in spanboog.
- Zwaaibeen blijft gebogen voor-hoog.
- Bal moet op het hoogste punt van de 
sprong worden gekopt (dode punt).
- Juiste moment bovenlichaam naar voren en 
armen naar achter.
- Bal raken met het voorhoofd.
- De bal goed richting geven, door de 
duwbeweging in de richting van het doel te 
maken.


