
WU, PT: STAP 2.2 A: AANBIEDEN VOOR/ACHTERWAARTS, IN LIJNVORM

Methodiek
A. Speler 1 speelt naar speler 2
- speler 2 biedt zich "achterwaarts" aan
- speler 1 speelt de bal met de binnenkant van de rechtervoet.

B. Speler 2 speelt naar speler 1, etc.
- speler 1 biedt zich "voorwaarts" aan
- speler 2 kaatst de bal met de binnenkant van de rechtervoet terug.

C. Speler 1 speelt naar speler 2
- speler 2 biedt zich "achterwaarts" aan.
- speler 1 kaatst de bal met de binnenkant van de rechtervoet terug, etc.

Variatie in uitvoering:
- idem, andersom met het andere been.

Materialen
Aantal spelers: 2
Aantal pylonen: 2
Aantal ballen: 1
Afstand van pylonen:
2e jaars E-pupillen: 12 m
D-,C-,B-,A-junioren: 15 m

Aanwijzingen
Aanbieden:
- voor de kaats vragen om de bal.

Aannemen:
- bal moet voor je liggen, maar binnen bereik
- snelheid houden na de aanname voor de volgende 
actie.

Kaatsen binnenkant voet:
- de bal met de juiste snelheid en op het goede been 
aanspelen
- laag zitten (goed door de knieën)
- standbeen naast de bal
- lichaam over de bal
- bal tegen de schoen van het schietbeen laten 
stuiten.

WU, PT: STAP 2.2 B: AANBIEDEN, TOT 45º IN DRIEHOEKSVORM (2)

Methodiek
A. Speler 1 speelt naar speler 2
- speler 2 biedt zich opengedraaid "naar links" aan
- speler 1 speelt de bal met de binnenkant van de rechtervoet.

B. Speler 2 speelt naar speler 3
- speler 3 biedt zich opengedraaid "naar links" aan
- speler 2 speelt de bal direct met de binnenkant van de rechtervoet naar 
speler 3.

C. Speler 3 speelt naar speler 1
- speler 1 biedt zich opengedraaid "naar links" aan
- speler 1 speelt de bal direct met de binnenkant van de rechtervoet naar 
speler 1, etc.

Variatie in uitvoering:
- idem, andersom met het andere been.

Variatie in aanbieden:
- naar rechts
- achterwaarts
- voorwaarts

Materialen
Aantal spelers: 4-5
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 3
Afstand van pylonen:
2e jaars E-pupillen: 12 m
D-,C-,B-,A-junioren: 15 m

Doordraaien:
- A1, B1 en C1: Achter de bal aan doorlopen naar de 
volgende pylon.

Aanwijzingen
Aanbieden:
- voor de kaats vragen om de bal.

Aannemen:
- bal moet voor je liggen, maar binnen bereik
- snelheid houden na de aanname voor de volgende 
actie
- open aannemen, in de speelrichting.

Kaatsen binnenkant voet:
- de bal met de juiste snelheid en op het goede been 
aanspelen
- laag zitten (goed door de knieën)
- standbeen naast de bal
- lichaam over de bal
- bal tegen de schoen van het schietbeen laten 
stuiten.



WU, PT: STAP 2.2 C: AANBIEDEN, TOT 90º IN PLUSVORM (1)

Methodiek
A. Spelers 1 speelt naar speler 2.
- speler 2 biedt zich "naar links"aan
- speler 1 speelt de bal met de binnenkant van de rechtervoet.

B. Speler 2 speelt naar speler 3.
- speler 3 biedt zich "voorwaarts" aan
- speler 2 speelt de bal direct met de binnenkant van de rechtervoet naar 
speler 3.

C. Speler 3 neemt de bal aan en dribbelt naar speler 4.
- speler 3 sluit achter speler 4 aan.

D. Speler 4 start oefening opnieuw

E. Spelers 5, 6, 7 en 8
- idem als beschreven bij A. B. C en D,etc.

Opgelet!
- idem in de andere driehoek voor de spelers 5 t/m 8.

Variatie in uitvoering:
- idem, andersom met het andere been

Materialen
Aantal spelers: 8-10
Aantal ballen: 4
Aantal pylonen: 5
Afstand van pylonen:
2e jaars E-pupillen: 12 m
D-,C-,B-,A-junioren: 15 m

Doordraaien:
- achter de bal aan lopen naar de volgende pylon.

Aanwijzingen
Aanbieden:
- voor de kaats vragen om de bal.

Aannemen:
- bal moet voor je liggen, maar binnen bereik
- snelheid houden na de aanname voor de volgende 
actie
- open aannemen, in de speelrichting.

Kaatsen binnenkant voet:
- de bal met de juiste snelheid en op het goede been 
aanspelen
- laag zitten (goed door de knieën)
- standbeen naast de bal
- lichaam over de bal
- bal tegen de schoen van het schietbeen laten 
stuiten.


