
DR, PO, PV, PT, CO, TA, WU:(5 : 3) OEFENING 2

Methodiek
Vijf aanvallers moeten d.m.v. samenspel de bal in hun bezit houden zonder 
dat de verdedigers de bal kunnen veroveren.

De verdediger moet na het veroveren van de bal d.m.v. lijndribbel scoren 
over de korte zijden(omschakeling).

Wisselen van taak: De verdediger die het langst in het midden heeft gestaan 
wisselt met de aanvaller die de fout heeft gemaakt of hij wisselt met de langst 
staande aanvaller.

Variatie in uitvoering:
de aanvallers mogen de bal maar 2x raken.

Materialen
Aantal spelers: 8
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 15m bij 12m

Aanwijzingen
Aanvallers coachen op:
- het vrijlopen en aanspeelbaar zijn, zonder bal
- het innemen van de positie, zodanig dat ze zicht 
houden op het hele veld
- het altijd in beweging zijn van de bal en de speler
- het klein maken van het veld bij balverlies en het zo 
groot mogelijk maken van het veld bij balbezit
- het geven van de bal met een boodschap (in de 
ruimte en op welk been)
- het vragen om de bal
- het nacoachen van de bal/ pass
- het zodanig innemen van een positie, dat er altijd 
driehoeken worden gevormd (altijd met een middelste 
man)
- het zodanig innemen van een positie door de 
middelste speler, dat hij altijd direct of indirect (2x 
raken) door kan spelen

Verdediger coachen op:
- het rekening houden met een goed zicht op de 
posities van de aanvallers
- het isoleren van de aanvaller in balbezit naar de 
zijkant van het veld
- het coachen van elkaar bij het verdedigen (het 
initiatief ligt bij de achterste speler)



DR, CO, TA: A. EEN-TWEE OF TECHNIEK; BUITENKANT VOET, VOOR JE (1)

Methodiek
Techniek uitvoeren met een tegenstander voor je, waarbij je aan komt 
dribbelen met de bal aan de buitenkant van de voet. 

Uit te voeren technieken:
- Akka (buitenkant-binnen) (Stap 4)
- Schaar (Stap 6)

A. Speler 1 speelt de bal op de openstaande speler 2
B. Speler 2 dribbelt de bal tot aan de eerste pylonen
C. Speler 2 kapt daar de bal af
D. Speler 2 dribbelt vervolgens de bal met de buitenkant van de rechtervoet 
richting speler 1
E. Speler 2 (doet alsof hij een 1 : 2 wil aangaan met speler 3) voert daar één 
van onderstaande bewegingen uit:
- Akka (buitenkant-binnen) (Stap 4)
- Schaar (Stap 6)
F. Speler 2 versnelt kort met de bal aan de buitenkant linkervoet tot aan de 
buitenste pylonen
G. Speler 2 dribbelt rustig terug naar het beginpunt.
H. Speler 3 start de oefening opnieuw, maar nu vanaf de andere kant.

Variatie:
Oefening met 1 bal en de kinderen zelf laten beslissen of ze wel of geen 1 2 
aangaan

Materialen
Aantal spelers: 3
Aantal ballen; 1
Aantal pylonen: 4
Onderlinge afstand pylonen: 10 mtr.

Doordraaien:
Speler 1 neemt de taak over van speler 2.
Speler 2 neemt de taak over van speler 1.
Speler 3 blijft staan er start nu de oefening.
Etc.

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.
- De verdediger verdedigt vanaf de lijn een paar 
meter naar voren.



DR, PO, PT, CO, TA: A. EEN-TWEE OF TECHNIEK; TEGENSTANDER NAAST JE

Methodiek
Techniek uitvoeren met een tegenstander naast je.

Voer onderstaande oefeningen apart van elkaar uit:

- Techniek uitvoeren om een tegenstander naast je te passeren.
- Een 1 : 2 aangaan om een tegenstander naast je voorbij te gaan.
- Een keuze maken om een 1 : 2 aan te gaan of om één van de aangegeven 
technieken uit te voeren, met een tegenstander naast je.

Uit te voeren technieken:
- De Verandering (Stap 5)
- De Overstap (Stap 6)

A. Speler 1 speelt de bal op speler 2
B. Speler 2 dribbelt de bal naar de middelste pylon en speler 3 loopt hierbij 
mee.
C. Speler 2 maakt een keuze: hij speelt de bal voor een 1 : 2 op speler 1 of 
hij passeert speler 3 met één van bovenstaande technieken.
D. Speler 2 dribbelt of loopt door om de bal te ontvangen.
E. Speler 2 dribbelt over de achterlijn.

Opgelet! 
Handel bovenstaande technieken naar eigen inzicht af en gebruik hiervoor 
meerdere lessen (men moet eerst elke techniek voldoende zien te 
beheersen).

Materialen
Aantal spelers: 3
Aantal ballen; 1
Aantal pylonen: 6
Onderlinge afstand pylonen: 10 mtr.

Doordraaien:
Speler 1 neemt de taak over van speler 3.
Speler 3 neemt de taak over van speler 2.
Speler 2 neemt de taak over van speler 1 en start nu de 
oefening.
Etc.

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.
- De verdediger (speler 3) mag het hele vak 
gebruiken om te verdedigen.
- Speler 1 mag de bal alleen vragen op de zijlijn.


