
DR, PT, AB, TA, AW: AANBIEDEN, TOT 135º IN STROOMVORM MET AFWERKEN

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

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

C. Speler 3 neemt opengedraaid aan en werkt af op de goal
-Speler 3 neemt de bal aan richting de goal en dribbelt op snelheid naar de 
afwerklijn
-Speler 3 schiet vanaf de afwerklijn op doel

Variatie in uitvoering:
Idem, andersom met het andere been.

Variatie in aanbieden:
Naar rechts
Achterwaarts
Voorwaarts

Materialen
Aantal spelers: alle
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 3
Afstand van pylonen:
1e jaars E-pupillen: 10 m
2e jaars E-pupillen: 12 m
D-,C-,B-,A-junioren: 15 m

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

Aanwijzingen
Aanbieden:
- Vragen om de bal, na de aanname van de speler.

Aannemen:
- Bal moet voor je liggen, maar binnen bereik.
- Snelheid houden na de aanname voor de volgende 
actie.
- Open aannemen, in de speelrichting.

Spelen binnenkant voet:
- De bal met de juiste snelheid en op het goede been 
aanspelen.
- Strak inspelen met gevoel.
- Doorzwaaien van het schietbeen.
- Bal in het hart raken.
- Spanning in de voet.



DR, AW: PARCOURS DRIBBELEN EN AFWERKEN

Methodiek
De spelers slalommen dribbelend het hele parcours door en werk af op doel.

Variatie in aanbieden:
- Varieer in uitvoeringssnelheid
- Varieer onderlinge afstand pylonen.
- Voer de oefening in wedstrijdvorm uit.

Materialen
Aantal spelers: 4-10
Aantal ballen: elke speler 1 bal
Aantal pylonen: 8
Doelen: 2
Onderlinge afstand pylonen: 2 a 3 meter

Aanwijzingen
Spelers coachen op:
- Houdt de bal dichtbij je, maar niet onder je.
- Probeer de bal zoveel mogelijk te raken.
- Probeer de bal bij iedere stap te raken, dan kun je 
de bal ook beter sturen.

DR, PO, TK, PT, AB, CO, TA: TEGENSTANDER ACHTER JE: MET VOLLEDIGE WEERSTAND EN KAATSER

Methodiek
Een keuze maken om een 1 : 2 aan te gaan of om één van de aangegeven 
technieken uit te voeren, gevolgd door het afwerken op doel.

Uit te voeren technieken:
- Kappen buitenkant voet (Stap 5)
- Binnen-buitenkant wegdraai (Stap 6)
- De Overstap (Stap 6)

A. Speler 1 speelt de bal op speler 2
B. Speler 2 dribbelt de bal tot aan de eerste pylonen
C. Speler 2 kapt daar de bal af en tegelijkertijd lopen spelers 3 en 4 naar het 
midden.
D. Speler 2 passed de bal naar speler 3 die een tegenstander (speler 4) in de 
rug heeft.
E. Speler 3 maakt een keuze: hij speelt de bal voor een 1: 2 op speler 1 of hij 
passeert speler 4 met één van bovenstaande technieken.
F. Speler 3 dribbelt of loopt door om de bal te ontvangen.
G. Speler 3 dribbelt richting doel.
H. Speler 3 werkt af op doel.

Opgelet!
De spelers 6, 7, 8 en 9 voeren dezelfde oefening uit op het andere doel.

Materialen
Aantal spelers: 10-14
Aantal ballen; 6-8
Aantal pylonen: 9
Onderlinge afstand pylonen: 10 mtr.

Doelen: 2
E-pupillen: 5m bij 2m
D-,C-,B-,A-junioren: 7.32m bij 2.44m

Schietafstand vanaf doel: 
1e jaars E-pupillen: 10 m
2e jaars E-pupillen: 12 m
D- pupillen: 14 m
C-,B-,A-junioren: >16 m

Doordraaien: 
- Speler 3 haalt de bal op en sluit achter aan bij 12.
- Speler 2 neemt de taak over van speler 3.
- Speler 1 neemt de taak over van speler 4.
- Speler 4 neemt de taak over van speler 2.
- Oefening start nu bij speler 9.
- Idem voor de spelers aan de andere zijde.

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.
De verdediger mag binnen het hele vak verdedigen.

Afwerken op doel:
- Om met je passen goed uit te komen, zodat je direct 
op doel kunt afwerken, moet je de snelheid van de 
bal juist inschatten.
- Raak de bal in het hart
- Houdt spanning in de voet
- Raakvlak: Afhankelijk van de situatie de bal met de 
binnenkant of met de volle wreef raken
- Houdt het standbeen iets voorbij de bal, dan blijft de 
bal laag.
- Houdt het standbeen iets achter de bal en raak de 
bal aan de onderkant, dan gaat de bal omhoog.


