
DR, TK: DRIBBEL KAP (RECHTHOEK)

Methodiek
Elke speler heeft een bal en dribbelt de bal naar het midden van de linker 
pylonen van het eerste vierkant. Daar aangekomen neemt hij de bal met een 
kapbeweging mee naar de eerste rechter pylon.
Idem, in het tweede vierkant.
Daarna dribbelt hij de bal terug en sluit achter in de rij aan.

Variatie in aanbieden:
Varieer de snelheid.
Varieer de bewegingen: Pirouette, Schijntrap, Sleep, binnenkant-, buitenkant 
wegdraaien

Materialen
Aantal spelers: 4-14
Aantal ballen: elke speler 1 bal
Aantal pylonen: 6
Afstand tussen de pylonen: 12 á 15 meter.

Aanwijzingen
Spelers coachen op:
- Houdt de bal dichtbij je, maar niet onder je.
- Let goed op de uitvoering van de techniek.
- De volgende speler kan starten als de voorgaande 
speler start met het tweede deel.

DR: STAP 1: PARCOURS DRIBBELEN

Methodiek
De spelers slalommen dribbelend het hele parcours door.

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
Onderlinge afstand pylonen: 2 a 3 meter

Aanwijzingen
Spelers coachen op:
- houd 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, PT: STAP 2 A: DRIBBELEN (LIJN/STROOMVORM, HEEN/TERUG)

Methodiek
A. Speler 1 speelt naar speler 2.
- Speler 1 speelt de bal met de binnenkant van de rechtervoet naar speler 2.
- Speler 1 loopt achter de bal aan naar speler 3 en sluit achter hem aan.

B. Speler 2 dribbelt naar speler 1.
- Speler 2 neemt de bal met rechts aan en dribbelt de bal, met de buitenkant 
van de rechtervoet, terug.
- Speler 2 neemt de plaats in van speler 1, etc.

Variatie in uitvoering:
- met links aannemen en dribbelen.

Materialen
Aantal spelers: 3
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen pylonen:
2e jaars F-pupillen: 8 m
1e jaars E-pupillen: 10 m
2e jaars E-pupillen: 12 m

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

Aanwijzingen
Aannemen van de bal:
- snelheid houden na de aanname voor de volgende 
actie.

Dribbelen van de bal:
- speelbeen: Bal steeds zodanig en zo vaak raken dat 
hij in het looptempo en in goede richting kan worden 
meegenomen "bal aan elastiekje".
- raakvlak: Het beroeren van de bal afwisselend met 
wreef, binnen- en buitenkant van de voet afhankelijk 
van richtingsverandering.
- over de bal heen kijken.


