
DR, TK: A. TEGENSTANDER VOOR JE: IN EEN RECHTHOEKVORM (BUITEN)

Methodiek
De onderstaande stappen van de volgende technieken dienen naar eigen 
inzicht, rekening houdend met de beschikbare tijd, aangeleerd te worden.

A. Speler 1 dribbelt richting middelste pylon
- Speler 1 dribbelt de bal met de buitenkant van de rechtervoet.
- Speler 2 biedt daarbij passief weerstand door langzaam op hem af te 
komen lopen.

B. Speler 1 voert één van de onderstaande bewegingen uit: 
- Schaar (Stap 5B) 
- Akka (buiten-binnen) (Stap 3B)

C. Speler 1 speelt naar speler 2 
- Speler 1 speelt de bal met de binnenkant van de linkervoet.
- Speler 2 neemt de bal met de binnenkant van de rechtervoet aan.

Variatie in uitvoering:
Een dubbele schaarbeweging door 2x met de voet om de bal heen te 
bewegen.

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

Doordraaien: 
Speler 1 wisselt, na de pass op speler 3, van plaats met 
speler 2. Vervolgens wisselt speler 3 van plaats met 
speler 1, nadat hij de oefening in tegenovergestelde 
richting en met het ander been heeft uitgevoerd, enz.

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.

DR, PO, PV, PT, CO, TA, WU: (3 : 1) OEFENING 2

Methodiek
Drie aanvallers moeten d.m.v. samenspel de bal in hun bezit zien te houden 
zonder dat de verdediger de bal kan veroveren.

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

De aanvaller die de fout maakt wordt verdediger.

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

Materialen
Aantal spelers: 4
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 10m bij 8m

De 3 spelers nemen positie in op 3 van de 4 zijden.
De verdediger neemt de positie in het midden in
De bal start bij de middelste man van de drie aanvallers.

Aanwijzingen
Aanvallers coachen op:
- het goed aanspeelbaar zijn aan beide zijden van de 
speler in balbezit.
- het goed vragen om de bal aan de kant van de bal.
- het goed inspelen van de bal, voor de man, op de 
linker/rechter voet.
- het zoveel mogelijk over de bal heen kijken.

Verdediger coachen op:
- Druk op de bal geven zodat de aanvallers een fout 
maken.



DR, PO, PV, PT, CO, TA, WU: (4 : 2) OEFENING 2

Methodiek
Vier 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).

De aanvaller die de fout maakt wordt verdediger.

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: 6
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 12m bij 10m

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

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)


