
DR, WU: CLUBS / LANDENSPEL

Methodiek
Elke speler heeft een bal en dribbelt in het rond.
In de hoeken van het veld zijn vierkanten, die de namen dragen 
van een voetbalclub of een land.
Bij het noemen van de naam van de club of het land moeten de 
spelers zo snel mogelijk naar het desbetreffende vak dribbelen en 
daar met de voet op de bal blijven staan.

De laatst aangekomen speler krijgt een strafpunt.

Winnaar is degene met de minste strafpunten.

Variatie in aanbieden:
- Met Kerst, Pasen of Sinterklaas gebruik je deze themagerichte 
namen.
- Spelers moeten de bal stoppen door b.v. op de bal te gaan zitten 
of iets anders te doen.

Materialen
Aantal spelers: 4-10
Aantal ballen: elke speler 1 bal
Aantal pylonen: 16
Veldafmeting: 20 bij 20 meter (incl. hoekvakken 
van 4 bij 4 meter)

Aanwijzingen
Spelers coachen op:
- De bal dichtbij je houden.
- Probeer de bal zoveel mogelijk aan te raken.
- Probeer bij iedere stap de bal een keer aan 
te raken.
- Door het vele bal contact kunnen spelers 
gemakkelijker de bal sturen.
- De bal moet onder de voet gestopt worden

DR: LIJNEN SPEL

Methodiek
De spelers staan met de bal aan de voet op een door de trainer 
aangegeven lijn van het 16- meter gebied. Op zijn teken dribbelen 
de spelers naar een door de trainer aangegeven andere lijn.

Opgelet!
Geen 16- meter gebied beschikbaar, maak dan gebruik van 
verschillend gekleurde pylonen of hoedjes om daarmee lijnen te 
vormen
Maak bij de" jongste jeugd" gebruik van nummers.

Variatie:
- Geef elke speler bij aanvang 3 punten en haal bij de laatste 
telkens 1 punt af. Winnaar is ook nu weer degene die over blijft.
- Laatste valt steeds af en winnaar is degene die over blijft (alleen 
doen als afsluiting van een training).

Materialen
Aantal spelers: 4-14
Aantal pylonen: 10 (om eventueel de lijnen aan 
te geven)
Aantal ballen: elke speler 1 bal

Aanwijzingen
Spelers coachen op:
- Draai eerst proef.
- De bal moet wel steeds op de lijn onder de 
voet stil liggen.



DR: PARCOURS DRIBBELEN/DRIJVEN

Methodiek
De spelers slalommen dribbelend het hele parcours door en het 
rechte stuk leggen ze dribbelend/ drijvend af.

Variatie in aanbieden:
- Varieer in uitvoeringssnelheid
- Varieer onderlinge afstand pylonen.
- Voer de oefening in wedstrijdvorm uit.
- alleen rechterbeen, of alleen linkerbeen

Let op!
Speler 2 start wanneer speler 1 voorbij de tweede pylon is, enz.

Materialen
Aantal spelers: 4-10 spelers
Aantal pylonen: 7
Aantal ballen: elke speler 1 bal
Onderlinge afstand pylonen: 3 a 5 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.
- Bij het drijven op het rechte stuk mag de 
bal iets verder vooruit gespeeld worden. Niet 
te ver, behoud wel de controle over de bal.

DR: DRIBBELEN MET DE BAL, MET LINKS, RECHTS EN TUSSEN DE VOETEN

Methodiek
Elke speler heeft een bal. De spelers dribbelen de bal met links, 
rechts en tussen de voeten, het uitgezette vierkant rond.

A. Dribbelen met de buitenkant van de linker voet.
B. Dribbelen met de bal tussen de voeten; links rechts heen en 
weer.
C. Dribbelen met de buitenkant van rechter voet.
D. Dribbelen met de bal tussen de voeten; links rechts heen en 
weer.

Variatie:
- Varieer onderlinge afstand pylonen
- Varieer in uitvoeringssnelheid.

Materialen
Aantal spelers: 4-10
Aantal ballen: elke speler 1 bal
Aantal pylonen: 4
Onderling afstand pylonen: 10 a 12 meter

Aanwijzingen
Spelers coachen op:
- De bal dichtbij je houden, 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: IN SPELVORM

Methodiek
Dit spel wordt uitgevoerd met tweetallen.

A. De spelers 1 dribbelen de bal naar het midden en schieten de 
bal op het doeltje van speler 2.
B. de spelers 2 proberen de bal uit het doel te houden.

Na 5x schieten wisselen de spelers 1 en 2 van plek, dus dan gaat 
speler 1 op goal en speler 2 gaat afwerken.

Variatie in uitvoering:
- Pylonen vervangen door echte doeltjes van 3 bij 1 mtr.
- Idem met het andere been.

Materialen
Aantal spelers: 8-12
Aantal ballen: 4-6
Aantal pylonen: 15-21

Startafstand: 10 meter vanaf doel
Schietafstand: 5 meter vanaf doel

Doordraaien:
na 5x schieten wordt er gewisseld van plek, 
spelers 1 worden keeper en spelers 2 worden 
afwerkers.

Aanwijzingen
Spelers coachen op:
- Bal in het hart raken
- Spanning in de voet
- Standbeen iets voorbij de bal, bal blijft laag.


