
TK, PT, CO: STAP 2 C: DRIBBELEN (PLUSVORM, TOT 90º)

Methodiek
A. Speler 1 speelt naar speler 2.
- speler 1 speelt de bal op de "naar links" aanbiedende speler 2
- speler 1 loopt achter de bal aan naar de plaats van speler 2.

B. Speler 2 dribbelt naar volgende pylon.
- speler 2 neemt de bal "naar links" opengedraaid met links aan en dribbelt 
de bal, met de buitenkant van de linkervoet, naar de volgende pylon.

C. Speler 2 speelt naar speler 1.
- speler 2 speelt de bal op de "naar rechts" aanbiedende speler 1, etc.

Idem, voor spelers 3 en 4; 5 en 6; 7 en 8.

Variatie in aanbieden:
- achterwaarts
- voorwaarts
- Gebruik de verschillende technieken om te draaien

Materialen
Aantal spelers: 8
Aantal ballen: 4
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:
- open aanname, gericht naar voren.
- 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.



TK, PT: TEGENSTANDER NAAST JE: IN EEN DRIEHOEKVORM

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.
- Tegelijkertijd biedt speler 5, vanaf de bovenste van de twee buitenste 
pylonen, passief weerstand door met hem mee op te lopen naar de middelste 
pylon

B. Speler 1 voert één van de onderstaande bewegingen uit: 
- Kappen binnenkant voet (Stap 4B) 
- Kappen buitenkant voet (Stap 4B) 
- Kappen achter het standbeen (Stap 3B)
- De Overstap (Stap 5B)

C. Speler 1 dribbelt weer terug
- Speler 1 dribbelt de bal met de buitenkant van de rechtervoet.

D. Speler 1 voert één van de onderstaande bewegingen uit: 
- Kappen binnenkant voet (Stap 4B) 
- Kappen buitenkant voet (Stap 4B) 
- Kappen achter het standbeen (Stap 3B)
- De Overstap (Stap 5B)

E. Speler 1 dribbelt richting middelste pylon.
- Speler 1 dribbelt de bal met de buitenkant van de rechtervoet.

F. 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..

G. Speler 2 dribbelt naar speler 6.
- Speler 2 dribbelt de bal met de buitenkant van de linkervoetvoet

Idem voor de spelers 3,4 en 5.

Materialen
Aantal spelers: 6-10
Aantal ballen: 2
Aantal pylonen: 6
Onderlinge afstand pylonen: 10 mtr.(in de vorm van een 
dubbele driehoek).

Doordraaien:
- Speler 1 geeft de bal aan speler 2 en neemt zijn plaats 
in. Speler 2 geeft de bal aan de tegenstander (Speler 3) 
en wordt nu zelf de tegenstander. De tegenstander 
neemt nu de plaats in van speler 4, enz.
- Idem voor de spelers 3, 4 en 5 aan de andere kant.

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.



TK, AW: AANVAL DOOR DE AS MET TEGENSTAND IN 2 VAKKEN

Methodiek
Uitvoering in 3 vakken(A/B/C), met een 2 : 1 situatie in de vakken A en C.

A. Speler 1 speelt naar speler 3 of 4.
- Speler 1 speelt de bal naar één van de twee, in vak A, aanbiedende spelers 
3 of 4.

Om in vak B te komen passeert speler 3 of 4 passeert de verdediger direct 
met een individuele actie of indirect d.m.v. een 1:2 met de mee opkomende 
speler 3 of 4.

B. Speler 3 of 4 dribbelt naar vak C.
- De speler 3 of 4 dribbelt de bal door vak B.

C. Speler 3 of 4 speelt naar speler 9.
- Speler 3 of 4 speelt de bal, in vak C, naar de aanbiedende speler 9.
- Speler 9 passeert de verdediger direct met een individuele actie of indirect 
d.m.v. een 1:2 met de mee opkomende speler 3 of 4.

D. Speler 9 werkt af op doel.

Variatie in uitvoering:
Wat doet de verdediger met de afgepakte bal?
- Bal inleveren
- Bal over de dichtstbijzijnde lijn dribbelen.
- Bal scoren op het grote doel.

Materialen
Aantal spelers 6 + 1 keeper
Aantal pylonen: 8
Aantal ballen: 1
Afstand tussen de pylonen: 10 mtr.

Doordraaien:
Naar eigen inzicht spelers op andere posities zetten.

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.


