
TK: AKKA (BUITEN-BINNEN)(A. TEGENSTANDER VOOR JE)

Methodiek
Gebruik hier diverse passeertechnieken, zoals de sleep, schaar etc.



TK, PT: TEGENSTANDER ACHTER JE: IN EEN LIJNVORM

Methodiek
De onderstaande stap van de volgende techniek dient naar eigen 
inzicht, rekening houdend met de beschikbare tijd, aangeleerd te 
worden.
A. Speler 1 speelt naar speler 2 
- Speler 1 speelt de bal met de binnenkant van de voet.
- Speler 2 neemt de bal met de binnenkant van de rechtervoet 
aan (deze doet alsof hij een speler in de rug heeft).

B. Speler 1 voert één van de onderstaande bewegingen uit: 
- Binnen-buitenkant wegdraai (Stap 4) 
- Kappen buitenkant voet (Stap 4A) 
- De Overstap (Stap 5A)

C. Speler 1 dribbelt naar speler 6 
- Speler 1 dribbelt de bal met de buitenkant van de linkervoet 
naar speler 6.

Idem voor de spelers 4,5 en 6 in tegengestelde richting, etc.

Variatie: 
Idem, maar nu met het andere been uitvoeren.

Opgelet! 
Handel bovenstaande technieken naar eigen inzicht af en gebruik 
hiervoor meerdere lessen/ organisatievormen (men moet elke 
techniek voldoende zien te beheersen).

Materialen
Aantal spelers: 6
Aantal ballen; 2
Aantal pylonen: 3
Onderlinge afstand pylonen: 10 mtr.

Doordraaien:
Speler 1 neemt, na de pass op speler 2, diens 
plaats in. Speler 2 dribbelt naar speler 6 en geeft 
hem de bal. Speler 4 neemt, na de pass op 
speler 5, diens plaats in en speler 5 geeft de bal 
aan speler 3, etc.

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.



TK, DR: A. TEGENSTANDER VOOR JE: IN EEN VIERKANTSVORM

Methodiek
Spelers staan, zonder elkaar te hinderen, met de bal aan de voet 
verspreid over de hele rechthoek.

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

- Schaar (Stap 3) 
- Akka (buiten-binnen) (Stap 1)

Opgelet! 
Handel bovenstaande technieken naar eigen inzicht af en gebruik 
hiervoor meerdere lessen (men moet eerst elke techniek 
voldoende zien te beheersen).

Materialen
Aantal spelers: alle
Aantal pylonen: 4 op onderlinge afstand van 10 
mtr.
Aantal ballen: 6-9
Speelveld: rechthoek 20 bij 10 mtr.

Doordraaien:
Idem, maar nu met het andere been uitvoeren

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.

TK: KAPPEN ACHTER STANDBEEN (B. TEGENSTANDER NAAST JE)


