
PT, AB: STAP 2.5 C: AANNEMEN-OPENEN, TOT 90º IN PLUSVORM (1)

Methodiek
A. Speler 1 speelt naar speler 2
- Speler 2 biedt zich "voorwaarts" aan.
- Speler 1 speelt de bal met de binnenkant van de rechtervoet.
- Speler 2 neemt de bal opengedraaid met de binnenkant van de rechtervoet 
aan.

B. Speler 2 speelt naar speler 1
- Speler 1 biedt zich "naar rechts" aan.
- Speler 2 speelt de bal met de binnenkant van de rechtervoet.
- Speler 1 neemt de bal met de binnenkant van de rechtervoet aan.

C. Speler 1 speelt naar speler 3
- Idem als beschreven bij A, etc.

D. Speler 3 dribbelt met de bal om de pylon naar speler 4
- Speler 3 sluit achter speler 4 aan.

E. Speler 4 start oefening opnieuw.
F. Spelers 5, 6, 7 en 8
- Idem als beschreven bij A. B. C en D,etc.

Variatie in uitvoering:
Idem, met links aannemen en met links spelen. 
Idem, maar nu in tegengestelde richting uitvoeren.

Materialen
Aantal spelers: 8-10
Aantal pylonen: 5
Aantal ballen: 4
Afstand van pylonen:
2e jaars E-pupillen: 12 m
D-,C-,B-,A-junioren: 15 m

Doordraaien:
Na het spelen loopt elke speler door naar de volgende 
pylon en neemt de positie in van de vorige speler.

Aanwijzingen
Aanbieden:
- Vragen om de bal, na de aanname van de speler.

Aannemen:
- Bal moet voor je liggen, maar binnen bereik.
- Snelheid houden na de aanname voor de volgende 
actie.
- Open aannemen, in de speelrichting.

Spelen binnenkant voet:
- De bal met de juiste snelheid en op het goede been 
aanspelen.
- Strak inspelen met gevoel.
- Doorzwaaien van het schietbeen.
- Bal in het hart raken.
- Spanning in de voet.



PT, AB, TA, PO: STAP 2.4 C: VOOR POSITIE-PARTIJSPELEN (4:0): OPBOUWEND (2)

Methodiek
Deze oefening verloopt in de aangegeven richting.
De spelers hebben de volgende afspeelmogelijkheden:
- Links aannemen en links doorspelen
- Links aannemen en rechts spelen
- Rechts aannemen en rechts spelen
- Rechts aannemen en links spelen.
- Direct spelen of kaatsen

Opgelet!
Het is belangrijk dat de speler die de bal ontvangt, eerst een vooractie maakt 
en zich daarna opengedraaid aanbiedt.

Variatie in uitvoering:
Idem in tegengestelde richting aan de andere zijde.

Materialen
Aantal spelers: 4
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 8
Afstand tussen de pylonen:
F-pupillen: 15 bij 20m
E-pupillen: 20 bij 25m
D-pupillen: 25 bij 30m
C-,B-,A-junioren: 30 bij 35m

Aanwijzingen
Aanbieden:
- Na de aanname van de medespeler om de bal 
vragen.

Aannemen:
- Voor je, binnen je bereik.
- Na de aanname snelheid houden voor de volgende 
actie.
- Naar voren gerichte open aanname.
- Bal vlakbij of voorbij het standbeen aannemen.

Verdedigers bij opbouw coachen op:
- Breed maken van het veld. Bij het inspelen op 
speler 2, knijpen de spelers 3 en 5 naar binnen. Idem 
aan de ander zijde (restverdediging).
- Geef de bal met een boodschap (in de loop en op 
het juiste been).
- Alle spelers zijn in beweging.



PT, AB, PO: STAP 2.2 C: AANBIEDEN, TOT 90º IN VIERKANTVORM

Methodiek
A. Speler 1 speelt naar speler 2
- Speler 2 biedt zich "naar links"aan.
- Speler 1 speelt de bal met de binnenkant van de rechtervoet.

B. Speler 2 speelt naar speler 3
- Speler 3 biedt zich "naar links" aan.
- Speler 2 speelt de bal direct met de binnenkant van de rechtervoet naar 
speler 3.

C. Speler 3 speelt naar speler 4
- Speler 4 biedt zich "naar links"aan.
- Speler 3 speelt de bal direct met de binnenkant van de rechtervoet naar 
speler 4.

D. Speler 4 speelt naar speler 1
- Idem als beschreven bij B, etc.

Variatie in uitvoering:
Idem, andersom met het andere been.

Variatie in aanbieden:
Naar rechts
Achterwaarts
Voorwaarts

Materialen
Aantal spelers: 4
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand van pylonen:
1e jaars E-pupillen: 10 m
2e jaars E-pupillen: 12 m
D-,C-,B-,A-junioren: 15 m

Aanwijzingen
Aanbieden:
- Voor de kaats vragen om de bal.

Aannemen:
- Bal moet voor je liggen, maar binnen bereik.
- Snelheid houden na de aanname voor de volgende 
actie.
- Open aannemen, in de speelrichting.

Kaatsen binnenkant voet:
- De bal met de juiste snelheid en op het goede been 
aanspelen.
- Laag zitten (goed door de knieën).
- Standbeen naast de bal.
- Lichaam over de bal.
- Bal tegen de schoen van het schietbeen laten 
stuiten.


