
CO: EEN-TWEE OF TECHNIEK; MET MEELOPER, VOOR JE

Methodiek
Een keuze maken om een 1 : 2 aan te gaan of om één van de 
aangegeven technieken uit te voeren, waarbij je aan komt 
dribbelen met de bal aan de voet.

Voer onderstaande oefeningen apart van elkaar uit:

Speler 2 dribbelt vervolgens de bal met de buitenkant van de 
rechtervoet richting speler 1.
Uit te voeren technieken: Akka (buitenkant-binnen) (Stap 4) en 
Schaar (Stap 6)

Speler 2 dribbelt vervolgens de bal met de binnenkant van de 
rechtervoet richting speler 1.
Uit te voeren technieken: Aai buitenkant voet (Stap 6), Sleep 
(Stap 5) en Akka (binnen-voor) (Stap 4)

Speler 2 dribbelt vervolgens de bal met de binnenkant van de 
linkervoet richting speler 1.
Uit te voeren technieken: Uitstappen meenemen (Stap 6) en Akka 
(binnen-buiten) (Stap 4)

A. Speler 1 speelt de bal op de openstaande speler 2
B. Speler 2 dribbelt de bal tot aan de eerste pylonen
C. Speler 2 kapt daar de bal af.
D. Speler 2 dribbelt vervolgens de bal richting speler 1
E. Speler 2 maakt een keuze: hij speelt de bal voor een 1 : 2 op 
speler 3 of hij passeert hem met één van bovenstaande 
technieken
F. Speler 2 dribbelt of loopt door om de bal te ontvangen.
G. Speler 2 dribbelt over de achterlijn.
H. Speler 2 speelt de bal op speler 3.
I. Speler 3 start de oefening opnieuw, maar nu vanaf de andere 
kant.

Materialen
Aantal spelers: 3
Aantal ballen; 1
Aantal pylonen: 4
Onderlinge afstand pylonen: 10 mtr.

Doordraaien:
Speler 1 neemt de taak over van speler 2.
Speler 2 neemt de taak over van speler 1.
Speler 3 blijft staan, krijgt de bal van speler 2 er 
start nu de oefening.
Etc.

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.
- De verdediger mag het hele vak gebruiken 
om te verdedigen.
- De verdediger (speler 1) mag pas inlopen 
op speler 2 als deze de bal kapt.
- Speler 3 mag geen buitenspel lopen.



CO: C. EEN-TWEE OF TECHNIEK; BINNENKANT ANDERE VOET, VOOR JE (2)

Methodiek
Techniek uitvoeren met een tegenstander voor je, waarbij je aan 
komt dribbelen met de bal aan de binnenkant van de andere voet. 

Voer onderstaande oefeningen apart van elkaar uit:

- Techniek uitvoeren met een tegenstander voor je, waarbij je aan 
komt dribbelen met de bal aan de binnenkant van de andere voet.
- Een 1 : 2 aangaan met een tegenstander voor je, waarbij je aan 
komt dribbelen met de bal aan de binnenkant van de andere voet.
- Een keuze maken om een 1 : 2 aan te gaan of om één van de 
aangegeven technieken uit te voeren, waarbij je aan komt 
dribbelen met de bal aan de binnenkant van de andere voet.

Uit te voeren technieken:
- Uitstappen meenemen (Stap 6)
- Akka (binnen-buiten) (Stap 4)

A. Speler 1 speelt de bal op de openstaande speler 2
B. Speler 2 dribbelt de bal tot aan de eerste pylonen
C. Speler 2 kapt daar de bal af
D. Speler 2 dribbelt vervolgens de bal met de binnenkant van de 
linkervoet richting speler 1
E. Speler 2 maakt een keuze: hij speelt de bal voor een 1 : 2 op 
speler 3 of hij passeert hem met één van bovenstaande 
technieken
F. Speler 2 dribbelt of loopt door om de bal te ontvangen.
G. Speler 2 speelt de bal op speler 3.
H. Speler 3 start de oefening opnieuw, maar nu vanaf de andere 
kant.

Materialen
Aantal spelers: 3
Aantal ballen; 1
Aantal pylonen: 4
Onderlinge afstand pylonen: 10 mtr.

Doordraaien:
Speler 1 neemt de taak over van speler 2.
Speler 2 neemt de taak over van speler 1.
Speler 3 blijft staan, krijgt de bal van speler 2 er 
start nu de oefening.
Etc.

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.
- De verdediger verdedigt vanaf de lijn een 
paar meter naar voren.


