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Inhoud Organisa e Uitleg Aanwijzingen 
THEMA: 
 
Passen en aannemen als 
Jill Roord en Hakim 
Ziyech 

Begin elke training met een gesprek 
met de spelers: 
 
- Wie weet wie Jill Roord is? Waar 

speelt zij? 
- Wie weet wie Hakim Ziyech is? 

Waar speelt hij? 
- Doorloop de punten van het 

kaartje en stel vragen aan de 
spelers of ze snappen wat er 
wordt bedoeld. 

- Vervolgens start je met de 
eerste oefening.  

 
 

 
 
 
AFSLUITING VAN DE TRAINING: 
- Heb je plezier gehad vandaag? 
- Welk onderdeel van het kaartje 

ging al goed bij jou? 
- Welk onderdeel wil je graag nog 

beter leren doen? 
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Inhoud Organisa e Uitleg Aanwijzingen 
UITLEG VAN DE 
TRAINING 
 
OEFENVORM 1: 
Warming up 
 
OEFENVORM 2: 
1 tegen 1 op grote goal
 
OEFENVORM 3: 
1 tegen 1 met poortjes
 
EINDPARTIJ 

Oefenvorm 1: 
In de warming-up gaan de spelers 
aan de slag met het passen en 
aannemen van de bal.
 
Oefenvorm 2: 
In deze oefenvorm spelen de spelers 
1 tegen 1 nadat ze de bal hebben 
ontvangen van een teamgenoot. De 
aanvaller probeert open te draaien 
en te scoren op de grote goal.
 
Oefenvorm 3: 
In deze vorm wordt er 1 tegen 1 met
4 poortjes gespeeld. Wederom staat 
het passen/aannemen van de bal 
centraal, voordat er gescoord mag 
worden met een dribbel door één 
van de poortjes.
 
EINDPARTIJ 

COACHING 
- Leg in Jip en Janneke taal uit wat 

de bedoeling is van de oefening. 
- Geef de spelers een voorbeeld, 

zodat ze ZIEN wat de bedoeling is 
van de oefening. 

- Geef ieder individu feed forward, 
feedback en ps.  

 
AFSLUITING VAN DE TRAINING: 
- Heb je plezier gehad vandaag? 
- Welk onderdeel van het kaartje 

ging al goed bij jou? 
- Welk onderdeel wil je graag nog 

beter leren doen? 
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Inhoud Organisa e Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 1 
 
Duur:  
10 minuten 
 
Groo e: 
Afstand tot poortje = 5 
meter. 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Genoeg pionnen 

- Maak tweetallen
- Het tweetal probeert zo vaak 

mogelijk naar elkaar over te 
spelen tussen het poortje door.

- Als dit 10 keer achter elkaar is 
gelukt, mogen ze allebei een 
meter naar achter.

- Vervolgens proberen ze weer 10 
keer over te spelen. Dit herhaalt 
zich.

- De tweetallen spelen GEEN 
wedstrijdje tegen elkaar.

COACHING 
- Leg in Jip en Janneke taal uit wat 

de bedoeling is van de oefening. 
- Geef de spelers een voorbeeld, 

zodat ze ZIEN wat de bedoeling is 
van de oefening. 

- Geef ieder individu feed forward, 
feedback en ps.  

 
Video met uitleg:
h ps://youtu.be/IAyTm2V1pAA
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Inhoud Organisa e Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 2 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Groo e: 
Breedte: 15
Lengte: 20 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Een grote goal 
- Pionnen 
 
 
 

- Op signaal van de trainer speelt
de blauwe speler de aanvaller 
aan die met zijn/haar rug naar 
het doel staat.

- De aanvaller probeert open te 
draaien en te scoren bij de 
keeper.

- De verdediger van rood mag 
gaan sprinten naar de aanvaller
op het moment dat de bal 
onderweg is.

- Pakt de verdediger de bal af, 
mag hij/zij ook scoren op de 
grote goal.

- TIP: zorg voor voldoende 
spelers op elke posi e en 
wissel deze rijtjes door, zodat 
de spelers op iedere posi e 
terecht komen. 

Moedig de kinderen aan in Jip en 
Janneke taal: 
 
COACHING 
Onder 8 & Onder 9: 

- Leg in Jip en Janneke taal uit 
wat de bedoeling is van de 
oefening. 
- Geef de spelers een voorbeeld, 
zodat ze ZIEN wat de bedoeling is 
van de oefening. 
- Let in je coaching op de 
onderdelen die op de speelkaart 
staan. Coach dus op: 
1. Ik pass de bal op de juiste 

snelheid 
2. Ik pass de bal met links en met 

rechts 
3. Ik houd de bal kort bij me na 

mijn aanname 
4. Ik neem de bal mee in de juiste 

rich ng. 
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Inhoud Organisa e Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 3 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Groo e: 
Breedte: 8-10 meter
Lengte: 10 meter

Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Pionnen 
 
 

- Maak 2 rijtjes (rood en 
blauw).

- Op signaal van de trainer 
passt de rode verdediger 
de bal naar de blauwe 
aanvaller.

- De aanvaller probeert de 
bal in 1x goed mee te 
nemen rich ng het rode 
of gele poortje.

- De rode verdediger moet 
zo snel mogelijk door 
hetzelfde kleur poortje 
rennen. Als de blauwe 
aanvaller met de bal door
het rode poortje gaat, 
rent de verdediger dus 
ook door het rode poortje
(zie a eelding).

- Daarna volgt er een 1vs1. 
De blauwe aanvaller kan 
scoren met een dribbel 
door 1 van de 2 onderste 
poortjes (hoe  dus niet 
per se rood te zijn).

- De verdediger kan scoren 
door de bal af te pakken 
en te dribbelen door 1 
van de 2 bovenste 
poortjes.

Moedig de kinderen aan in Jip en 
Janneke taal: 
 
COACHING 
Onder 8 & Onder 9: 

- Leg in Jip en Janneke taal uit
wat de bedoeling is van de 
oefening. 
- Geef de spelers een 
voorbeeld, zodat ze ZIEN wat de
bedoeling is van de oefening. 
- Let in je coaching op de 
onderdelen die op de speelkaart
staan. Coach dus op: 
1. Ik pass de bal op de juiste 

snelheid 
2. Ik pass de bal met links en 

met rechts 
3. Ik houd de bal kort bij me 

na mijn aanname 
4. Ik neem de bal mee in de 

juiste rich ng. 
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Inhoud Organisa e Uitleg Aanwijzingen 
EINDPARTIJ 
 
 

 

 Je speelt met je eigen team par jen 
op het veldje waar je bent geëindigd.

 

 


