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Techniekles 11  Overspelen (uitspelen overtal) 

 

 

 

Doelstelling:  - Door middel van spelverplaatsingen en het verrichten van de juiste  

    voetbalhandelingen scoringskansen creeren of in balbezit blijven onder druk   

    van tegenstander(s) 

  - Het leren spelen in een voetbalorganisatie cq basisvorm.   

 

 

 

Coachmomenten: 

  - Nauwkeurige passing (binnenkant voet) 

  - Nauwkeurige balaanname (van tegenstander af) 

  - Nauwkeurige balsnelheid 

  - Keuzes maken in direct spelen (weinig ruimte, tegenstander dichtbij) of  

    aannemen - spelen (veel ruimte,tegenstander verder af) 

  - Let op de organisatie/veldbezetting en de onderlinge afstanden (veld groot bij 

    balbezit) 

  - Herken het juiste moment van aanbieden. 

  - Het creeren van meerdere afspeelmogelijkheden door goed positie te kiezen 

    zonder bal (niet in de ballijn staan/bewegen). 

  - Let op het inspelen op het juiste been (niet aan de kant waar de tegenstander 

    staat). 

- Probeer als balbezitter de bal in de vrije ruimtes te spelen (benut de vrije       

ruimte). 

- Medespelers zonder bal, moeten zich verplaatsen in de vrije ruimte(s) (wees   

aanspeelbaar). 
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Oefenvorm 1 Techniek voor oudere en meer gevorderde groep (afdraai/kapbewegingen 

en schijn/passeerbewegingen) 

 

 

Organisatie oefenvorm 1A 

 

* Afstand tussen dopjes en middelste pion 5 a 7 meter 

* Alle 4 spelers dribbelen gelijktijdig naar de middelste pion en maken uit te voeren 

 bewegingen, waarna zij naar vertrekpunt naaste medespeler dribbelen en nogmaals  

 dezelfde beweging maken maar dan met het andere been. 

*  Kan zowel links- als rechtsom gedaan worden 

 

Organisatie oefenvorm 1B 

 

* Spelers 1 en 2 dribbelen naar elkaar toe en maken uit te voeren beweging bij de 

 middelste pion en dribbelen naar de overkant. 

* Hierna is de beurt aan spelers 3 en 4 enz 
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* Maak de beweging ruimschoots voor de pion 

* Maak de beweging allebei met het zelfde been om botsingen te voorkomen 

 (communiceren) 

 

Coachmomenten oefenvorm 1A en 1B. 

 

 Let op de technische uitvoering van de opgedragen bewegingen 

 Doe eerst stapsgewijs, en in overdreven vorm voor 

 Hierna begeleidend coachen 

 Raak de bal aan bij elke stap  

 

 

Uit te voeren bewegingen bij oefenvorm 1A. 

 

 Kapbeweging binnenkant voet 

 Kapbeweging buitenkant voet 

 Kap achter het standbeen 

 Afdraaibeweging binnenkant voet 

 Afdraaibeweging buitenkant voet 

 Overstap, meenemen binnenkant andere voet 

 Zidane-beweging 

 V-beweging 

 

 

Uit te voeren bewegingen oefenvorm 1B 

 

 Schaar, 

 Sleep 

 Overstap aanvallend 

 Binnen – buitenbeweging (Mathews) 

 Ronaldo 
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Techniekvorm voor jongste groep 

Oefenvorm 1B  Balgewenning/gevoel dynamisch in sloot 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=DvnqR_NcwIc&list=PLFEB1E7D254CAF0DC 

(bewegingen uitvalspassen) 

 http://www.youtube.com/watch?v=G9WHcwX27Ig (5.01. Enkele en dubbele 

schaarbeweging. Avi) 

 

Organisatie. 

 

 Spelers voeren opgedragen oefeningen uit in rechte lijn en ronden af op de goal 

(organisatie 1) 

 Maak opgedragen bewegingen ten minste 3 maal. 

 In de ene rij afronden met links en in de andere rij met rechts. 

 De volgende speler mag pas starten als de voorafgaande de laatste pion heeft 

bereikt. 

 Er kan met keeper worden gespeeld. Wisselen van keeper wanneer er wordt 

gescoord. 

 Alternatief: scoren dmv omschieten pionnen (=mikken) of in een keer net raken 

zonder stuit(=wreeftrap) 

 Organisatie 2: spelers voeren opgedragen bewegingen uit bij pionnen. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DvnqR_NcwIc&list=PLFEB1E7D254CAF0DC
http://www.youtube.com/watch?v=G9WHcwX27Ig
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Coachmomenten 

 

 Let op technische uitvoering. Gaat niet om afronding, maar om technische 

uitvoering van de uit te voeren bewegingen. Dus voer te bewegingen niet te snel, 

stapsgewijs en technisch goed uit. 

 Doe het eerst als trainer stapsgewijs en in overdreven vorm voor (met rug naar 

leerlingen toe). Hierna begeleidend coachen. 

 Eerst langzaam en daarna met iets meer snelheid. 

 

Uit te voeren bewegingen/oefeningen (ter voorbereiding volgende thema) 

 

01. Kap binnenkant voet  

 

   

 

Aandachtspunten. 

 Bal in de juiste richting laten rollen na de kapbeweging 

 Bal na kapbeweging meenemen met de buitenkant van de andere voet. 

 Kan uitgevoerd worden in combinatie met de schijntrap. 

 

02. Kap buitenkant voet  

 

 

  

 

Aandachtspunten. 

 

 Bal in de juiste richting laten rollen na de kapbeweging 

 Bal na kapbeweging meenemen met de buitenkant van de andere voet. 

 Heupen goed indraaien bij de kapbeweging. 

 Kan uitgevoerd worden in combinatie met de schijntrap. 

 

 

03. Kap achter het steunbeen  
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Aandachtspunten. 

 

 Kappen met de binnenkant van je voet. 

 Bal moet net achter je liggen. 

 Bal goede kant op laten rollen (richting mee geven). 

 Kan uitgevoerd worden in combinatie met de schijntrap (gebruik hiervoor je arm) 

 

04. Combinatie kap binnen en kap buitenkant voet 

 

    
 

 1x buitenkant L, kap binnenkant L – 1x buitenkant R, kap binnenkant R.= 

zigzagvorm 

 

 

Uit te voeren schijn/passeerbewegingen 

1. Schaar 

 

 
 

Met de enkele schaar zet je vanuit stilstand of vanuit een dribbel je tegenstander op het 

verkeerde been en kan je hem aan de andere kant passeren. Ideaal voor spelers die op de 

flanken spelen. 
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Instructie: 

1. Terwijl je dribbelt met de bal aan de voet, maak je een actie om de tegenstander te 

passeren. 

2. Plaats je lichaamsgewicht op je rechterbeen. 

3. Beweeg met je linkerbeen van binnen naar buiten over de bal heen zonder de bal aan 

te raken. 

4. Als je linkerbeen weer op de grond komt, verplaats je het gewicht op dit been en neem 

je de bal met de buitenkant van je rechtervoet mee naar rechts langs de tegenstander. 

5. Om de schaar naar de andere kant te maken, doe je de beweging in tegenovergestelde 

richting. 

6. Beweeg je lichaam mee bij de passeerbeweging, om de tegenstander op het verkeerde 

been te zetten. 

Hoe gebruik ik dit in een wedstrijd?: 

Met de enkele schaar zet je vanuit stilstand of vanuit een dribbel je tegenstander op het 

verkeerde been en kan je hem aan de andere kant passeren. Ideaal voor spelers die op de 

flanken spelen. 

 

 

2. Dubbele Schaar 

 

 

 

 

Net zoals de enkele schaar zet je vanuit stilstand of vanuit een dribbel je tegenstander op het 

verkeerde been en kan je hem aan de andere kant passeren. Als je deze techniek beheerst kan 

je zoveel scharen maken als je wilt. 

Instructie: 

1. Terwijl je dribbelt met de bal aan de voet, maak je een actie om de tegenstander te 

passeren. 

2. Plaats je lichaamsgewicht op je linkerbeen. 

3. Beweeg met je linkerbeen van binnen naar buiten over de bal heen zonder de bal aan 

te raken. 
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4. Als je linkerbeen weer op de grond komt beweeg je met je rechterbeen van binnen 

naar buiten over de bal heen zonder de bal aan te raken. 

5. Als nu je rechterbeen weer op de grond komt, verplaats je het gewicht op dit been en 

neem je de bal met de buitenkant van je linkervoet mee naar links langs de 

tegenstander. 

6. Om de dubbele schaar naar de andere kant te maken, doe je de beweging in 

tegenovergestelde richting. 

7. Beweeg je lichaam mee bij de passeerbeweging, om de tegenstander op het verkeerde 

been te zetten. 

Hoe gebruik ik dit in een wedstrijd?: 

Net zoals de enkele schaar zet je vanuit stilstand of vanuit een dribbel je tegenstander op het 

verkeerde been en kan je hem aan de andere kant passeren.Als je deze techniek beheerst kan 

je zoveel scharen maken als je wilt. 

 

3. Overstap 

 

 

 

De overstap is een veelgebruikte beweging om de tegenstander op het verkeerde been te 

zetten en snel van richting te veranderen. De beweging wordt veel gebruikt in combinatie met 

een schijntrap. 

Instructie: 

1. Terwijl je dribbelt met de bal aan de voet, maak je een actie om de tegenstander te 

passeren. 

2. Plaats je lichaamsgewicht op je linkerbeen. 

3. Stap met je rechterbeen over de bal heen, zonder de bal aan te raken 

4. Verplaats het gewicht naar je linkerbeen door een klein stapje te maken en neem de 

bal met de buitenkant van je rechtervoet mee naar rechts langs de tegenstander. 

5. Om de overstap naar de andere kant te maken, doe je de beweging in 

tegenovergestelde richting. 

6. Beweeg je lichaam mee bij de passeerbeweging, om de tegenstander op het verkeerde 

been te zetten. 

Hoe gebruik ik dit in een wedstrijd?: 
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De overstap is een veelgebruikte beweging om de tegenstander op het verkeerde been te 

zetten en snel van richting te veranderen. De beweging wordt veel gebruikt in combinatie met 

een schijntrap. 

 

4. Lichaamsschijnbeweging 

 

 

De lichaamsschijnbeweging is één van de belangrijkste bewegingen om te beheersen. Iedere 

speler gebruikt  deze techniek in een wedstrijd. Als je dit goed beheerst ben je in staat om 

overal op het veld je tegenstander te passeren. 

Instructie: 

1. Terwijl je dribbelt met de bal aan de voet, maak je een actie om de tegenstander te 

passeren. 

2. Stap met je linkerbeen uit naar de linkerkant, zonder de bal te raken. 

3. Als de verdediger reageert op jouw schijnbeweging, neem je snel de bal met de 

buitenkant van je rechtervoet mee en passeer je de tegenstander aan de rechterkant. 

4. Om de lichaamsschijnbeweging naar de andere kant te maken, doe je de beweging in 

tegenovergestelde richting. 

5. Beweeg je lichaam mee bij de passeerbeweging, om de tegenstander op het verkeerde 

been te zetten. 

Hoe gebruik ik dit in een wedstrijd?: 

De lichaamsschijnbeweging is één van de belangrijkste bewegingen om te beheersen. Iedere 

speler gebruikt deze techniek in een wedstrijd. Als je dit goed beheerst ben je in staat om 

overal op het veld je tegenstander te passeren. 

5. Sleep 
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Met de sleep kan je in een kleine ruimte je tegenstander met een snelle beweging passeren. 

Instructie: 

1. Terwijl je dribbelt met de bal aan de voet, maak je een actie om de tegenstander te 

passeren. 

2. Stap met je linkerbeen links naast de bal. 

3. Sleep de bal met je rechterbeen naar links toe. De binnenkant van je rechtervoet 

beweegt van rechts naar links over de bal. 

4. Met je linkervoet controleer je de bal en dribbel je door. 

5. Om de sleep naar de andere kant te maken, doe je de beweging in tegenovergestelde 

richting. 

Hoe gebruik ik dit in een wedstrijd?: 

Met de sleep kan je in een kleine ruimte je tegenstander met een snelle beweging passeren. 

6. Christiano Ronaldo 

 

 

 

Deze beweging is de specialiteit van Cristiano Ronaldo. Hiermee kan je jouw tegenstander op 

hoge snelheid passeren en snel van richting veranderen. 

Instructie: 

1. Terwijl je dribbelt met de bal aan de voet, maak je een actie om de tegenstander te 

passeren. 

2. Als je linkervoet naast de bal staat, maak je een sprongetje door met je linkerbeen af te 

zetten. 
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3. Tik terwijl je in de lucht bent met je rechterbeen de bal achter je langs richting de 

linkerkant en strek je linkerbeen naar voren, waarbij je teen naar de grond wijst. 

4. Wanneer je met je rechterbeen op de grond landt, draai je gelijk met je lichaam 

richting de bal. 

5. Om de lichaamsschijnbeweging naar de andere kant te maken, doe je de beweging in 

tegenovergestelde richting. 

6. Beweeg je lichaam mee bij de passeerbeweging, om de tegenstander op het verkeerde 

been te zetten. 

Hoe gebruik ik dit in een wedstrijd?: 

Deze beweging is de specialiteit van Cristiano Ronaldo. Hiermee kan je jouw tegenstander op 

hoge snelheid passeren en snel van richting veranderen. 

 

7. Binnen-buiten beweging 

 

 

Met deze beweging doe je het tegenovergestelde als de akka. Vooral voor buitenspelers is 

deze beweging goed te gebruiken. Je kan lang dreigen om binnendoor te gaan. Als de 

tegenstander de bal wilt afpakken, maak je de beweging en passeer je hem. 

 

Instructie: 

1. Terwijl je dribbelt met de bal aan de voet, maak je een actie om de tegenstander te 

passeren. 

2. Raak met de binnenkant van je rechtervoet de zijkant van de bal, waardoor de bal naar 

binnen rolt. 

3. Maak zodra je de bal raakt een snelle voetbeweging onder de bal door. Je raakt nu de 

bal met de wreef van je voet, waardoor de bal weer naar buiten gaat. 

4. Om de lichaamsschijnbeweging naar de andere kant te maken, doe je de beweging in 

tegenovergestelde richting. 

5. Beweeg je lichaam mee bij de passeerbeweging, om de tegenstander op het verkeerde 

been te zetten. 

Hoe gebruik ik dit in een wedstrijd?: 
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Met deze beweging doe je het tegenovergestelde als de akka. Vooral voor buitenspelers is 

deze beweging goed te gebruiken. Je kan lang dreigen om binnendoor te gaan. Als de 

tegenstander de bal wilt afpakken, maak je de beweging en passeer je hem. 

 

Herhalingen: 

Oefen deze vorm elke keer voordat je gaat voetballen. Op het schoolplein, thuis, op het 

pleintje of voor de voetbaltraining. 

 

 

Binnen – buiten: Tik de bal met de binnenkant van je linkervoet naar binnen en tik hem dan 

meteen met de buitenkant van je linkervoet voorbij je tegenstander.  

 

8. V-beweging 

 

 

 

 

Aandachtspunten. 

 

 Bal terugtrekken met voorvoet/voetzool 

 Lichaam draaien cq goed opendraaien 

 Bal andere richting drijven met buitenkant andere voet. 
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Oefenvorm 2  positiespel 2 tegen 1/3 tegen 1 

 

Positiespel 2 tegen 1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SXlOiRNDKBI&index=5&list=PL30232F4204075150 

zoekitem; KNVB-oefenvorm E-pupillen: 2 tegen 1 met 3 doeltjes 

Door positiespel goed te beheersen beheers je het spel. Deze oefening is vergelijkbaar met de 

opbouw van achteruit. Je probeert de vrije man te vinden om weer verder te gaan. 

 

Teamfunctie: Aanvallen 

Teamtaak: Opbouwen 

Doelstelling: Het verbeteren van de techniek van het passen en meenemen onder weerstand. 

 

Organisatie: 

1. Maak een veld van 5 meter lang en 4 meter breed. 

2. Creëer een 2 tegen 1 situatie. 

3. De 2 aanvallers proberen de bal in bezit te houden,Na 10 keer overspelen kan er 

gescoord worden op grote goal. Op het moment dat een verdediger de bal 

onderschept/afpakt kan hij scoren op de grote goal en wisselt hij direct met de speler 

die de bal verloor. 

4. Ook bij uitbal direct wisselen van verdediger. 

5. Het spel gaat dus constant door! 

 

Accenten: 

 Directe omschakeling 

 Bewegen op de voorvoeten 
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 Blijf constant in beweging 

 Techniek aanname en passing 

Positiespel 3 tegen 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y2E9CMVnSBQ  zoekitem: KNVB-oevorm E-pupillen: 

positiespel 3 tegen 1 

Door positiespel goed te beheersen beheers je het spel. Deze oefening is vergelijkbaar met de 

opbouw van achteruit. Je probeert de vrije man te vinden om weer verder te gaan. 

 

Teamfunctie: Aanvallen 

Teamtaak: Opbouwen 

Doelstelling: Het verbeteren van de techniek van het passen en meenemen onder weerstand. 

 

Organisatie: 

1. Maak een veld van 5 meter lang en 4 meter breed. 

2. Er wordt een 3 tegen 1 gecreëerd, de verdediger staat in het midden en de aanvallers 

bewegen langs de zijkanten van het vak. 

3. Het drietal probeert door goed te bewegen de bal in bezit te houden. 

 

Regels: 

De verdediger kan zich uit het midden spelen door de bal te onderscheppen en direct te scoren 

op de grote goal. Hij wisselt dan direct met de speler die de bal verspeelde. 
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De aanvallers kunnen door de bal 10 keer rond te spelen direct scoren op de grote goal. Ook 

bij uitbal wisselen van verdediger 

 

Accenten: 

 Bal strak rond spelen zonder stuit. 

 Beweeg op de voorvoeten. 

 Spelers staan open als ze de bal ontvangen. 

 Doorbewegen na inspelen, opnieuw positie kiezen. 

 Bal moet altijd in beweging zijn. 

Methodiek (makkelijker/moeilijker): 

Variatie: het kan voor de aanvallers moeilijker gemaakt worden door een maximum aan het 

aantal keer raken op te leggen (bijvoorbeeld 2 keer). Voor de verdediger wordt het moeilijker 

op het moment dat hij de bal uit het vak moet dribbelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

Voor oudere en/of meer getalenteerde spelers. Positiespel 4:2 

https://www.youtube.com/watch?v=gQXqhcJ0sX0&index=13&list=PLEF465554BEB2C

CE0  zoekitem: KNVB-oefenvorm:4 tegen 2 oefenvorm 

Positiespel 4 tegen 2 

Door positiespel goed te beheersen beheers je het spel. Deze oefening is vergelijkbaar met de 

opbouw van achteruit. Je probeert de vrije man te vinden om weer verder te gaan. 

 

Teamfunctie: Aanvallen 

Teamtaak: Opbouwen 

Doelstelling: Het verbeteren van de techniek van het passen en meenemen onder weerstand. 

Organisatie: 

1. Maak een veld van15 meter lang en 10 meter breed. 

2. Creëer een 4 tegen 2, de verdedigers staan in het midden terwijl de aanvallers zich aan 

de zijkanten opstellen. 

3. De aanvallers proberen de bal zo lang mogelijk rond te spelen. 

Regels: 
Als de aanvallers 3 keer de bal verliezen dan mogen de verdedigers wisselen met 2 aanvallers. 

De aanvallers kunnen de verdedigers een keer extra in het midden laten staan door 15 keer 

rond te spelen of door de bal tussen de 2 verdedigers door te spelen. 

 

Accenten: 

 Bal strak rond spelen zonder stuit 

 Beweeg op de voorvoeten. 

 Spelers staan open als ze de bal ontvangen. 
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 Doorbewegen na inspelen, opnieuw positie kiezen. 

 Bal moet altijd in beweging zijn. 

 Contact met elkaar op moment van inspelen. 

Methodiek (makkelijker/moeilijker): 

Variatie: maak het voor de aanvallers moeilijker door een maximum aan het aantal keer raken 

te stellen (bijvoorbeeld 2 keer) en maak het voor hen makkelijker door het vak groter te 

maken. Voor de verdedigers wordt het moeilijker op het moment dat zij de bal uit het vak 
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Variant oefenvorm 2  Rondo 

 

Organisatie 

*  9 spelers staan in een cirkel. 

*  1 spelers staat in het midden 

*  9-tal spelen elkaar de bal toe 

*  Speler in het midden probeert bal af te pakken. 

*  degenen van 9-tal die fout maakt komt in het midden 

*  Grootte cirkel: afhankelijk van niveau en leeftijd van de spelers. 

 

Coachmomenten 

*  Let op zuivere passing (over de grond en in de benen van de medespeler(s) 

*  Let op juiste balsnelheid. 

*  Beweeg op de voorvoeten (los van de grond) 

*  Zit laag (door de knieen) en wees alert. 

*  Hou het baltempo hoog 

*  Communiceer met elkaar als balbezitters. 

*  Neem aan naar de open ruimte. 

*  Hou de cirkel groot. 
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Variaties 

*  Cirkel kleiner maken, is makkelijker voor lummel en moeilijker voor negental. 

*  Voer maximaal 2 keer raken of 1 keer raken in. Is moeilijker voor negental. 

*  Bouw oefenvorm op door een extra lummel toe te voegen (dus 2). Is moeilijker voor 

 balbezitters. 
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Oefenvorm 3  Partijvorm 3:2/2:1   

https://www.youtube.com/watch?v=ybWVwF0fzkk&list=PLEF465554BEB2CCE0&ind

ex=12  zoekitem: KNVB-oefenvorm:3 tegen 2 met keeper 

https://www.youtube.com/watch?v=W6OAKSe9svk&list=PLEF465554BEB2CCE0&ind

ex=11  zoekitem: KNVB-oefenvorm D-pupillen: 2 tegen1 met keeper 

Partijvorm  2 tegen 1                            Partijvorm 3 tegen 2 

      

Organisatie. 

* Veld breed en niet lang (breedte: 20 meter, lengte: 25 a 25 meter) 

* Alleen scoren op helft tegenpartij 

* Bij 3 keer scoren wisselen van verdediger(s) 

* Kan gespeeld worden met 2 pupillengoals, 2 of 4 minigoals (of combinatie) 

 

Coachmomenten 

* Coach op balbezittende tweetal/drietal (overtal). 

*  Balbezit: maak veld groot. 

* Weinig tijd/ruimte: direct spelen, veel tijd/ruimte: aannemen - spelen. 

* Herken het juiste moment van spelen en aanbieden. 

* Let op juiste balsnelheid en nauwkeurige passing. 

* Doorbewegen na inspelen. 

*  Pass en beweeg naar de vrije ruimte(s). 
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Partijvorm 3:3/2:2 met neutrale speler (lummel) 

Partijvorm 2 tegen 2(+1)       partijvorm 3 tegen 3(+1) 

     

 

Organisatie. 

* In veld van 20 meter breed en 25 meter lang wordt een partijvorm 2 tegen 2 of 3 tegen 

 3 gespeeld met een neutrale speler(lummel). 

* Neutrale speler mag ook scoren 

* Alleen scoren op helft tegenpartij. 

* Bij uitbal: bal weer in het spel dmv dribbelen. 

*  Verder normale spelregels. 

Coachmomenten 

* Coach op het balbezittende team (overtal). 

*  Balbezit: maak veld groot. 

* Weinig tijd/ruimte: direct spelen, veel tijd/ruimte: aannemen - spelen. 

* Herken het juiste moment van spelen en aanbieden. 

* Let op juiste balsnelheid en nauwkeurige passing. 

* Doorbewegen na inspelen. 

* Hou de ballijn vrij. 

* Creeer meerdere afspeelmogelijkheden (vrijlopen) 



 

22 
 

*  Pass en beweeg naar de vrije ruimte(s). 

*  Benut de omschakeling (van balbezit tegenpartij naar balbezit). 

 

Alternatief: partijvorm 2:1/3:2 na inspeelpass 

2 tegen 1 na inspeelpass                           

   

 

Het herkennen van een man-meer-situatie is belangrijk in het voetbal. Wanneer we dit 

herkennen kunnen we deze situatie uitspelen en komen tot doelpunten. 

Teamfunctie: Aanvallen 

Teamtaak: Creëren van kansen 

Doelstelling: Het verbeteren van het uitspelen van een 2 tegen 1 situatie. Herkennen en 

bespelen van de ruimte in fase 3 en 4 van het aanvallen. 

 

Organisatie:  

1. De afmetingen van het veld zijn 25 meter breed en 30 lang ( verschilt per leeftijd ). 

2. De 2 aanvallende spelers zijn verdeeld in de breedte van het veld. De verdediger geeft 

een lange bal op een van de 2 aanvallers(1). Aanvaller neemt de hoge bal aan(2) en 

probeert dmv goed positiespel de verdediger uit te spelen(3). 

3. De onderlinge samenwerking van de twee aanvallende spelers wordt in en om het 

strafschopgebied ontwikkelt. Wanneer de verdediger van de tegenpartij in ondertal is 

zullen de aanvallers dit uit moeten spelen en tot scoren moeten proberen te komen. 

4. Verdediger kan scoren in een van de 2 goaltjes aan de zijkant (niet in tekening) 

5. Steeds wisselen van verdediger en aanvallers 



 

23 
 

  

Regels: 
Bij een uitbal, achterbal, vrije trap of corner begint de aanvaller tussen de twee kleine doelen. 

 

Accenten: 

1. Strak inspelen zonder stuit of dmv hoge bal. 

2. Aanname van de tegenstander af in de ruimte 

3. Laten herkennen van het maken van keuze met meeste rendement ( actie maken of 

overspelen ). 

4. Herkennen van de ruimte. 

5. Scoren 

  

Methodiek(makkelijker/moeilijker): 
Variatie: veld smaller of breder maken. Smaller is makkelijker te verdedigen. Breder is 

moeilijker te verdedigen. 

De aanvallende spelers binnen een bepaalde tijd tot een doelpoging laten komen. Bijvoorbeeld 

7 seconden zodat er niet eindeloos heen en weer gespeeld word maar zo snel mogelijk richting 

het doel gespeeld word. Ook kan er druk van achter worden gegeven door een extra 

verdediger te laten starten achter/naast de 2 kleine doeltjes. 

 

 

Partijvorm 3 tegen 2 na inspeelpass. 

  

 

Het herkennen van een man-meer-situatie is belangrijk in het voetbal. Wanneer we dit 

herkennen kunnen we deze situatie uitspelen en komen tot doelpunten. 
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Teamfunctie: Aanvallen 

Teamtaak: Creëren van kansen 

Doelstelling: Het verbeteren van het uitspelen van een 3 tegen 2 situatie. Herkennen en 

bespelen van de ruimte in fase 3 en 4 van het aanvallen. 

Organisatie:  

1. De afmetingen van het veld zijn 30 meter breed en 35 lang (verschilt per leeftijd). 

2. De 3 aanvallende spelers zijn verdeeld in de breedte van het veld. 2 aan de zijkanten 

en één in de punt naar voren. 

3. Zij spelen tegen 2 verdedigers waarvan 1 verdediger de bal inspeelt op een van de 3 

aanvallers(1) en een keeper. 

4. aanvaller neemt bal aan (2) en aanvallers proberen dmv positiespel en het benutten van 

de ruimtes te scoren(3) 

5. De onderlinge samenwerking tussen de drie spitsen wordt in en om het 

strafschopgebied ontwikkelt. 

6. Wanneer de verdedigers van de tegenpartij in ondertal zijn zullen de spitsen dit uit 

moeten spelen en tot scoren moeten komen. 

7. Steeds wisselen van verdedigers en aanvallers 

Regels: 
Bij een uitbal of achterbal begint het spel opnieuw. Bij balverovering van de verdedigers 

kunnen zij scoren op één van de twee kleine goaltjes. 

  

Accenten: 

 Strak inspelen zonder stuit of met gevoel dmv een hoge bal. 

 Aanname van de tegenstander af. 

 Creëer kansen door het maken van een actie, over te spelen of een steekbal te geven. 

Methodiek(makkelijker/moeilijker): 
Variatie: veld smaller of breder maken. Smaller is makkelijker te verdedigen. Breder is 

moeilijker te verdedigen. 
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Vereenvoudigde vorm voor jonge spelers en/of spelers met minder talent  

Partijvorm 3:1 na inspeelpass.  

 

 

 

Organisatie. 

* Verdediger speelt de bal in op een van de 3 aanvallers(1). 

* Aanvaller neemt de bal aan (20 en probeert dmv samenspel of een individuel actie een 

 goal te scoren op het pupillengoal met keeper(3). 

*  Verdediger kan scoren in een van de 2 minigoals aan de zijkant. 

* Breedte veld: 20 meter. lente: 25 meter. 

*  Bij allerjongsten kan ook gespeeld worden zonder inspeelpass. 

* Steeds wisselen van verdediger. 

Coachmomenten. 

* Coach op de aanvallers (overtal) 

* Hou het veld breed om het overspelen te stimuleren. 

* Lok de verdediger om ruimte te creeren. 

* Herken het juiste moment van inspelen/overspelen. 

* Herken het juiste moment van aanbieden. 
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* Nauwkeurige passing en balsnelheid. 

* Doorbewegen na passing en herken de open ruimtes. 

* Wissel mogelijkheden af: individuele actie/kruisen achterlangs/in formatie blijven 

 spelen. 

 

Variaties: 

* Verdediger kan bij balbezit scoren dmv lijndribbel aan de overkant, scoren in 

 pupillengoal zonder keeper aan de overkant of in 2 kleine minigoals aan de overkant. 

* Ook voor de aanvallers kun je varieren met kleide of grote goals met of zonder keeper. 
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Oefenvorm 4  Eindpartij 4:4 op 2 pupillengoals met keepers of op 4 kleine minigoals 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=eQprbIx6yak (Knvb-oefenvorm D-pupillen:4 tegen 

4 met keeper) 

            http://www.youtube.com/watch?v=1X8GcX_xfRA (knvb-oefenvorm D-

pupillen:partijspel) 

 

Partijvorm 4 (+k) tegen 4 (+k) grote doelen 

 

Organisatie 

Regels:  

 

• beide teams kunnen scoren op een groot doel 

• als de bal uit is indribbelen of inpassen 

• bij een doelpunt, achterbal of hoekschop starten bij de eigen keeper 

• (eventueel) doorwisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop 

 

Organisatie:  

 

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid 

• lengte: 25-30 meter 

• breedte: 30 meter 

 

Aantal spelers:  

• 10-12 spelers 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eQprbIx6yak
http://www.youtube.com/watch?v=1X8GcX_xfRA
http://trainingsplanner.voetbal.nl/exercise_detail.php?exerciseId=46
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Materiaal:  

• 8 ballen 

• 4 pionnen 

• 10-12 hesjes (twee kleuren) 

• 16 hoedjes 

• 2 grote doelen (5 x 2 meter) 

Inhoud 

Karakteristiek:  

 

Aanvallen 

• scoren door te schieten op een groot doel met keeper 

• door middel van dribbelen / individuele actie in scoringspositie komen 

• of door middel van al dan niet bewust samenspel medespeler in 

scoringspositie brengen 

• bal vrijmaken om op doel te kunnen schieten 

 

Verdedigen 

• positie kiezen tussen tegenstander en het eigen doel 

• tegenpartij dwingen tot breedtespel / maken van fouten 

• bal afpakken 

• doelpogingen voorkomen – verwerken van schoten op doel door keeper 

 

Eisen aan het spel:  

 

Aanvallen 

• het aannemen, controleren van de bal en dribbelen richting het doel 

van de tegenpartij 

• zodra de bal vrij is (binnen schotsafstand), schieten 

• overzicht in de situatie waarheen te dribbelen, waar staan veel en waar 

staan weinig spelers 

• bal steeds onder controle houden, veranderen van richting en versnellen 

• kiezen van het moment en de richting van de passeeractie 

• afsnijden van de pas van de tegenstander en het afschermen van de bal 

• dribbelen (soms) afwisselen met het passen op een medespeler 

 

Verdedigen 

• bal blijven zien 

• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten 

• positie kiezen tussen tegenstander en het eigen doel 

• samenwerken (kleine ruimte maken) om de tegenpartij op te houden 
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• druk op de bal houden en de bal op het juiste moment veroveren 

• schot blokkeren / verwerken van schoten op doel 

Methodiek 

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken 

• veld smaller maken 

• wanneer er veel wordt geschoten en weinig wordt gedribbeld: het 

verdedigende team belonen wanneer ze de bal veroveren op helft 

tegenpartij en scoren (eerder druk zetten) 

 

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken 

• veld breder en/of langer maken 

• 3 (+k) tegen 3 (+k) met grote doelen (partijvorm 2B) 

Tip:  

• zorg er voor dat eventuele wisselspelers steeds staan opgesteld in het 

wisselvak 

• alternatieve partijvorm: 3 (+k) tegen 3 (+k) met grote doelen (partijvorm 2B) 
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Partijvorm 4 tegen 4 met 4 doeltjes 

 

 

Organisatie 

Regels:  

 

• beide teams kunnen scoren op twee kleine doeltjes 

• als de bal uit is indribbelen of inpassen. 

• bij een doelpunt, achterbal of hoekschop bij het eigen doeltje starten 

• (eventueel) doorwisselen na elk doelpunt, achterbal of hoekschop 

 

Organisatie:  

 

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid 

• lengte: 20 meter 

• breedte: 40 meter 

 

Aantal spelers:  

• 8-10 spelers 

 

Materiaal:  

• 4 ballen 

• 4 pionnen 

• 8-10 hesjes (twee kleuren) 

• 14 hoedjes 

• 4 kleine doeltje (3 x 1 meter) 

http://trainingsplanner.voetbal.nl/exercise_detail.php?exerciseId=453
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Inhoud 

Karakteristiek:  

 

Aanvallen 

• scoren door het passen / schieten van de bal in één van de twee 

kleine doeltjes 

• door middel van dribbelen, aannemen en passen spelers in kansrijke 

positie brengen 

 

Verdedigen 

• positie kiezen tussen tegenstander en de eigen doeltjes 

• tegenpartij dwingen tot breedtespel / maken van fouten 

• bal afpakken 

 

Eisen aan het spel:  

 

Aanvallen 

• het aannemen, controleren van de bal en dribbelen richting de doeltjes 

van de tegenpartij 

• zodra de bal vrij is (binnen schotsafstand), schieten / passen in één 

van de twee kleine doeltjes 

• overzicht in de situatie waarheen te dribbelen, waar staan veel en waar 

staan weinig spelers 

• bal steeds onder controle houden, veranderen van richting 

en versnellen 

• kiezen van het moment en de richting van de passeeractie 

• afsnijden van de pas van de tegenstander en het afschermen van 

de bal 

• dribbelen (soms) afwisselen met het passen op een medespeler 

 

Verdedigen 

• bal blijven zien 

• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten 

• positie kiezen tussen tegenstander en de eigen doeltjes 

• samenwerken (kleine ruimte maken) om de tegenpartij op te houden 

• druk op de bal houden en de bal op het juiste moment veroveren 
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Methodiek 

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken 

• veld smaller maken 

 

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken 

• veld breder en/of langer maken 

 

Tip:  

• zorg er voor dat eventuele wisselspelers steeds staan opgesteld in het 

wisselvak 

• een alternatieve partijvorm is 4 tegen 4 basisvorm (partijvorm 3 B) 

 

 


