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aanvallen



Voorfase 2.1Warming-up

Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper

(binnenkantofmetdewreef)

 Verdedigen
 •verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •dribbelenenstilleggenvandebal
 •schietenophetdoel(binnenkantofwreef)

 Verdedigen
 •verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •afstandnaarhetdoelgrotermaken(10–12–14meter)
 •schietenvaneenrollendebal
 •schietenvanafschuinlinksofrechtsvanhetdoel
 •schietenmethet‘verkeerde’been
 •1tegen1(+k)grotedoelentegenstandervanachteren(oefenvorm2.8)of

1tegen1(+k)grotedoelentegenstandervandezijkant(oefenvorm2.7)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •afstandnaarhetdoelkleinermaken
 •doelschietspelhoog–laag(voorfase2.1–variant)ofmetpionnen

(voorfase2.1–variant)

Tip: •zorgdatdevolgendespelerpasstartnadatdebalopdoelis
geschoten(niettesnelachterelkaar)

 •alternatieveoefenvormenzijn:doelschietspelhoog–laag
(voorfase2.1–variant)ofmetpionnen(voorfase2.1–variant)

Regels: •spelerskunnenscorendoordebalstilteleggenop8metervanhet
doelentescoren

 •luktdit2xachterelkaardangaanzenaardevolgendelijn(10meter),
luktdit2xachterelkaardangaanzenaardekampioenslijn(12meter)

 •despelerdiealseerst3xscoortvanaldekampioenslijnisdewinnaar
 •wordt2xachterelkaarvaneenbepaaldelijngemistdangajeweereen

lijndichternaarhetdoeltoe
 •doelpuntentellenalleenwanneerdespelerviahet‘slootje’

terugdribbeltnaardebeginpositie
 •spelersombeurtenlatenkeepen–keeperkrijgtpuntenvoorelke

gestoptebal–wieisdemasterkeeper?

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:15-20meter
 •breedte:10-12meter

Aantalspelers: •4-5spelers

Materiaal: •4ballen
 •10pionnen
 •6-8hoedjes
 •1grotedoel(5x2meter)

doelschietspel met keeper



Voorfase 2.1Warming-up

Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaatenhij
meteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverdervan
hetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.Staat
hijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbetermetde
binnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen
–standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp
–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevande
bal.Standbeenlichtgebogen,dichtbijdebal,voetmeestalin
speelrichting.Speelbeenietsnaarbuitengedraaid,knieenenkel
gebogen.Speelvoetietsnaarbuitengedraaid,loodrechtop
speelrichting,voetpuntopgetrokken,enkelaangespannen.Raakde
balmetbinnenkantvoet–meeraandeonderkant,dangaatdebal
omhoog,meeraandebovenkant,danblijftdeballaag.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kijkwaarde
keeperenhetdoelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkant
voetlangsdekeeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand).



Voorfase 2.1Warming-up - variant

Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoel(binnenkantofmetdewreef)

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •dribbelenenstilleggenvandebal
 •schietenophetdoel(binnenkantofwreef)

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •afstandnaarhetdoelgrotermaken(10–12–14meter)
 •schietenvaneenrollendebal
 •schietenvanafschuinlinksofrechtsvanhetdoel
 •schietenmethet‘verkeerde’been
 •1tegen1(+k)grotedoelentegenstandervanachteren(oefenvorm2.8)of

1tegen1(+k)grotedoelentegenstandervandezijkant(oefenvorm2.7)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •afstandnaarhetdoelkleinermaken
 •doelschietspelmetpionnen(voorfase2.1–variant)

Tip: •zorgdatdevolgendespelerpasstartnadatdebalopdoelis
geschoten(niettesnelachterelkaar)

 •alternatieveoefenvormenzijn:doelschietspelmetkeeper(voorfase2.1)
ofmetpionnen(voorfase2.1–variant)

Regels: •spelerskunnenscorendoordebalstilteleggenop8metervanhet
doelentescoren

 •balbovendelijnenhooginhetdoel=3punten/balonderdelijnen
inhetdoel=1punt.Wanneerje5puntenofmeerhebtgajenaarde
volgendelijn(10meter).Wanneerjewederom5puntenofmeerhebt
gajenaardekampioenslijn(12meter)

 •wieheteerst5puntenofmeerhaaltvanafdekampioenslijnheeft
gewonnen

 •wordt2xachterelkaarvaneenbepaaldelijngemistdangajeweer
eenlijndichternaarhetdoeltoe

 •puntentellenalleenwanneerdespelerviahet‘slootje’terugdribbelt
naardebeginpositie

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:15-20meter
 •breedte:10-12meter

Aantalspelers: •4-5spelers

Materiaal: •4-5ballen
 •10pionnen
 •6-8hoedjes
 •1grotedoel(5x2meter)
 •1spanband

doelschietspel hoog - laag 

 



Voorfase 2.1Warming-up - variant

Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaatenhij
meteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverdervan
hetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.Staat
hijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbetermetde
binnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachterde
bal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen
–standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp
–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevande
bal.Standbeenlichtgebogen,dichtbijdebal,voetmeestalin
speelrichting.Speelbeenietsnaarbuitengedraaid,knieenenkel
gebogen.Speelvoetietsnaarbuitengedraaid,loodrechtop
speelrichting,voetpuntopgetrokken,enkelaangespannen.Raakde
balmetbinnenkantvoet–meeraandeonderkant,dangaatdebal
omhoog,meeraandebovenkant,danblijftdeballaag.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Raakdebal
meeraandeonderkant,dangaatdebalomhoog-binnenkantof
buitenkantvoet(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand).



Voorfase 2.1Warming-up - variant

Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoel(binnenkantofmetdewreef)

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •dribbelenenstilleggenvandebal
 •schietenophetdoel(binnenkantofwreef)

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •afstandnaarhetdoelgrotermaken(10–12–14meter)
 •pionnenmeerindehoekplaatsen
 •schietenvaneenrollendebal
 •schietenvanafschuinlinksofrechtsvanhetdoel
 •schietenmethet‘verkeerde’been
 •1tegen1(+k)grotedoelentegenstandervanachteren(oefenvorm2.8)of

1tegen1(+k)grotedoelentegenstandervandezijkant(oefenvorm2.7)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •afstandnaarhetdoelkleinermaken(6–8–10meter)
 •pionnenmeernaarbinnenplaatsen

Tip: •zorgdatdevolgendespelerpasstartnadatdebalopdoelis
geschoten(niettesnelachterelkaar)

 •alternatieveoefenvormenzijn:doelschietspelmetkeeper(voorfase2.1)
ofmetpionnen(voorfase2.1–variant)

Regels: •spelerskunnenscorendoordebalstilteleggenop8metervanhet
doelentescoren

 •balindehoekenlinksofrechtsvandepioneninhetdoel=3punten/
balinhetmiddeneninhetdoel=1punt.Wanneerje5puntenofmeer
hebtgajenaardevolgendelijn(10meter).Wanneerjewederom5
puntenofmeerhebtgajenaardekampioenslijn(12meter)

 •wieheteerst5puntenofmeerhaaltvanafdekampioenslijnheeft
gewonnen

 •wordt2xachterelkaarvaneenbepaaldelijngemistdangajeweer
eenlijndichternaarhetdoeltoe

 •puntentellenalleenwanneerdespelerviahet‘slootje’terugdribbelt
naardebeginpositie

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:15-20meter
 •breedte:10-12meter

Aantalspelers: •4-5spelers

Materiaal: •4-5ballen
 •10pionnen
 •6-8hoedjes
 •1grotedoel(5x2meter)
 •2grotepionnenentouwen/spanbanden

doelschietspel met pionnen 

 



Voorfase 2.1Warming-up - variant

Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?• Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen–
standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp
–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?• Kiesgoedpositietenopzichtevande
bal.Standbeenlichtgebogen,dichtbijdebal,voetmeestalin
speelrichting.Speelbeenietsnaarbuitengedraaid,knieenenkel
gebogen.Speelvoetietsnaarbuitengedraaid,loodrechtop
speelrichting,voetpuntopgetrokken,enkelaangespannen.Raakde
balmetbinnenkantvoet–meeraandeonderkant,dangaatdebal
omhoog,meeraandebovenkant,danblijftdeballaag.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•plaats/mikde
balmetdebinnenkantvandevoet(korteafstand)ofmetdewreef
(langeafstand)indehoeken.



Voorfase 2.2 Warming-up

Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorschieten/passentussendepionnenenlangsdekeeper/

verdediger
 •aannemenvaneenrollendebalinhetvak

 Verdedigen
 •baltegenhoudendoorkeeper/verdediger

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •goedeeersteaanname(ondercontrolehoudenbinnenheteigenvak)
 •passenmetbinnenkantvoet/wreeflangsdeverdediger
 •positiekiezenomdebaltekunnenontvangen

 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •baltegenhouden

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •doel/poortverkleinen
 •verdediger/keepermaghandengebruiken
 •afstandvanhetpassenvergroten

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •doel/poortvergroten
 •keeper/verdedigermagalleennogmetdevoetendebaltegenhouden
 •afstandvanpassenverkleinen
 •oefenvormzonderkeeper/verdediger

Tip: •zorgervoordatjenietalleenaandachtbesteedaandespelerdiepasst,
maarookaandespelerdiepositiekiestomdebaltekunnenontvangen.
Alleenzokunnenpuntenverdiendworden.

Regels: •tweetalkanscorendoordebaltussendepionnennaarelkaartoete
spelen(overdegrond)

 •voordatdebalwordtteruggespeeld,dientdespelereerstdebalaan
tenemeninhetvak

 •wordtdebalnietaangenomeninhetvakdanishetgeenpuntvoorhet
tweetal

 •hettweetaldatheteerste10puntenheeftisdewinnaar
 •dekeeper/verdedigerkanhetscorenvoorkomendoordebaltegente

houden
 •despelersmogennadeaannamegaandribbelenmetdebalinhun

eigenvak
 •deverdediger/keepermetdemeestepunteniswinnaar
 •naverloopvantijdwisseltdekeeper/verdedigermetéénvande

spelersaandezijkant

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:15-20meter
 •breedte:10-12meter
 •afstandtussendepionnen6–8meter

Aantalspelers: •6-12spelers

Materiaal: •8ballen
 •20kleinepionnenofhoedjes
 •8grotepionnen
 •4hesjes(alleendeverdediger/keeper)

poortschietspel met keeper



Voorfase 2.2 Warming-up

Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmetbinnenkantofvollewreef.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kijkvooruit
waarstaatdeverdedigerenwaarstaatjeteamgenoot–Speelde
balniettezacht,tehard,tehoogofmeteenstuit–Speelsimpel,
metdebinnenkantvandevoet.

Positiekiezenenvrijlopen
Wat?•Zodanigpositiekiezenofvrijlopendatjeaangespeeldkunt
wordendooreenmedespeler.Zorgerdaarbijvoordatergeen
spelerstaattussenjouendebal.
Waarenwanneer?•Speleraandeanderekantmoetvrijlopenom
debalteontvangen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•kieszopositie
datjemakkelijkaanspeelbaarbent,loopniet‘inderug’vande
verdediger–Actienadeactie,steedsmeeblijvendoen,zehebben
jeweernodig.

Aanwijzingen verdedigen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvandetegen-
standerdiedebaltussendepionnenwilschieten.Dekeepertipt,
stompt,vangtofbloktdebal.

Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Aannemenenmeenemen
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.
Hetverwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichting
teveranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomennaeenpassvanje
teamgenoot.Vervolgenskunjealsspelerdebaldirectterugpassen/
aannemen–passenofaannemen,dribbelenendanpassen.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbal.Metuitzonderingvan
dearmenkandebalmetallelichaamsdelenaan-enmeegenomen
worden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,enlaatbijcontactmetde
baldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’soepelenflexibelmetde
balmeegaanomzodoendedebal‘dood’temaken,tecontroleren.
Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzominmogelijkhandelingen
omdebalweerspeelklaarteleggen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•‘Maakdebal
langzaam’(Haaltijdenshetaannemenvandebaldesnelheideruit)
–Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neemdebalzoaandat
je‘mdaarnanoginallerichtingenkuntspelen–Neemdebalzoaan
datje‘mnadeaannamedirectkuntpassenofkuntdribbelen.

Passen
Wat?•Debalverplaatsennaareenmedespelerdoejeindeze
situatiemetbinnenkantvoet.
Wanneerbinnenkantvoet?•Wanneernauwkeurigheidwordt
gevraagd.Metdebinnenkantvandevoetkunjehetbesterichten/
mikken.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.Standbeenlicht
gebogen,dichtbijdebal,voetmeestalinspeelrichting.Speelbeen
ietsnaarbuitengedraaid,knieenenkelgebogen.Speelvoet
ietsnaarbuitengedraaid,loodrechtopspeelrichting,voetpunt
opgetrokken,enkelaangespannen.Raakdebalmetbinnenkantvoet
–meeraandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meeraande
bovenkant,danblijftdeballaag.
Wanneerdewreeftrap?•Bijpassenoverafstand,wanneerdebal
metmeersnelheidgespeeldmoetworden.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.Plaatsstandbeen
metlaatstegrotestapnaast,voorbijofachterdebal,puntvande
voetindespeelrichting,knielichtgebogen–standbeenietsvoorbij
debal,balblijftlaag,standbeenietsachterdebalen‘maande
onderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp–eerstachterwaarts,
danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maakzoruimtevoorde
wreef,danexplosiefvoorwaartsopmomentvanschieten.Breng
speelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,zwaaidanvoorwaarts.



Voorfase 2.3 Warming-up 

Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschieteninéénvandetweekleinedoeltjes(binnenkant

ofmetdewreef)

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •dribbelenenstilleggenvandebal
 •schietenopéénvandekleinedoeltjes(binnenkantofwreef)

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •afstandnaarhetdoelgrotermaken(10–12–14meter)
 •doeltjesdichterbijelkaarplaatsen
 •schietenvaneenrollendebal
 •schietenmethet‘verkeerde’been
 •1tegen1(+k)grotedoelentegenstandervanachteren(oefenvorm2.8)of

1tegen1(+k)grotedoelentegenstandervandezijkant(oefenvorm2.7)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •afstandnaardedoeltjeskleinermaken(6–8–10meter)
 •doeltjesverderuitelkaarplaatsen
 •doelschietspelmetpionnen(voorfase2.1–variant)

Tip: •zorgdatdevolgendespelerpasstartnadatdebalopdedoeltjesis
geschoten(niettesnelachterelkaar)

 •alternatieveoefenvormenzijn:doelschietspelmetkeeper(voorfase
2.1),hoog-laag(voorfase2.1–variant)ofmetpionnen
(voorfase2.1–variant)

Regels: •spelerskunnenscorendoordebalstilteleggenop8metervande
doeltjesentemikkenop1vande2kleinedoeltjes

 •wanneerje2xachterelkaargescoordhebtgajenaardevolgendelijn
(10meter).Wanneerjedanwederom2xachterelkaarhebtgescoord
gajenaardekampioenslijn(12meter)

 •wieheteerst3xscoortvanafdekampioenslijnheeftgewonnen
 •wordt2xachterelkaarvaneenbepaaldelijngemistdangajeweer

eenlijndichternaarhetdoeltoe
 •puntentellenalleenwanneerdespelerviahet‘slootje’terugdribbelt

naardebeginpositie
 •keeperkrijgtpuntenvoorelkebaldiehijtegenhoudt.Naverloopvan

tijdwisselenvankeeper.Wieisdemasterkeeper?

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:15-20meter
 •breedte:12-15meter

Aantalspelers: •4-5spelers(meerspelers:organisatie2xuitzetten)

Materiaal: •4-5ballen
 •12pionnen
 •6-8hoedjes
 •2kleinedoeltjes(3x1meter)

dubbel doelschietspel met 2 kleine doeltjes 

 



Voorfase 2.3 Warming-up 

Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaatenhij
meteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverdervan
hetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.Staat
hijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbetermetde
binnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen–
standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp
–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevande
bal.Standbeenlichtgebogen,dichtbijdebal,voetmeestalin
speelrichting.Speelbeenietsnaarbuitengedraaid,knieenenkel
gebogen.Speelvoetietsnaarbuitengedraaid,loodrechtop
speelrichting,voetpuntopgetrokken,enkelaangespannen.Raakde
balmetbinnenkantvoet–meeraandeonderkant,dangaatdebal
omhoog,meeraandebovenkant,danblijftdeballaag.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•plaats/mikde
balmetdebinnenkantvandevoet(korteafstand)ofmetdewreef
(langeafstand)inéénvandetweedoeltjes.



Oefenvorm 2.1
Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper
 •doormiddelvandribbelen/individueleactieinscoringspositiekomen
 •ofdoormiddelvanaldannietbewustsamenspelmedespelerin

scoringspositiebrengen
 •balvrijmakenomopdoeltekunnenschieten
 Verdedigen
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •tegenpartijdwingentotbreedtespel/makenvanfouten
 •balafpakken
 •doelpogingenvoorkomen–verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •hetaannemen,controlerenvandebalendribbelenrichtinghetdoel

vandetegenpartij
 •zodradebalvrijis(binnenschotsafstand),schieten
 •overzichtindesituatiewaarheentedribbelen,waarstaanveelenwaar

staanweinigspelers
 •balsteedsondercontrolehouden,veranderenvanrichtingenversnellen
 •kiezenvanhetmomentenderichtingvandepasseeractie
 •afsnijdenvandepasvandetegenstanderenhetafschermenvandebal
 •dribbelen(soms)afwisselenmethetpassenopeenmedespeler
 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •zonderovertredingenhetscorenvandetegenstanderbeletten
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •samenwerken(kleineruimtemaken)omdetegenpartijoptehouden
 •drukopdebalhoudenendebalophetjuistemomentveroveren
 •schotblokkeren/verwerkenvanschotenopdoel

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •veldsmallermaken
 •wanneererveelwordtgeschotenenweinigwordtgedribbeld:het

verdedigendeteambelonenwanneerzedebalveroverenophelft
tegenpartijenscoren(eerderdrukzetten)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •veldbrederen/oflangermaken
 •verdedigersstartenhalverwegehetspeelveld(meertijd/ruimteomin

tedribbelen)
 •2(+k)tegen1(+k)metgrotedoelen(oefenvorm2.3)

Tip: •zorgervoordateventuelewisselspelerssteedsstaanopgesteldinhet
wisselvak

 •doorhetinspelenvandebaldoordetrainervandezijkantkunjede
beginsituatiesturen.Zekerincombinatiemethetdoorwisselen

 •alternatieveoefenvorm:2(+k)tegen2(+k)metgrotedoelen(oefenvorm2.2)

Regels: •beideteamskunnenscorenopeengrootdoel
 •alsdebaluitisindribbelenofinpassen,3ekeeruitisdoorwisselen
 •bijeendoelpunt,achterbalofhoekschopstartenbijdekeepervan

hetdrietal
 •(eventueel)doorwisselennaelkdoelpunt,achterbalofhoekschop
 •keepersmogenalleenopdeeigenhelftmeevoetballen
 •naverloopvantijdwisselenteamAenteamBvanrol

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:30-35meter
 •breedte:15-18meter

Aantalspelers: •7-11spelers

Materiaal: •8ballen
 •4pionnen
 •7-11hesjes(tweekleuren)
 •16hoedjes
 •2grotedoelen(5x2meter)

3 (+k) tegen 2 (+k) grote doelen

9 11

8 10



Oefenvorm 2.1
–Neemdebalzoaandatje‘mnadeaannamevooruitkuntpassen
ofdribbelen(Openaanname)–Houdbijhetaannemenjelichaam
tussentegenstanderendebal.

Passen
Wat?•Debalverplaatsennaareenmedespelerdoejemetde
binnenkantvoet,buitenkantvoet,wreef,punt,hak.
Wanneerbinnenkantvoet?•Wanneernauwkeurigheidwordt
gevraagd.Metdebinnenkantvandevoetkunjehetbesterichten/
mikken.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.Standbeenlicht
gebogen,dichtbijdebal,voetmeestalinspeelrichting.Speelbeen
ietsnaarbuitengedraaid,knieenenkelgebogen.Speelvoet
ietsnaarbuitengedraaid,loodrechtopspeelrichting,voetpunt
opgetrokken,enkelaangespannen.Raakdebalmetbinnenkantvoet
–meeraandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meeraande
bovenkant,danblijftdeballaag.
Wanneerdewreeftrap?•Bijpassenoverafstand,ofbijvoorzet
vanafdeflank.
Hoe?•Zieuitwerkingwreeftrapbijhetschieten.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kijkvooruit
enspeelvooruit–Houddebalbijje,erisgeentegenstanderinde
buurt–Speeldebalniettezacht,tehard,tehoogofmeteenstuit
–Speelsimpel,metdebinnenkantvandevoet.

Positiekiezenenvrijlopen
Wat?•Zodanigpositiekiezenofvrijlopendatjeaangespeeldkunt
wordendooreenmedespeler.Zorgerdaarbijvoordatergeen
spelerstaattussenjouendebal.
Waarenwanneer?•Spelersindebuurtvandebalbezittende
medespelermoetenvrijlopenomdebalteontvangen.Verdervan
debalafzijnspelersmeerbezigmetpositiekiezen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Speelmeer
uitelkaar,loopelkaarnietindeweg,maakderuimtegroter–kieszo
positiedatjemakkelijkaanspeelbaarbent,loopniet‘inderug’vande
verdediger–zorgdatdebalteruggespeeldkanworden,doemee–
Actienadeactie,steedsmeeblijvendoen,zehebbenjeweernodig.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen
–standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp–

Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Dribbelenendrijven
Wat?•Metdebalafstandoverbruggen.Bestaatuitsnelheidmaken
metbal,afschermenvandebal,debalkortbijjehouden,derichting
veranderen–kappen–eenschijnbewegingmakenenpasseren.
Waarenwanneer?•‘Dribbelen’ishetvoortbewegenvandebal
ineenlaagofhogertempoineenkleineruimte.‘Drijven’ishet
voortbewegenvandebalineenhoogtempoineengroteruimte.
Hoe?•Speelbeen:raakdebalzodanigenzovaakdatjehemin
hetlooptempoeningoederichtingkanmeenemen.‘Debalaaneen
elastiekje.’Voetspeelbeen:houdjuistespanninginvoetenenkel,
laatdebalnietwegspringen.Raakvlak:beroerdebalafhankelijkvan
richtingsveranderingafwisselendmetwreef,binnen-ofbuitenkant
vandevoet.Romp:buigbovenlichaamietsoverdebal,ondersteun
debalansmetjearmen.Lopen:knieënlichtgebogen.Aandacht:op
omgeving(spelsituatie)enophetvelddirectindeomgevingvande
bal(oneffenhedeninhetgras).
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Sneller
dribbelen,anderspakthijdebalvanjeaf(Jeaanloopsnelheidiste
laag)–Speeldebalniettevervoorjeuit–Ganiettedichtnaarde
verdedigertoe–Maakdeschijnbewegingoptijd,anderspaktde
verdedigerdebal–Versneltijdensennadepasseeractie,anders
benjemakkelijkteverdedigen–Schermdebaltijdensennade
passeeractieaf,houdjelichaamtussentegenstanderenbal–Snijd
nadepasseeractiedetegenstanderdepasaf.

Aannemenenmeenemen
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.
Hetverwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichtingte
veranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomenomdantekunnendribbelen
richtinghetdoelvandetegenpartij,teschietenofomminofmeer
bewusttepassennaareenmedespeler.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbalentegenstander.
Metuitzonderingvandearmenkandebalmetallelichaamsdelen
aan-enmeegenomenworden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,en
laatbijcontactmetdebaldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’
soepelenflexibelmetdebalmeegaanomzodoendedebal‘dood’
temaken,tecontroleren.Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzo
minmogelijkhandelingenomdebalweerspeelklaarteleggen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?
Maakdeballangzaam’(Haaltijdenshetaannemenvandebalde
snelheideruit)–Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neem
debalzoaandatje‘mdaarnanoginallerichtingenkuntspelen

eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Zieuitwerkingbijhetpassen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Snijddepas
afvoordeverdediger–Probeerdebalvoorjeschietbeentekrijgen
enschermdebalmetjelichaamaf–Kijkwaardekeeperenhet
doelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkantvoetlangsde
keeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand)–Speeleen
lobofstiffiealsdekeepervervoorzijndoelstaatopgesteld.

Aanwijzingen verdedigen

Drukzettenopdebalbezitter
Wat?•Voorkomendatdebalophetdoelgeschotenkanwordenof
vooruitkanwordengedribbeldofgespeeld.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsdetegenstander
dreigttegaanschieten,tegaandribbelenofdebalvooruittespelen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kiessteeds
voorhetverdedigenvandemeestgevaarlijksituatie:komsteeds
tussenbaleneigendoel,schermhetdoelaf–Niettesnelnaarde
tegenstandertoe,behoedzaamnaderen–Niettelangzaamnaarde
tegenstandertoe,alsjetelangwachtdanheefthijtijdenruimte
omteschieten,tedribbelenofpassthijdebalvooruit–Blijfzoveel
mogelijkooginoogmetdetegenstander,draaijerugnietnaar
hemtoe–Probeertegenstandernaardezijkanttedwingen–Jaag
tegenstanderopendwinghemtotfouten.

Duelomdebal
Wat?•Debalkanwordenveroverdmeteensliding,eenschouder-
duwofeenduelomdebal.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsereengoede
kansisomdebalteveroveren.Wanneerjealsspelertegretigbent
kanhetzijndatje(makkelijk)wordtuitgekaptofdebalmist.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kieshet
juistemomentomdebalteveroveren.Bijvoorbeeldnafout
vantegenstander,onzuiverepasstegenstander,tehardebal
tegenstanderopmedespeler–Ganiettesnelnaardegrond.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvandetegenstander
dieophetdoelwilschieten.Dekeepertipt,stompt,vangtofblokt
debal.



Oefenvorm 2.2
Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper
 •doormiddelvandribbelen/individueleactieinscoringspositiekomen
 •ofdoormiddelvanaldannietbewustsamenspelmedespelerin

scoringspositiebrengen
 •balvrijmakenomopdoeltekunnenschieten
 Verdedigen
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •tegenpartijdwingentotbreedtespel/makenvanfouten
 •balafpakken
 •doelpogingenvoorkomen–verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •hetaannemen,controlerenvandebalendribbelenrichtinghetdoel

vandetegenpartij
 •zodradebalvrijis(binnenschotsafstand),schieten
 •overzichtindesituatiewaarheentedribbelen,waarstaanveelenwaar

staanweinigspelers
 •balsteedsondercontrolehouden,veranderenvanrichtingenversnellen
 •kiezenvanhetmomentenderichtingvandepasseeractie
 •afsnijdenvandepasvandetegenstanderenhetafschermenvandebal
 •dribbelen(soms)afwisselenmethetpassenopeenmedespeler
 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •zonderovertredingenhetscorenvandetegenstanderbeletten
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •samenwerken(kleineruimtemaken)omdetegenpartijoptehouden
 •drukopdebalhoudenendebalophetjuistemomentveroveren
 •schotblokkeren/verwerkenvanschotenopdoel

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •veldsmallermaken
 •wanneererveelwordtgeschotenenweinigwordtgedribbeld:het

verdedigendeteambelonenwanneerzedebalveroverenophelft
tegenpartijenscoren(eerderdrukzetten)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •veldbrederen/oflangermaken
 •verdedigersstartenhalverwegehetspeelveld(meertijd/ruimteomin

tedribbelen)
 •2(+k)tegen1(+k)metgrotedoelen(oefenvorm2.3)

Tip: •zorgervoordateventuelewisselspelerssteedsstaanopgesteldinhet
wisselvak

 •doorhetinspelenvandebaldoordetrainervandezijkantkunjede
beginsituatiesturen,zekerincombinatiemethetdoorwisselen

Regels: •beideteamskunnenscorenopeengrootdoel
 •alsdebaluitisindribbelenofinpassen,3ekeeruitisdoorwisselen
 •bijeendoelpunt,achterbalofhoekschopstartenbijdeeigenkeeper
 •(eventueel)doorwisselennaelkdoelpunt,achterbalofhoekschop
 •keepersmogenalleenopdeeigenhelftmeevoetballen

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:30-35meter
 •breedte:15-18meter

Aantalspelers: •6-10spelers

Materiaal: •8ballen
 •4pionnen
 •6-10hesjes(tweekleuren)
 •16hoedjes
 •2grotedoelen(5x2meter)

2 (+k) tegen 2 (+k) grote doelen

8 10

97



Oefenvorm 2.2
datje‘mnadeaannamevooruitkuntpassenofdribbelen(Open
aanname)–Houdbijhetaannemenjelichaamtussentegenstander
endebal.

Passen
Wat?•Debalverplaatsennaareenmedespelerdoejemetde
binnenkantvoet,buitenkantvoet,wreef,punt,hak.
Wanneerbinnenkantvoet?•Wanneernauwkeurigheidwordtgevraagd.
Metdebinnenkantvandevoetkunjehetbesterichten/mikken.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.Standbeenlicht
gebogen,dichtbijdebal,voetmeestalinspeelrichting.Speelbeen
ietsnaarbuitengedraaid,knieenenkelgebogen.Speelvoet
ietsnaarbuitengedraaid,loodrechtopspeelrichting,voetpunt
opgetrokken,enkelaangespannen.Raakdebalmetbinnenkantvoet
–meeraandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meeraande
bovenkant,danblijftdeballaag.
Wanneerdewreeftrap?•Bijpassenoverafstand,ofbijvoorzet
vanafdeflank.
Hoe?•Zieuitwerkingwreeftrapbijhetschieten.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kijkvooruit
enspeelvooruit–Houddebalbijje,erisgeentegenstanderinde
buurt–Speeldebalniettezacht,tehard,tehoogofmeteenstuit–
Speelsimpel,metdebinnenkantvandevoet.

Positiekiezenenvrijlopen
Wat?•Zodanigpositiekiezenofvrijlopendatjeaangespeeldkunt
wordendooreenmedespeler.Zorgerdaarbijvoordatergeen
spelerstaattussenjouendebal.
Waarenwanneer?•Spelersindebuurtvandebalbezittende
medespelermoetenvrijlopenomdebalteontvangen.Verdervande
balafzijnspelersmeerbezigmetpositiekiezen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Speelmeer
uitelkaar,loopelkaarnietindeweg,maakderuimtegroter–kies
zopositiedatjemakkelijkaanspeelbaarbent,loopniet‘inderug’
vandeverdediger–zorgdatdebalteruggespeeldkanworden,doe
mee–Actienadeactie,steedsmeeblijvendoen,zehebbenjeweer
nodig.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen–
standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp

Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Dribbelenendrijven
Wat?•Metdebalafstandoverbruggen.Bestaatuitsnelheidmaken
metbal,afschermenvandebal,debalkortbijjehouden,derichting
veranderen–kappen–eenschijnbewegingmakenenpasseren.
Waarenwanneer?•‘Dribbelen’ishetvoortbewegenvandebal
ineenlaagofhogertempoineenkleineruimte.‘Drijven’ishet
voortbewegenvandebalineenhoogtempoineengroteruimte.
Hoe?•Speelbeen:raakdebalzodanigenzovaakdatjehemin
hetlooptempoeningoederichtingkanmeenemen.‘Debalaaneen
elastiekje.’Voetspeelbeen:houdjuistespanninginvoetenenkel,
laatdebalnietwegspringen.Raakvlak:beroerdebalafhankelijkvan
richtingsveranderingafwisselendmetwreef,binnen-ofbuitenkant
vandevoet.Romp:buigbovenlichaamietsoverdebal,ondersteun
debalansmetjearmen.Lopen:knieënlichtgebogen.Aandacht:op
omgeving(spelsituatie)enophetvelddirectindeomgevingvande
bal(oneffenhedeninhetgras).
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Sneller
dribbelen,anderspakthijdebalvanjeaf(Jeaanloopsnelheidiste
laag)–Speeldebalniettevervoorjeuit–Ganiettedichtnaarde
verdedigertoe–Maakdeschijnbewegingoptijd,anderspaktde
verdedigerdebal–Versneltijdensennadepasseeractie,anders
benjemakkelijkteverdedigen–Schermdebaltijdensennade
passeeractieaf,houdjelichaamtussentegenstanderenbal–Snijd
nadepasseeractiedetegenstanderdepasaf.

Aannemenenmeenemen
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.
Hetverwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichting
teveranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomenomdantekunnendribbelen
richtinghetdoelvandetegenpartij,teschietenofomminofmeer
bewusttepassennaareenmedespeler.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbalentegenstander.Met
uitzonderingvandearmenkandebalmetallelichaamsdelenaan-
enmeegenomenworden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,enlaatbij
contactmetdebaldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’soepelen
flexibelmetdebalmeegaanomzodoendedebal‘dood’temaken,
tecontroleren.Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzomin
mogelijkhandelingenomdebalweerspeelklaarteleggen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Maakdebal
langzaam(Haaltijdenshetaannemenvandebaldesnelheideruit)–
Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neemdebalzoaandat
je‘mdaarnanoginallerichtingenkuntspelen–Neemdebalzoaan

–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Zieuitwerkingbijhetpassen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Snijddepas
afvoordeverdediger–Probeerdebalvoorjeschietbeentekrijgen
enschermdebalmetjelichaamaf–Kijkwaardekeeperenhet
doelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkantvoetlangsde
keeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand)–Speeleen
lobofstiffiealsdekeepervervoorzijndoelstaatopgesteld.

Aanwijzingen verdedigen

Drukzettenopdebalbezitter
Wat?•Voorkomendatdebalhetdoelgeschotenkanwordenof
vooruitkanwordengedribbeldofgespeeld.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsdetegenstander
dreigttegaanschieten,tegaandribbelenofdebalvooruittespelen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kiessteeds
voorhetverdedigenvandemeestgevaarlijksituatie:komsteeds
tussenbaleneigendoel,schermhetdoelaf-Niettesnelnaarde
tegenstandertoe,behoedzaamnaderen–Niettelangzaamnaarde
tegenstandertoe,alsjetelangwachtdanheefthijtijdenruimte
omteschieten,tedribbelenofpassthijdebalvooruit–Blijfzoveel
mogelijkooginoogmetdetegenstander,draaijerugnietnaar
hemtoe–Probeertegenstandernaardezijkanttedwingen–Jaag
tegenstanderopendwinghemtotfouten.

Duelomdebal
Wat?•Debalkanwordenveroverdmeteensliding,eenschouder-
duwofeenduelomdebal.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsereengoede
kansisomdebalteveroveren.Wanneerjealsspelertegretigbent
kanhetzijndatje(makkelijk)wordtuitgekaptofdebalmist.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kieshet
juistemomentomdebalteveroveren.Bijvoorbeeldnafout
vantegenstander,onzuiverepasstegenstander,tehardebal
tegenstanderopmedespeler–Ganiettesnelnaardegrond.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvande
tegenstanderdieophetdoelwilschieten.Dekeepertipt,stompt,
vangtofbloktdebal.



Oefenvorm 2.3
Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper
 •doormiddelvandribbelen/individueleactieinscoringspositiekomen
 •ofdoormiddelvanaldannietbewustsamenspelmedespelerin

scoringspositiebrengen
 •balvrijmakenomopdoeltekunnenschieten
 Verdedigen
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •tegenpartijdwingentotbreedtespel/makenvanfouten
 •balafpakken
 •doelpogingenvoorkomen–verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •hetaannemen,controlerenvandebalendribbelenrichtinghetdoel

vandetegenpartij
 •zodradebalvrijis(binnenschotsafstand),schieten
 •overzichtindesituatiewaarheentedribbelen,waarstaanveelenwaar

staanweinigspelers
 •balsteedsondercontrolehouden,veranderenvanrichtingenversnellen
 •kiezenvanhetmomentenderichtingvandepasseeractie
 •afsnijdenvandepasvandetegenstanderenhetafschermenvandebal
 •dribbelen(soms)afwisselenmethetpassenopeenmedespeler
 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •zonderovertredingenhetscorenvandetegenstanderbeletten
 •positiekiezentussentegenstandersenheteigendoel
 •drukopdebalhoudenendebalophetjuistemomentveroveren
 •schotblokkeren/verwerkenvanschotenopdoel

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •veldsmallermaken
 •wanneererveelwordtgeschotenenweinigwordtgedribbeld:de

verdedigerbelonenwanneerhijdebalverovertophelfttegenpartijen
scoort(eerderdrukzetten)

 •3(+k)tegen2(+k)metgrotedoelen(oefenvorm2.1)of2(+k)tegen
2(+k)metgrotedoelen(oefenvorm2.2)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •veldbrederen/oflangermaken
 •verdedigerstarthalverwegehetspeelveld(meertijd/ruimteominte

dribbelen)

Tip: •zorgervoordateventuelewisselspelerssteedsstaanopgesteldinhet
wisselvak

 •doorhetinspelenvandebaldoordetrainervandezijkantkunjede
beginsituatiesturen,zekerincombinatiemethetdoorwisselen

Regels: •beideteamskunnenscorenopeengrootdoel
 •alsdebaluitisindribbelenvoordeverdedigerofinpassenvoorde

aanvallers,3ekeeruitisdoorwisselen
 •bijeendoelpunt,achterbalofhoekschopstartenbijdekeepervanhet

tweetal
 •(eventueel)doorwisselennaelkdoelpunt,achterbalofhoekschop
 •keeperaanvallersmagalleenopdeeigenhelftmeevoetballen
 •naverloopvantijdwisselenteamAenteamBvanrol

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:25-30meter
 •breedte:10-12meter

Aantalspelers: •5-9spelers

Materiaal: •8ballen
 •4pionnen
 •5-9hesjes(tweekleuren)
 •16hoedjes
 •2grotedoelen(5x2meter)

2 (+k) tegen 1 (+k) grote doelen

7

9

6

8



Oefenvorm 2.3
je‘mdaarnanoginallerichtingenkuntspelen–Neemdebalzoaan
datje‘mnadeaannamevooruitkuntpassenofdribbelen(Open
aanname)–Houdbijhetaannemenjelichaamtussentegenstander
endebal.

Passen
Wat?•Debalverplaatsennaareenmedespelerdoejemetde
binnenkantvoet,buitenkantvoet,wreef,punt,hak.
Wanneerbinnenkantvoet?•Wanneernauwkeurigheidwordt
gevraagd.Metdebinnenkantvandevoetkunjehetbesterichten/
mikken.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.Standbeenlicht
gebogen,dichtbijdebal,voetmeestalinspeelrichting.Speelbeen
ietsnaarbuitengedraaid,knieenenkelgebogen.Speelvoet
ietsnaarbuitengedraaid,loodrechtopspeelrichting,voetpunt
opgetrokken,enkelaangespannen.Raakdebalmetbinnenkantvoet
–meeraandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meeraande
bovenkant,danblijftdeballaag.
Wanneerdewreeftrap?•Bijpassenoverafstand,ofbijvoorzet
vanafdeflank.
Hoe?•Zieuitwerkingwreeftrapbijhetschieten.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kijkvooruit
enspeelvooruit–Houddebalbijje,erisgeentegenstanderinde
buurt–Speeldebalniettezacht,tehard,tehoogofmeteenstuit
–Speelsimpel,metdebinnenkantvandevoet.

Positiekiezenenvrijlopen
Wat?•Zodanigpositiekiezenofvrijlopendatjeaangespeeldkunt
wordendooreenmedespeler.Zorgerdaarbijvoordatergeen
spelerstaattussenjouendebal.
Waarenwanneer?•Spelersindebuurtvandebalbezittende
medespelermoetenvrijlopenomdebalteontvangen.Verdervan
debalafzijnspelersmeerbezigmetpositiekiezen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Speelmeeruit
elkaar,loopelkaarnietindeweg,maakderuimtegroter
–kieszopositiedatjemakkelijkaanspeelbaarbent,loopniet‘inde
rug’vandeverdediger–zorgdatdebalteruggespeeldkanworden,
doemee–Actienadeactie,steedsmeeblijvendoen,zehebbenje
weernodig.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen

Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Dribbelenendrijven
Wat?•Metdebalafstandoverbruggen.Bestaatuitsnelheid
makenmetbal,afschermenvandebal,debalkortbijjehouden,
derichtingveranderen–kappen–eenschijnbewegingmakenen
passeren.
Waarenwanneer?•‘Dribbelen’ishetvoortbewegenvandebal
ineenlaagofhogertempoineenkleineruimte.‘Drijven’ishet
voortbewegenvandebalineenhoogtempoineengroteruimte.
Hoe?•Speelbeen:raakdebalzodanigenzovaakdatjehemin
hetlooptempoeningoederichtingkanmeenemen.‘Debalaaneen
elastiekje.’Voetspeelbeen:houdjuistespanninginvoetenenkel,
laatdebalnietwegspringen.Raakvlak:beroerdebalafhankelijkvan
richtingsveranderingafwisselendmetwreef,binnen-ofbuitenkant
vandevoet.Romp:buigbovenlichaamietsoverdebal,ondersteun
debalansmetjearmen.Lopen:knieënlichtgebogen.Aandacht:op
omgeving(spelsituatie)enophetvelddirectindeomgevingvande
bal(oneffenhedeninhetgras).
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Sneller
dribbelen,anderspakthijdebalvanjeaf(Jeaanloopsnelheidiste
laag)–Speeldebalniettevervoorjeuit–Ganiettedichtnaarde
verdedigertoe–Maakdeschijnbewegingoptijd,anderspaktde
verdedigerdebal–Versneltijdensennadepasseeractie,anders
benjemakkelijkteverdedigen–Schermdebaltijdensennade
passeeractieaf,houdjelichaamtussentegenstanderenbal–Snijd
nadepasseeractiedetegenstanderdepasaf.

Aannemenenmeenemen
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.
Hetverwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichting
teveranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomenomdantekunnendribbelen
richtinghetdoelvandetegenpartij,teschietenofomminofmeer
bewusttepassennaareenmedespeler.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbalentegenstander.Met
uitzonderingvandearmenkandebalmetallelichaamsdelenaan-
enmeegenomenworden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,enlaatbij
contactmetdebaldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’soepelen
flexibelmetdebalmeegaanomzodoendedebal‘dood’temaken,
tecontroleren.Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzomin
mogelijkhandelingenomdebalweerspeelklaarteleggen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Maakdebal
langzaam’(Haaltijdenshetaannemenvandebaldesnelheideruit)
–Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neemdebalzoaandat

–standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp
–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Zieuitwerkingbijhetpassen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Snijddepas
afvoordeverdediger–Probeerdebalvoorjeschietbeentekrijgen
enschermdebalmetjelichaamaf–Kijkwaardekeeperenhet
doelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkantvoetlangsde
keeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand)–Speeleen
lobofstiffiealsdekeepervervoorzijndoelstaatopgesteld.

Aanwijzingen verdedigen

Drukzettenopdebalbezitter
Wat?•Voorkomendatdebalophetdoelgeschotenkanwordenof
vooruitkanwordengedribbeldofgespeeld.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsdetegenstander
dreigttegaanschieten,tedribbelenofdebalvooruittespelen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kiessteeds
voorhetverdedigenvandemeestgevaarlijksituatie:komsteeds
tussenbaleneigendoel,schermhetdoelaf–Niettesnelnaarde
tegenstandertoe,behoedzaamnaderen–Niettelangzaamnaarde
tegenstandertoe,alsjetelangwachtdanheefthijtijdenruimte
omteschieten,tedribbelenofpassthijdebalvooruit–Blijfzoveel
mogelijkooginoogmetdetegenstander,draaijerugnietnaarhem
toe–Probeertegenstandernaardezijkanttedwingen
–Jaagtegenstanderopendwinghemtotfouten.

Duelomdebal
Wat?•Debalkanwordenveroverdmeteensliding,eenschouderduw
ofeenduelomdebal.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsereengoede
kansisomdebalteveroveren.Wanneerjealsspelertegretigbent
kanhetzijndatje(makkelijk)wordtuitgekaptofdebalmist.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kieshet
juistemomentomdebalteveroveren.Bijvoorbeeldnafout
vantegenstander,onzuiverepasstegenstander,tehardebal
tegenstanderopmedespeler–Ganiettesnelnaardegrond.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvandetegenstander
dieophetdoelwilschieten.Dekeepertipt,stompt,vangtofblokt
debal.



Oefenvorm 2.4
Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper
 •doormiddelvandribbelen/individueleactieinscoringspositiekomen
 •balvrijmakenomopdoeltekunnenschieten
 Verdedigen
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •tegenstanderdwingennaareenzijkant/makenvanfouten
 •balafpakken
 •doelpogingenvoorkomen–verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •hetaannemen,controlerenvandebalendribbelenrichtinghetdoel

vandetegenpartij
 •zodradebalvrijis(binnenschotsafstand),schieten
 •overzichtindesituatiewaarheentedribbelen,waarisruimte
 •balsteedsondercontrolehouden,veranderenvanrichtingenversnellen
 •kiezenvanhetmomentenderichtingvandepasseeractie
 •afsnijdenvandepasvandetegenstanderenhetafschermenvandebal
 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •zonderovertredingenhetscorenvandetegenstanderbeletten
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •drukopdebalhoudenendebalophetjuistemomentveroveren
 •schotblokkeren/verwerkenvanschotenopdoel

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •veldsmallermaken
 •wanneererveelwordtgeschotenenweinigwordtgedribbeld:de

verdedigerbelonenwanneerhijdebalverovertophelfttegenpartijen
scoort(eerderdrukzetten)

 •2(+k)tegen2(+k)metgrotedoelen(oefenvorm2.2)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •veldbrederen/oflangermaken
 •verdedigersstartenhalverwegehetspeelveld(meertijd/ruimteomin

tedribbelen)
 •wanneerer(te)weinigwordtgeschoten:2(+k)tegen1(+k)metgrote

doelen(oefenvorm2.3)

Tip: •zorgervoordateventuelewisselspelerssteedsstaanopgesteldinhet
wisselvak

 •doorhetinspelenvandebaldoordetrainervandezijkantkunjede
beginsituatiesturen,zekerincombinatiemethetdoorwisselen

 •alternatieveoefenvormis:1tegen1(+k)grootdoel–kleinedoeltjes
(oefenvorm2.5)

Regels: •beideteamskunnenscorenopeengrootdoel
 •alsdebaluitisindribbelenofinpassen,3ekeeruitisdoorwisselen
 •bijeendoelpunt,achterbalofhoekschopstartenbijdeeigenkeeper
 •(eventueel)doorwisselennaelkdoelpunt,achterbalofhoekschop
 •keepersmogenalleenopdeeigenhelftmeevoetballen

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:25-30meter
 •breedte:10-12meter

Aantalspelers: •4-8spelers

Materiaal: •8ballen
 •4pionnen
 •4-8hesjes(tweekleuren)
 •12hoedjes
 •2grotedoelen(5x2meter)

1 (+k) tegen 1 (+k) grote doelen

6 8

5 7



Oefenvorm 2.4
Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Dribbelenendrijven
Wat?•Metdebalafstandoverbruggen.Bestaatuitsnelheidmaken
metbal,afschermenvandebal,debalkortbijjehouden,derichting
veranderen–kappen–eenschijnbewegingmakenenpasseren.
Waarenwanneer?•‘Dribbelen’ishetvoortbewegenvandebal
ineenlaagofhogertempoineenkleineruimte.‘Drijven’ishet
voortbewegenvandebalineenhoogtempoineengroteruimte.
Hoe?•Speelbeen:raakdebalzodanigenzovaakdatjehemin
hetlooptempoeningoederichtingkanmeenemen.‘Debalaaneen
elastiekje.’Voetspeelbeen:houdjuistespanninginvoetenenkel,
laatdebalnietwegspringen.Raakvlak:beroerdebalafhankelijkvan
richtingsveranderingafwisselendmetwreef,binnen-ofbuitenkant
vandevoet.Romp:buigbovenlichaamietsoverdebal,ondersteun
debalansmetjearmen.Lopen:knieënlichtgebogen.Aandacht:op
omgeving(spelsituatie)enophetvelddirectindeomgevingvande
bal(oneffenhedeninhetgras).
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Sneller
dribbelen,anderspakthijdebalvanjeaf(Jeaanloopsnelheidiste
laag)–Speeldebalniettevervoorjeuit–Ganiettedichtnaarde
verdedigertoe–Maakdeschijnbewegingoptijd,anderspaktde
verdedigerdebal–Versneltijdensennadepasseeractie,anders
benjemakkelijkteverdedigen–Schermdebaltijdensennade
passeeractieaf,houdjelichaamtussentegenstanderenbal–Snijd
nadepasseeractiedetegenstanderdepasaf.

Aannemenenmeenemen
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.Het
verwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichtingte
veranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomennaeenfoutvande
tegenstanderofnahetinspelenvandebaldoordetrainerof
keeper.Vervolgensmoetjealsspelerdribbelenrichtinghetdoel
vandetegenpartij.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbalentegenstander.Met
uitzonderingvandearmenkandebalmetallelichaamsdelenaan-
enmeegenomenworden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,enlaatbij
contactmetdebaldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’soepelen
flexibelmetdebalmeegaanomzodoendedebal‘dood’temaken,
tecontroleren.Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzomin
mogelijkhandelingenomdebalweerspeelklaarteleggen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•‘Maakdebal
langzaam’(Haaltijdenshetaannemenvandebaldesnelheideruit)
–Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neemdebalzoaandat

je‘mdaarnanoginallerichtingenkuntspelen–Neemdebalzoaan
datje‘mnadeaannamevooruitkuntpassenofdribbelen(Open
aanname)–Houdbijhetaannemenjelichaamtussentegenstander
endebal.

Positiekiezenenvrijlopen
Wat?•Zodanigpositiekiezenofvrijlopendatjeaangespeeldkunt
wordendoordekeeper,zorgerdaarbijvoordatergeenspelerstaat
tussenjouendebal.
Waarenwanneer?•Wanneerdebaldoordekeeperinhetspel
moetwordengebracht.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Speeluit
elkaar,maakdeonderlingeafstandgroter–kieszopositiedatje
makkelijkaanspeelbaarbent,loopniet‘inderug’vandeverdediger
–zorgdatdebalteruggespeeldkanworden(keeper),doemee–
Actienadeactie,steedsmeeblijvendoen,hijheeftjeweernodig.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen–
standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp
–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevande
bal.Standbeenlichtgebogen,dichtbijdebal,voetmeestalin
speelrichting.Speelbeenietsnaarbuitengedraaid,knieenenkel
gebogen.Speelvoetietsnaarbuitengedraaid,loodrechtop
speelrichting,voetpuntopgetrokken,enkelaangespannen.Raakde
balmetbinnenkantvoet–meeraandeonderkant,dangaatdebal
omhoog,meeraandebovenkant,danblijftdeballaag.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Snijddepas
afvoordeverdediger–Probeerdebalvoorjeschietbeentekrijgen
enschermdebalmetjelichaamaf–Kijkwaardekeeperenhet
doelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkantvoetlangsde
keeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand)–Speeleen
lobofstiffiealsdekeepervervoorzijndoelstaatopgesteld.

Aanwijzingen verdedigen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Drukzettenopdebalbezitter
Wat?•Voorkomendatdebalophetdoelgeschotenkanwordenof
vooruitkanwordengedribbeld.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsdetegenstander
dreigttegaanschietenoftedribbelen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kiessteeds
voorhetverdedigenvandemeestgevaarlijksituatie:komsteeds
tussenbaleneigendoel,schermhetdoelaf–Niettesnelnaarde
tegenstandertoe,behoedzaamnaderen–Niettelangzaamnaarde
tegenstandertoe,alsjetelangwachtdanheefthijtijdenruimteom
teschietenoftedribbelen–Blijfzoveelmogelijkooginoogmetde
tegenstander,draaijerugnietnaarhemtoe–Probeertegenstander
naardezijkanttedwingen–Jaagtegenstanderopendwinghemtot
fouten.

Duelomdebal
Wat?•Debalkanwordenveroverdmeteensliding,eenschouder-
duwofeenduelomdebal.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsereengoede
kansisomdebalteveroveren.Wanneerjealsspelertegretigbent
kanhetzijndatje(makkelijk)wordtuitgekaptofdebalmist.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kieshet
juistemomentomdebalteveroveren.Bijvoorbeeldnafout
vantegenstander,onzuiverepasstegenstander,tehardebal
tegenstanderopmedespeler–Ganiettesnelnaardegrond.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvandetegen-
standerdieophetdoelwilschieten.Dekeepertipt,stompt,vangt
ofbloktdebal.



Oefenvorm 2.5
Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper
 •doormiddelvandribbelen/individueleactieinscoringspositiekomen
 •balvrijmakenomopdoeltekunnenschieten

 Verdedigen
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •tegenstanderdwingentothetmakenvanfouten
 •balafpakken
 •doelpogingenvoorkomen–verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •hetaannemen,controlerenvandebalendribbelenrichtinghetdoel

vandetegenpartij
 •zodradebalvrijis(binnenschotsafstand),schieten
 •overzichtindesituatiewaarheentedribbelen,waarisruimte
 •balsteedsondercontrolehouden,veranderenvanrichtingenversnellen
 •kiezenvanhetmomentenderichtingvandepasseeractie
 •afsnijdenvandepasvandetegenstanderenhetafschermenvandebal

 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •zonderovertredingenhetscorenvandetegenstanderbeletten
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •drukopdebalhoudenendebalophetjuistemomentveroveren
 •schotblokkeren/verwerkenvanschotenopdoel

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •veldsmallermaken
 •wanneererveelwordtgeschotenenweinigwordtgedribbeld:de

verdedigerbelonenwanneerhijdebalverovertophelfttegenpartijen
scoort(eerderdrukzetten)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •veldbrederen/oflangermaken
 •verdedigersstartenhalverwegehetspeelveld(meertijd/ruimteomin

tedribbelen)
 •wanneerer(te)weinigwordtgeschoten:2(+k)tegen1(+k)metgrote

doelen(oefenvorm2.3)

Tip: •zorgervoordateventuelewisselspelerssteedsstaanopgesteldinhet
wisselvak

 •doorhetinspelenvandebaldoordetrainervandezijkantkunjede
beginsituatiesturen,zekerincombinatiemethetdoorwisselen

 •alternatieveoefenvormis:1(+k)tegen1(+k)grotedoelen(oefenvorm2.4)

Regels: •deaanvallerscoortopeengrootdoel,deverdedigerenkeeperkunnen
scorenop2kleinedoeltjes

 •alsdebaluitisindribbelenofinpassen,3ekeeruitisdoorwisselen
 •bijeendoelpunt,achterbalofhoekschopdoorwisselenenbeginnenbij

deaanvallerstussendetweedoeltjes
 •keepermagalleenopdeeigenhelftmeevoetballen
 •naverloopvantijdwisselenteamAenteamBvanrol

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:20-25meter
 •breedte:10-15meter

Aantalspelers: •3-7spelers
 •eventueelorganisatie2xuitzetten

Materiaal: •8ballen
 •4pionnen
 •3-7hesjes(tweekleuren)
 •12hoedjes
 •2grotedoelen(5x2meter)

1 tegen 1 (+k) groot doel – kleine doeltjes

5 7

4 6



Oefenvorm 2.5
Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Dribbelenendrijven
Wat?•Metdebalafstandoverbruggen.Bestaatuitsnelheidmaken
metbal,afschermenvandebal,debalkortbijjehouden,derichting
veranderen–kappen–eenschijnbewegingmakenenpasseren.
Waarenwanneer?•‘Dribbelen’ishetvoortbewegenvandebal
ineenlaagofhogertempoineenkleineruimte.‘Drijven’ishet
voortbewegenvandebalineenhoogtempoineengroteruimte.
Hoe?•Speelbeen:raakdebalzodanigenzovaakdatjehemin
hetlooptempoeningoederichtingkanmeenemen.‘Debalaaneen
elastiekje.’Voetspeelbeen:houdjuistespanninginvoetenenkel,
laatdebalnietwegspringen.Raakvlak:beroerdebalafhankelijkvan
richtingsveranderingafwisselendmetwreef,binnen-ofbuitenkant
vandevoet.Romp:buigbovenlichaamietsoverdebal,ondersteun
debalansmetjearmen.Lopen:knieënlichtgebogen.Aandacht:op
omgeving(spelsituatie)enophetvelddirectindeomgevingvande
bal(oneffenhedeninhetgras).
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Sneller
dribbelen,anderspakthijdebalvanjeaf(Jeaanloopsnelheidiste
laag)–Speeldebalniettevervoorjeuit–Ganiettedichtnaarde
verdedigertoe–Maakdeschijnbewegingoptijd,anderspaktde
verdedigerdebal–Versneltijdensennadepasseeractie,anders
benjemakkelijkteverdedigen–Schermdebaltijdensennade
passeeractieaf,houdjelichaamtussentegenstanderenbal–Snijd
nadepasseeractiedetegenstanderdepasaf.

Aannemenenmeenemen
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.Het
verwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichtingte
veranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomennaeenfoutvande
tegenstanderofnahetinspelenvandebaldoordetrainer.Vervolgens
moetjealsspelerdribbelenrichtinghetdoelvandetegenpartij.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbalentegenstander.Met
uitzonderingvandearmenkandebalmetallelichaamsdelenaan-
enmeegenomenworden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,enlaatbij
contactmetdebaldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’soepelen
flexibelmetdebalmeegaanomzodoendedebal‘dood’temaken,
tecontroleren.Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzomin
mogelijkhandelingenomdebalweerspeelklaarteleggen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?‘Maakdebal
langzaam’(Haaltijdenshetaannemenvandebaldesnelheideruit)
–Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neemdebalzoaandat
je‘mnadeaannamevooruitkuntdribbelen.

Positiekiezenenvrijlopen(naveroveringdoordeverdedigerof
keeper)
Wat?•Zodanigpositiekiezenofvrijlopendatjeaangespeeldkunt
wordendoordekeeper,zorgerdaarbijvoordatergeenspelerstaat
tussenjouendebal.
Waarenwanneer?•Wanneerdebaldoordekeeperinhetspel
moetwordengebracht.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Speeluit
elkaar,maakdeonderlingeafstandgroter–kieszopositiedatje
makkelijkaanspeelbaarbent,loopniet‘inderug’vandeverdediger–
zorgdatdebalteruggespeeldkanworden(keeper),doemee–Actie
nadeactie,steedsmeeblijvendoen,zehebbenjeweernodig.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen–
standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp
–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevande
bal.Standbeenlichtgebogen,dichtbijdebal,voetmeestalin
speelrichting.Speelbeenietsnaarbuitengedraaid,knieenenkel
gebogen.Speelvoetietsnaarbuitengedraaid,loodrechtop
speelrichting,voetpuntopgetrokken,enkelaangespannen.Raakde
balmetbinnenkantvoet–meeraandeonderkant,dangaatdebal
omhoog,meeraandebovenkant,danblijftdeballaag.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Snijddepas
afvoordeverdediger–Probeerdebalvoorjeschietbeentekrijgen
enschermdebalmetjelichaamaf–Kijkwaardekeeperenhet
doelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkantvoetlangsde
keeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand).

Aanwijzingen verdedigen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Drukzettenopdebalbezitter
Wat?•Voorkomendatdebalhetdoelgeschotenkanwordenof
vooruitkanwordengedribbeld.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsdetegenstander
dreigttegaanschieten,oftedribbelen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kiessteeds
voorhetverdedigenvandemeestgevaarlijksituatie:komsteeds
tussenbaleneigendoel,schermhetdoelaf-Niettesnelnaarde
tegenstandertoe,behoedzaamnaderen–Niettelangzaamnaarde
tegenstandertoe,alsjetelangwachtdanheefthijtijdenruimteom
teschietenoftedribbelen–Blijfzoveelmogelijkooginoogmetde
tegenstander,draaijerugnietnaarhemtoe–Probeertegenstander
naardezijkanttedwingen–Jaagtegenstanderopendwinghemtot
fouten.

Duelomdebal
Wat?•Debalkanwordenveroverdmeteensliding,eenschouder-
duwofeenduelomdebal.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsereengoede
kansisomdebalteveroveren.Wanneerjealsspelertegretigbent
kanhetzijndatje(makkelijk)wordtuitgekaptofdebalmist.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kieshet
juistemomentomdebalteveroveren.Bijvoorbeeldnafoutvan
tegenstander,baltevervoorhemuit,fouteaanname–Ganiette
snelnaardegrond.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvandetegen-
standerdieophetdoelwilschieten.Dekeepertipt,stompt,vangt
ofbloktdebal.



Oefenvorm 2.6
Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper
 •doormiddelvandribbelen/individueleactieinscoringspositiekomen
 •balvrijmakenomopdoeltekunnenschieten
 Verdedigen
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •tegenstanderdwingentothetmakenvanfouten
 •balafpakken
 •doelpogingenvoorkomen–verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •hetaannemen(nainspeelpasstrainerofmedespeler),controlerenvan

debalendribbelenrichtinghetdoelvandetegenpartij
 •zodradebalvrijis(binnenschotsafstand),schieten
 •overzichtindesituatiewaarheentedribbelen,waarisruimte
 •balsteedsondercontrolehouden,veranderenvanrichtingenversnellen
 •kiezenvanhetmomentenderichtingvandepasseeractie
 •afsnijdenvandepasvandetegenstanderenhetafschermenvandebal
 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •zonderovertredingenhetscorenvandetegenstanderbeletten
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •drukopdebalhoudenendebalophetjuistemomentveroveren
 •schotblokkeren/verwerkenvanschotenopdoel

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •veldsmallermaken
 •wanneererveelwordtgeschotenenweinigwordtgedribbeld:

verdedigerkorteropdesituatielatenstarten(spelenmetdeafstanden
tussendepionnen)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •veldbrederen/oflangermaken
 •verdedigerverdervandesituatielatenstarten(spelenmetde

afstandentussendepionnen)
 •1tegen1mettegenstandervanopzij(oefenvorm2.7)ofvanachteren

(oefenvorm2.8)

Tip: •zorgervoordateventuelewisselspelerssteedsstaanopgesteldinhet
wisselvak

 •eenvariatieisdevormwaarbijdetrainer-coachofeenmedespelerde
balinspeeltopdespelerdiemoetstarten(aannemenenvervolgens
dribbelen/schieten)–verdedigerstartopmomentaanname

 •alternatieveoefenvormenzijn:1(+k)tegen1(+k)grotedoelen(oefenvorm
2.4)en1tegen1(+k)grootdoel–kleinedoeltjes(oefenvorm2.5)

Regels: •beideteamskunnenscorenopeengrootdoel
 •bijeenuitbal,hoekschop,achterbalofdoelpuntdoorwisselen
 •keepermagalleenopdeeigenhelftmeevoetballen
 •naverloopvantijdwisselenteamAenteamBvanrol

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:30-35meter
 •breedte:10-12meter

Aantalspelers: •3-10spelers

Materiaal: •8ballen
 •10pionnen
 •3-10hesjes(tweekleuren)
 •12hoedjes
 •2grotedoelen(5x2meter)

1 tegen 1 (+k) grote doelen –  

tegenstander van voren
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Oefenvorm 2.6
Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Dribbelenendrijven
Wat?•Metdebalafstandoverbruggen.Bestaatuitsnelheidmaken
metbal,afschermenvandebal,debalkortbijjehouden,derichting
veranderen–kappen–eenschijnbewegingmakenenpasseren.
Waarenwanneer?•‘Dribbelen’ishetvoortbewegenvandebal
ineenlaagofhogertempoineenkleineruimte.‘Drijven’ishet
voortbewegenvandebalineenhoogtempoineengroteruimte.
Hoe?•Speelbeen:raakdebalzodanigenzovaakdatjehemin
hetlooptempoeningoederichtingkanmeenemen.‘Debalaaneen
elastiekje.’Voetspeelbeen:houdjuistespanninginvoetenenkel,
laatdebalnietwegspringen.Raakvlak:beroerdebalafhankelijkvan
richtingsveranderingafwisselendmetwreef,binnen-ofbuitenkant
vandevoet.Romp:buigbovenlichaamietsoverdebal,ondersteun
debalansmetjearmen.Lopen:knieënlichtgebogen.Aandacht:op
omgeving(spelsituatie)enophetvelddirectindeomgevingvande
bal(oneffenhedeninhetgras).
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Sneller
dribbelen,anderspakthijdebalvanjeaf(Jeaanloopsnelheidiste
laag)–Speeldebalniettevervoorjeuit–Ganiettedichtnaarde
verdedigertoe–Maakdeschijnbewegingoptijd,anderspaktde
verdedigerdebal–Versneltijdensennadepasseeractie,anders
benjemakkelijkteverdedigen–Schermdebaltijdensennade
passeeractieaf,houdjelichaamtussentegenstanderenbal–Snijd
nadepasseeractiedetegenstanderdepasaf.

Aannemenenmeenemen(nainspeelpasstrainer-coachof
medespeler)
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.Het
verwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichtingte
veranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomennahetinspelenvande
baldoordetrainerofmedespeler.Vervolgensmoetjealsspeler
dribbelenrichtinghetdoelvandetegenpartij.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbalentegenstander.Met
uitzonderingvandearmenkandebalmetallelichaamsdelenaan-
enmeegenomenworden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,enlaatbij
contactmetdebaldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’soepelen
flexibelmetdebalmeegaanomzodoendedebal‘dood’temaken,
tecontroleren.Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzomin
mogelijkhandelingenomdebalweerspeelklaarteleggen.

Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•‘Maakdebal
langzaam’(Haaltijdenshetaannemenvandebaldesnelheideruit)–
Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neemdebalzoaandatje
‘mnadeaannamevooruitkuntdribbelen(Openaanname).

Passen(inspeelpassdoormedespeler)
Wat?•Debalverplaatsennaareenmedespelerdoejeindeze
situatiemetbinnenkantvoet.
Wanneerbinnenkantvoet?•Wanneernauwkeurigheidwordt
gevraagd.Metdebinnenkantvandevoetkunjehetbesterichten/
mikken.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.Standbeenlicht
gebogen,dichtbijdebal,voetmeestalinspeelrichting.Speelbeen
ietsnaarbuitengedraaid,knieenenkelgebogen.Speelvoet
ietsnaarbuitengedraaid,loodrechtopspeelrichting,voetpunt
opgetrokken,enkelaangespannen.Raakdebalmetbinnenkantvoet
–meeraandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meeraande
bovenkant,danblijftdeballaag.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Speeldebal
niettezacht,tehard,tehoogofmeteenstuit–Speelsimpel,met
debinnenkantvandevoet.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen–
standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp
–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevande
bal.Standbeenlichtgebogen,dichtbijdebal,voetmeestalin
speelrichting.Speelbeenietsnaarbuitengedraaid,knieenenkel
gebogen.Speelvoetietsnaarbuitengedraaid,loodrechtop
speelrichting,voetpuntopgetrokken,enkelaangespannen.Raakde
balmetbinnenkantvoet–meeraandeonderkant,dangaatdebal
omhoog,meeraandebovenkant,danblijftdeballaag.

Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Snijddepas
afvoordeverdediger–Probeerdebalvoorjeschietbeentekrijgen
enschermdebalmetjelichaamaf–Kijkwaardekeeperenhet
doelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkantvoetlangsde
keeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand).

Aanwijzingen verdedigen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Drukzettenopdebalbezitter
Wat?•Voorkomendatdebalophetdoelgeschotenkanwordenof
vooruitkanwordengedribbeld.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsdetegenstander
dreigttegaanschietenoftegaandribbelen
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kiessteeds
voorhetverdedigenvandemeestgevaarlijksituatie:komsteeds
tussenbaleneigendoel,schermhetdoelaf–Niettesnelnaarde
tegenstandertoe,behoedzaamnaderen–Niettelangzaamnaarde
tegenstandertoe,alsjetelangwachtdanheefthijtijdenruimteom
teschietenoftedribbelen–Blijfzoveelmogelijkooginoogmetde
tegenstander,draaijerugnietnaarhemtoe–Probeertegenstander
naardezijkanttedwingen–Jaagtegenstanderopendwinghemtot
fouten.

Duelomdebal
Wat?•Debalkanwordenveroverdmeteensliding,eenschouder-
duwofeenduelomdebal.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsereengoede
kansisomdebalteveroveren.Wanneerjealsspelertegretigbent
kanhetzijndatje(makkelijk)wordtuitgekaptofdebalmist.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kieshet
juistemomentomdebalteveroveren.Bijvoorbeeldnafoutvan
tegenstander,baltevervoorhemuit,fouteaanname–Ganiette
snelnaardegrond.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvandetegen-
standerdieophetdoelwilschieten.Dekeepertipt,stompt,vangt
ofbloktdebal.



Oefenvorm 2.7
Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper
 •doormiddelvandribbelen/individueleactieinscoringspositiekomen
 •balvrijmakenomopdoeltekunnenschieten
 Verdedigen
 •zosnelmogelijktussentegenstanderenheteigendoelkomen
 •tegenstanderdwingentothetmakenvanfouten
 •balafpakken
 •doelpogingenvoorkomen–verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •hetaannemen(nainspeelpasstrainerofmedespeler),controlerenvan

debalendribbelenrichtinghetdoelvandetegenpartij
 •zodradebalvrijis(binnenschotsafstand),schieten
 •overzichtindesituatiewaarheentedribbelen,waarisruimte
 •balsteedsondercontrolehouden,veranderenvanrichtingenversnellen
 •kiezenvanhetmomentenderichtingvandepasseeractie
 •afsnijdenvandepasvandetegenstanderenhetafschermenvandebal
 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •zonderovertredingenhetscorenvandetegenstanderbeletten
 •zosnelmogelijktussentegenstanderenheteigendoelkomen
 •drukopdebalhoudenendebalophetjuistemomentveroveren
 •schotblokkeren/verwerkenvanschotenopdoel

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •veldsmallermaken
 •wanneererveelwordtgeschotenenweinigwordtgedribbeld:

verdedigerkorteropdesituatielatenstartenen/ofschuinvande
zijkant(nietopdezelfdehoogte)

 •1tegen1(+k)mettegenstandervanvoren(oefenvorm2.6)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •veldbrederen/oflangermaken
 •verdedigerverdervandesituatielatenstarten(spelenmetdeafstand

tussendespelers)
 •1tegen1(+k)mettegenstandervanachteren(oefenvorm2.8)

Tip: •zorgervoordateventuelewisselspelerssteedsstaanopgesteldinhet
wisselvak

 •eenvariatieisdevormwaarbijdetrainer-coachofeenmedespelerde
balinspeeltopdespelerdiemoetstarten(aannemenenvervolgens
dribbelen/schieten)–verdedigerstartopmomentaanname

 •alternatieveoefenvormenzijn:1(+k)tegen1(+k)grotedoelen(oefenvorm
2.4)en1tegen1(+k)grootdoel–kleinedoeltjes(oefenvorm2.5)

Regels: •beideteamskunnenscorenopeengrootdoel
 •bijeenuitbal,hoekschop,achterbalofdoelpuntdoorwisselen
 •keepermagalleenopdeeigenhelftmeevoetballen
 •naverloopvantijdwisselenteamAenteamBvanrol

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:30-35meter
 •breedte:10-12meter

Aantalspelers: •3-10spelers

Materiaal: •8ballen
 •10pionnen
 •4-10hesjes(tweekleuren)
 •12hoedjes
 •2grotedoelen(5x2meter)

1 tegen 1 (+k) grote doelen –  

tegenstander van de zijkant
4

6

8

10

5

7

9



Oefenvorm 2.7
Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Dribbelenendrijven
Wat?•Metdebalafstandoverbruggen.Bestaatuitsnelheidmaken
metbal,afschermenvandebal,debalkortbijjehouden,derichting
veranderen–kappen–eenschijnbewegingmakenenpasseren.
Waarenwanneer?•‘Dribbelen’ishetvoortbewegenvandebal
ineenlaagofhogertempoineenkleineruimte.‘Drijven’ishet
voortbewegenvandebalineenhoogtempoineengroteruimte.
Hoe?•Speelbeen:raakdebalzodanigenzovaakdatjehemin
hetlooptempoeningoederichtingkanmeenemen.‘Debalaaneen
elastiekje.’Voetspeelbeen:houdjuistespanninginvoetenenkel,
laatdebalnietwegspringen.Raakvlak:beroerdebalafhankelijkvan
richtingsveranderingafwisselendmetwreef,binnen-ofbuitenkant
vandevoet.Romp:buigbovenlichaamietsoverdebal,ondersteun
debalansmetjearmen.Lopen:knieënlichtgebogen.Aandacht:op
omgeving(spelsituatie)enophetvelddirectindeomgevingvande
bal(oneffenhedeninhetgras).
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Sneller
dribbelen,anderspakthijdebalvanjeaf(Jeaanloopsnelheidiste
laag)–Speeldebalniettevervoorjeuit–Ganiettedichtnaarde
verdedigertoe–Maakdeschijnbewegingoptijd,anderspaktde
verdedigerdebal–Versneltijdensennadeaanname,andersbenje
makkelijkteverdedigen–Schermdebalaf,houdjelichaamtussen
tegenstanderenbal–Snijdnadepasseeractiedetegenstanderde
pasaf.

Aannemenenmeenemen(nainspeelpasstrainer-coachof
medespeler)
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.Het
verwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichtingte
veranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomennahetinspelenvande
baldoordetrainerofmedespeler.Vervolgensmoetjealsspeler
dribbelenrichtinghetdoelvandetegenpartij.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbalentegenstander.Met
uitzonderingvandearmenkandebalmetallelichaamsdelenaan-
enmeegenomenworden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,enlaatbij
contactmetdebaldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’soepelen
flexibelmetdebalmeegaanomzodoendedebal‘dood’temaken,
tecontroleren.Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzomin
mogelijkhandelingenomdebalweerspeelklaarteleggen.

Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Maakdebal
langzaam’(Haaltijdenshetaannemenvandebaldesnelheideruit)–
Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neemdebalzoaandatje
‘mnadeaannamevooruitkuntdribbelen(Openaanname)–Houdbij
hetaannemenjelichaamtussentegenstanderendebal.

Passen(inspeelpassdoormedespeler)
Wat?•Debalverplaatsennaareenmedespelerdoejeindeze
situatiemetbinnenkantvoet.
Wanneerbinnenkantvoet?•Wanneernauwkeurigheidwordt
gevraagd.Metdebinnenkantvandevoetkunjehetbesterichten/
mikken.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.Standbeenlicht
gebogen,dichtbijdebal,voetmeestalinspeelrichting.Speelbeen
ietsnaarbuitengedraaid,knieenenkelgebogen.Speelvoet
ietsnaarbuitengedraaid,loodrechtopspeelrichting,voetpunt
opgetrokken,enkelaangespannen.Raakdebalmetbinnenkantvoet
–meeraandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meeraande
bovenkant,danblijftdeballaag.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•‘Speeldebal
niettezacht,tehard,tehoogofmeteenstuit–Speelsimpel,met
debinnenkantvandevoet’.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen–
standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp
–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevande
bal.Standbeenlichtgebogen,dichtbijdebal,voetmeestalin
speelrichting.Speelbeenietsnaarbuitengedraaid,knieenenkel
gebogen.Speelvoetietsnaarbuitengedraaid,loodrechtop
speelrichting,voetpuntopgetrokken,enkelaangespannen.Raakde
balmetbinnenkantvoet–meeraandeonderkant,dangaatdebal
omhoog,meeraandebovenkant,danblijftdeballaag.

Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Snijddepas
afvoordeverdediger–Probeerdebalvoorjeschietbeentekrijgen
enschermdebalmetjelichaamaf–Kijkwaardekeeperenhet
doelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkantvoetlangsde
keeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand).

Aanwijzingen verdedigen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Drukzettenopdebalbezitter
Wat?•Voorkomendatdebalophetdoelgeschotenkanwordenof
vooruitkanwordengedribbeld.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsdetegenstander
dreigttegaanschietenoftegaandribbelen
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kiessteeds
voorhetverdedigenvandemeestgevaarlijksituatie:komzosnel
mogelijktussenbaleneigendoel,schermhetdoelaf–Probeer
tegenstandernaardezijkanttedwingen–Jaagtegenstanderopen
dwinghemtotfouten.

Duelomdebal
Wat?•Debalkanwordenveroverdmeteensliding,eenschouder-
duwofeenduelomdebal.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsereengoede
kansisomdebalteveroveren.Wanneerjealsspelertegretigbent
kanhetzijndatje(makkelijk)wordtuitgekaptofdebalmist.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kieshet
juistemomentomdebalteveroveren.Bijvoorbeeldnafoutvan
tegenstander,baltevervoorhemuit,fouteaanname–Ganiette
snelnaardegrond.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvandetegen-
standerdieophetdoelwilschieten.Dekeepertipt,stompt,vangt
ofbloktdebal.



Oefenvorm 2.8
Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper
 •doormiddelvandribbelen/individueleactieinscoringspositiekomen
 •balvrijmakenomopdoeltekunnenschieten

 Verdedigen
 •tegenstanderinhalenentussentegenstanderenheteigendoelkomen
 •tegenstanderdwingentothetmakenvanfouten
 •balafpakken
 •doelpogingenvoorkomen(blokken)–verwerkenvanschotenopdoel

doorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •hetaannemen(nainspeelpasstrainerofmedespeler),controlerenvan

debalendribbelenrichtinghetdoelvandetegenpartij
 •zodradebalvrijis(binnenschotsafstand),schieten
 •balsteedsondercontrolehouden,veranderenvanrichtingenversnellen
 •afsnijdenvandepasvandetegenstanderenhetafschermenvandebal

 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •zonderovertredingenhetscorenvandetegenstanderbeletten
 •tegenstanderinhalenentussentegenstanderenheteigendoelkomen
 •debalophetjuistemomentveroveren
 •schotblokkeren/verwerkenvanschotenopdoel

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •veldsmallermaken
 •wanneererveelwordtgeschotenenweinigwordtgedribbeld:verdediger

korteropdesituatielatenstarten(afstandtussendepionnen)
 •1tegen1(+k)mettegenstandervandezijkant(oefenvorm2.7)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •veldbrederen/oflangermaken
 •verdedigerverdervandesituatielatenstarten(spelenmetdeafstand

tussendespelers)

Tip: •zorgervoordateventuelewisselspelerssteedsstaanopgesteldinhet
wisselvak

 •eenvariatieisdevormwaarbijdetrainer-coachofeenmedespelerde
balinspeeltopdespelerdiemoetstarten(aannemenenvervolgens
dribbelen/schieten)–verdedigerstartopmomentaanname

 •alternatieveoefenvormenzijn:1(+k)tegen1(+k)grotedoelen(oefenvorm
2.4)en1tegen1(+k)grootdoel–kleinedoeltjes(oefenvorm2.5)

Regels: •beideteamskunnenscorenopeengrootdoel
 •bijeenuitbal,hoekschop,achterbalofdoelpuntdoorwisselen
 •keepermagalleenopdeeigenhelftmeevoetballen
 •naverloopvantijdwisselenteamAenteamBvanrol

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:30-35meter
 •breedte:10-12meter

Aantalspelers: •3-10spelers

Materiaal: •8ballen
 •10pionnen
 •3-10hesjes(tweekleuren)
 •12hoedjes
 •2grotedoelen(5x2meter)

1 tegen 1 (+k) grote doelen –  

tegenstander van achteren 
4

5

7
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Oefenvorm 2.8
Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Dribbelenendrijven
Wat?•Metdebalafstandoverbruggen.Bestaatuitsnelheidmaken
metbal,afschermenvandebal,debalkortbijjehouden,derichting
veranderen–kappen–eenschijnbewegingmakenenpasseren.
Waarenwanneer?•‘Dribbelen’ishetvoortbewegenvandebal
ineenlaagofhogertempoineenkleineruimte.‘Drijven’ishet
voortbewegenvandebalineenhoogtempoineengroteruimte.
Hoe?•Speelbeen:raakdebalzodanigenzovaakdatjehemin
hetlooptempoeningoederichtingkanmeenemen.‘Debalaaneen
elastiekje.’Voetspeelbeen:houdjuistespanninginvoetenenkel,
laatdebalnietwegspringen.Raakvlak:beroerdebalafhankelijkvan
richtingsveranderingafwisselendmetwreef,binnen-ofbuitenkant
vandevoet.Romp:buigbovenlichaamietsoverdebal,ondersteun
debalansmetjearmen.Lopen:knieënlichtgebogen.Aandacht:op
omgeving(spelsituatie)enophetvelddirectindeomgevingvande
bal(oneffenhedeninhetgras).
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Sneller
dribbelen,anderspakthijdebalvanjeaf(Jeaanloopsnelheidis
telaag)–Speeldebalniettevervoorjeuit–Versneltijdensenna
deaanname,andersbenjemakkelijkteverdedigen–Schermde
balaf,houdjelichaamtussentegenstanderenbal–Snijdnade
tegenstanderdepasaf.

Aannemenenmeenemen(nainspeelpasstrainer-coachof
medespeler)
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.Het
verwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichtingte
veranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomennahetinspelenvande
baldoordetrainerofmedespeler.Vervolgensmoetjealsspeler
dribbelenrichtinghetdoelvandetegenpartij.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbalentegenstander.Met
uitzonderingvandearmenkandebalmetallelichaamsdelenaan-
enmeegenomenworden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,enlaatbij
contactmetdebaldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’soepelen
flexibelmetdebalmeegaanomzodoendedebal‘dood’temaken,
tecontroleren.Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzomin
mogelijkhandelingenomdebalweerspeelklaarteleggen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Maakdebal
langzaam’(Haaltijdenshetaannemenvandebaldesnelheideruit)–
Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neemdebalzoaandat
je‘mnadeaannamevooruitkuntdribbelen(Openaanname)–Houd
bijhetaannemenjelichaamtussentegenstanderendebal.

Passen(inspeelpassdoormedespeler)
Wat?•Debalverplaatsennaareenmedespelerdoejeindeze
situatiemetbinnenkantvoet.
Wanneerbinnenkantvoet?•Wanneernauwkeurigheidwordt
gevraagd.Metdebinnenkantvandevoetkunjehetbesterichten/
mikken.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.Standbeenlicht
gebogen,dichtbijdebal,voetmeestalinspeelrichting.Speelbeen
ietsnaarbuitengedraaid,knieenenkelgebogen.Speelvoet
ietsnaarbuitengedraaid,loodrechtopspeelrichting,voetpunt
opgetrokken,enkelaangespannen.Raakdebalmetbinnenkantvoet
–meeraandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meeraande
bovenkant,danblijftdeballaag.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Speeldebal
niettezacht,tehard,tehoogofmeteenstuit–Speelsimpel,met
debinnenkantvandevoet.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen–
standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeenietsachter
debalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buigromp
–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,maak
zoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevande
bal.Standbeenlichtgebogen,dichtbijdebal,voetmeestalin
speelrichting.Speelbeenietsnaarbuitengedraaid,knieenenkel
gebogen.Speelvoetietsnaarbuitengedraaid,loodrechtop
speelrichting,voetpuntopgetrokken,enkelaangespannen.Raakde
balmetbinnenkantvoet–meeraandeonderkant,dangaatdebal
omhoog,meeraandebovenkant,danblijftdeballaag.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Snijddepas
afvoordeverdediger–Probeerdebalvoorjeschietbeentekrijgen
enschermdebalmetjelichaamaf–Kijkwaardekeeperenhet
doelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkantvoetlangsde
keeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand).

Aanwijzingen verdedigen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Drukzettenopdebalbezitter
Wat?•Voorkomendatdebalophetdoelgeschotenkanwordenof
makkelijkvooruitkanwordengedribbeld.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsdetegenstander
dreigttegaanschietenoftegaandribbelen
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Probeer
tegenstandernaardezijkanttedwingen–Jaagtegenstanderopen
dwinghemtotfouten.

Duelomdebal
Wat?•Debalkanwordenveroverdmeteensliding,eenschouder-
duwofeenduelomdebal.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsereengoede
kansisomdebalteveroveren.Wanneerjealsspelertegretigbent
kanhetzijndatje(makkelijk)wordtuitgespeeldofdebalmist.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kieshet
juistemomentomdebalteveroveren.Bijvoorbeeldnafoutvan
tegenstander,baltevervoorhemuit,fouteaanname–Ganiette
snelnaardegrond.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvandetegen-
standerdieophetdoelwilschieten.Dekeepertipt,stompt,vangt
ofbloktdebal.



Partijvorm 2A
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Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper
 •doormiddelvandribbelen/individueleactieinscoringspositiekomen
 •ofdoormiddelvanaldannietbewustsamenspelmedespelerin

scoringspositiebrengen
 •balvrijmakenomopdoeltekunnenschieten

 Verdedigen
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •tegenpartijdwingentotbreedtespel/makenvanfouten
 •balafpakken
 •doelpogingenvoorkomen–verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •hetaannemen,controlerenvandebalendribbelenrichtinghetdoel

vandetegenpartij
 •zodradebalvrijis(binnenschotsafstand),schieten
 •overzichtindesituatiewaarheentedribbelen,waarstaanveelenwaar

staanweinigspelers
 •balsteedsondercontrolehouden,veranderenvanrichtingenversnellen
 •kiezenvanhetmomentenderichtingvandepasseeractie
 •afsnijdenvandepasvandetegenstanderenhetafschermenvandebal
 •dribbelen(soms)afwisselenmethetpassenopeenmedespeler

 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •zonderovertredingenhetscorenvandetegenstanderbeletten
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •samenwerken(kleineruimtemaken)omdetegenpartijoptehouden
 •drukopdebalhoudenendebalophetjuistemomentveroveren
 •schotblokkeren/verwerkenvanschotenopdoel

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •veldsmallermaken
 •wanneererveelwordtgeschotenenweinigwordtgedribbeld:het

verdedigendeteambelonenwanneerzedebalveroverenophelft
tegenpartijenscoren(eerderdrukzetten)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •veldbrederen/oflangermaken
 •3(+k)tegen3(+k)metgrotedoelen(partijvorm2B)

Tip: •zorgervoordateventuelewisselspelerssteedsstaanopgesteldinhet
wisselvak

 •alternatievepartijvorm:3(+k)tegen3(+k)metgrotedoelen(partijvorm2B)

Regels: •beideteamskunnenscorenopeengrootdoel
 •alsdebaluitisindribbelenofinpassen
 •bijeendoelpunt,achterbalofhoekschopstartenbijdeeigenkeeper
 •(eventueel)doorwisselennaelkdoelpunt,achterbalofhoekschop

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:25-30meter
 •breedte:30meter

Aantalspelers: •10-12spelers

Materiaal: •8ballen
 •4pionnen
 •10-12hesjes(tweekleuren)
 •16hoedjes
 •2grotedoelen(5x2meter)

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



Partijvorm 2A
datje‘mnadeaannamevooruitkuntpassenofdribbelen(Open
aanname)–Houdbijhetaannemenjelichaamtussentegenstander
endebal.

Passen
Wat?•Debalverplaatsennaareenmedespelerdoejemetde
binnenkantvoet,buitenkantvoet,wreef,punt,hak.
Wanneerbinnenkantvoet?•Wanneernauwkeurigheidwordt
gevraagd.Metdebinnenkantvandevoetkunjehetbeste
richten/mikken.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.Standbeenlicht
gebogen,dichtbijdebal,voetmeestalinspeelrichting.Speelbeen
ietsnaarbuitengedraaid,knieenenkelgebogen.Speelvoet
ietsnaarbuitengedraaid,loodrechtopspeelrichting,voetpunt
opgetrokken,enkelaangespannen.Raakdebalmetbinnenkantvoet
–meeraandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meeraande
bovenkant,danblijftdeballaag.
Wanneerdewreeftrap?•Bijpassenoverafstand,ofbijvoorzet
vanafdeflank.
Hoe?•Zieuitwerkingwreeftrapbijhetschieten.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kijkvooruit
enspeelvooruit–Houddebalbijje,erisgeentegenstanderinde
buurt–Speeldebalniettezacht,tehard,tehoogofmeteenstuit
–Speelsimpel,metdebinnenkantvandevoet.

Positiekiezenenvrijlopen
Wat?•Zodanigpositiekiezenofvrijlopendatjeaangespeeldkunt
wordendooreenmedespeler.Zorgerdaarbijvoordatergeen
spelerstaattussenjouendebal.
Waarenwanneer?•Spelersindebuurtvandebalbezittende
medespelermoetenvrijlopenomdebalteontvangen.Verdervande
balafzijnspelersmeerbezigmetpositiekiezen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Speelmeer
uitelkaar,loopelkaarnietindeweg,maakderuimtegroter–kies
zopositiedatjemakkelijkaanspeelbaarbent,loopniet‘inderug’
vandeverdediger–zorgdatdebalteruggespeeldkanworden,doe
mee–Actienadeactie,steedsmeeblijvendoen,zehebbenjeweer
nodig.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen
–standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeeniets

Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Dribbelenendrijven
Wat?•Metdebalafstandoverbruggen.Bestaatuitsnelheidmaken
metbal,afschermenvandebal,debalkortbijjehouden,derichting
veranderen–kappen–eenschijnbewegingmakenenpasseren.
Waarenwanneer?•‘Dribbelen’ishetvoortbewegenvandebal
ineenlaagofhogertempoineenkleineruimte.‘Drijven’ishet
voortbewegenvandebalineenhoogtempoineengroteruimte.
Hoe?•Speelbeen:raakdebalzodanigenzovaakdatjehemin
hetlooptempoeningoederichtingkanmeenemen.‘Debalaaneen
elastiekje.’Voetspeelbeen:houdjuistespanninginvoetenenkel,
laatdebalnietwegspringen.Raakvlak:beroerdebalafhankelijkvan
richtingsveranderingafwisselendmetwreef,binnen-ofbuitenkant
vandevoet.Romp:buigbovenlichaamietsoverdebal,ondersteun
debalansmetjearmen.Lopen:knieënlichtgebogen.Aandacht:op
omgeving(spelsituatie)enophetvelddirectindeomgevingvande
bal(oneffenhedeninhetgras).
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Sneller
dribbelen,anderspakthijdebalvanjeaf(Jeaanloopsnelheidiste
laag)–Speeldebalniettevervoorjeuit–Ganiettedichtnaarde
verdedigertoe–Maakdeschijnbewegingoptijd,anderspaktde
verdedigerdebal–Versneltijdensennadepasseeractie,anders
benjemakkelijkteverdedigen–Schermdebaltijdensennade
passeeractieaf,houdjelichaamtussentegenstanderenbal–Snijd
nadepasseeractiedetegenstanderdepasaf.

Aannemenenmeenemen
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.
Hetverwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichting
teveranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomenomdantekunnendribbelen
richtinghetdoelvandetegenpartij,teschietenofomminofmeer
bewusttepassennaareenmedespeler.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbalentegenstander.Met
uitzonderingvandearmenkandebalmetallelichaamsdelenaan-en
meegenomenworden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,enlaatbij
contactmetdebaldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’soepelen
flexibelmetdebalmeegaanomzodoendedebal‘dood’temaken,
tecontroleren.Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzomin
mogelijkhandelingenomdebalweerspeelklaarteleggen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•‘Maakdebal
langzaam’(Haaltijdenshetaannemenvandebaldesnelheideruit)
–Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neemdebalzoaandat
je‘mdaarnanoginallerichtingenkuntspelen–Neemdebalzoaan

achterdebalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buig
romp–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,
maakzoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Zieuitwerkingbijhetpassen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Snijddepas
afvoordeverdediger–Probeerdebalvoorjeschietbeentekrijgen
enschermdebalmetjelichaamaf–Kijkwaardekeeperenhet
doelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkantvoetlangsde
keeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand)–Speeleen
lobofstiffiealsdekeepervervoorzijndoelstaatopgesteld.

Aanwijzingen verdedigen

Drukzettenopdebalbezitter
Wat?•Voorkomendatdebalhetdoelgeschotenkanwordenof
vooruitkanwordengedribbeldofgespeeld.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsdetegenstander
dreigttegaanschieten,tegaandribbelenofdebalvooruittespelen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kiessteeds
voorhetverdedigenvandemeestgevaarlijksituatie:komsteeds
tussenbaleneigendoel,schermhetdoelaf–Niettesnelnaarde
tegenstandertoe,behoedzaamnaderen–Niettelangzaamnaarde
tegenstandertoe,alsjetelangwachtdanheefthijtijdenruimte
omteschieten,tedribbelenofpassthijdebalvooruit–Blijfzoveel
mogelijkooginoogmetdetegenstander,draaijerugnietnaar
hemtoe–Probeertegenstandernaardezijkanttedwingen–Jaag
tegenstanderopendwinghemtotfouten.

Duelomdebal
Wat?•Debalkanwordenveroverdmeteensliding,eenschouderduw
ofeenduelomdebal.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsereengoede
kansisomdebalteveroveren.Wanneerjealsspelertegretigbent
kanhetzijndatje(makkelijk)wordtuitgekaptofdebalmist.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kieshetjuiste
momentomdebalteveroveren.Bijvoorbeeldnafoutvantegenstander,
onzuiverepasstegenstander,tehardebaltegenstanderopmedespeler
–Ganiettesnelnaardegrond.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvandetegenstander
dieophetdoelwilschieten.Dekeepertipt,stompt,vangtofbloktdebal.



Partijvorm 2B
Inhoud - Bedoeling van deze vorm

Karakteristiek: Aanvallen
 •scorendoorteschietenopeengrootdoelmetkeeper
 •doormiddelvandribbelen/individueleactieinscoringspositiekomen
 •ofdoormiddelvanaldannietbewustsamenspelmedespelerin

scoringspositiebrengen
 •balvrijmakenomopdoeltekunnenschieten
 Verdedigen
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •tegenpartijdwingentotbreedtespel/makenvanfouten
 •balafpakken
 •doelpogingenvoorkomen–verwerkenvanschotenopdoeldoorkeeper

Eisenaanhetspel: Aanvallen
 •hetaannemen,controlerenvandebalendribbelenrichtinghetdoel

vandetegenpartij
 •zodradebalvrijis(binnenschotsafstand),schieten
 •overzichtindesituatiewaarheentedribbelen,waarstaanveelenwaar

staanweinigspelers
 •balsteedsondercontrolehouden,veranderenvanrichtingenversnellen
 •kiezenvanhetmomentenderichtingvandepasseeractie
 •afsnijdenvandepasvandetegenstanderenhetafschermenvandebal
 •dribbelen(soms)afwisselenmethetpassenopeenmedespeler
 Verdedigen
 •balblijvenzien
 •zonderovertredingenhetscorenvandetegenstanderbeletten
 •positiekiezentussentegenstanderenheteigendoel
 •samenwerken(kleineruimtemaken)omdetegenpartijoptehouden
 •drukopdebalhoudenendebalophetjuistemomentveroveren
 •schotblokkeren/verwerkenvanschotenopdoel

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

Aanvallenmoeilijkermaken/Verdedigenmakkelijkermaken
 •veldsmallermaken
 •wanneererveelwordtgeschotenenweinigwordtgedribbeld:het

verdedigendeteambelonenwanneerzedebalveroverenophelft
tegenpartijenscoren(eerderdrukzetten)

 •4(+k)tegen4(+k)metgrotedoelen(partijvorm2A)

Aanvallenmakkelijkermaken/Verdedigenmoeilijkermaken
 •veldbrederen/oflangermaken
 •verdedigersstartenhalverwegehetspeelveld

(meertijd/ruimteomintedribbelen)

Tip: •zorgervoordateventuelewisselspelerssteedsstaanopgesteldinhet
wisselvak

 •alternatievepartijvorm:4(+k)tegen4(+k)metgrotedoelen(partijvorm2A)

Regels: •beideteamskunnenscorenopeengrootdoel
 •alsdebaluitisindribbelenofinpassen
 •bijeendoelpunt,achterbalofhoekschopstartenbijdeeigenkeeper
 •(eventueel)doorwisselennaelkdoelpunt,achterbalofhoekschop

Organisatie: afmeting:afhankelijkvanleeftijdenvaardigheid
 •lengte:25-30meter
 •breedte:25-30meter

Aantalspelers: •8-12spelers

Materiaal: •8ballen
 •4pionnen
 •8-12hesjes(tweekleuren)
 •16hoedjes
 •2grotedoelen(5x2meter)

3 (+k) tegen 3 (+k) grote doelen

9 11

1210



Partijvorm 2B
datje‘mnadeaannamevooruitkuntpassenofdribbelen(Open
aanname)–Houdbijhetaannemenjelichaamtussentegenstander
endebal.

Passen
Wat?•Debalverplaatsennaareenmedespelerdoejemetde
binnenkantvoet,buitenkantvoet,wreef,punt,hak.
Wanneerbinnenkantvoet?•Wanneernauwkeurigheidwordt
gevraagd.Metdebinnenkantvandevoetkunjehetbeste
richten/mikken.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.Standbeenlicht
gebogen,dichtbijdebal,voetmeestalinspeelrichting.Speelbeen
ietsnaarbuitengedraaid,knieenenkelgebogen.Speelvoet
ietsnaarbuitengedraaid,loodrechtopspeelrichting,voetpunt
opgetrokken,enkelaangespannen.Raakdebalmetbinnenkantvoet
–meeraandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meeraande
bovenkant,danblijftdeballaag.
Wanneerdewreeftrap?•Bijpassenoverafstand,ofbijvoorzet
vanafdeflank.
Hoe?•Zieuitwerkingwreeftrapbijhetschieten.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kijkvooruit
enspeelvooruit–Houddebalbijje,erisgeentegenstanderinde
buurt–Speeldebalniettezacht,tehard,tehoogofmeteenstuit
–Speelsimpel,metdebinnenkantvandevoet.

Positiekiezenenvrijlopen
Wat?•Zodanigpositiekiezenofvrijlopendatjeaangespeeldkunt
wordendooreenmedespeler.Zorgerdaarbijvoordatergeen
spelerstaattussenjouendebal.
Waarenwanneer?•Spelersindebuurtvandebalbezittende
medespelermoetenvrijlopenomdebalteontvangen.Verdervande
balafzijnspelersmeerbezigmetpositiekiezen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Speelmeer
uitelkaar,loopelkaarnietindeweg,maakderuimtegroter–kies
zopositiedatjemakkelijkaanspeelbaarbent,loopniet‘inderug’
vandeverdediger–zorgdatdebalteruggespeeldkanworden,doe
mee–Actienadeactie,steedsmeeblijvendoen,zehebbenjeweer
nodig.

Schieten
Wat?•Eendoelpogingmetdevoetkanmetwreef,binnenkant,
buitenkant,punt,hak.
Waarenwanneer?•Alsdespelerineenkansrijkepositiestaaten
hijmeteenschotopdoeleendoelpuntkanmaken.Alshijverder
vanhetdoelstaat,ishetverstandigerommetdewreeftetrappen.
Staathijdichtbijhetdoelofopdekeeper,dankanhijdebalbeter
metdebinnenkantlangsdekeeperplaatsen.
Dewreeftrap:hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevandebal.
Plaatsstandbeenmetlaatstegrotestapnaast,voorbijofachter
debal,puntvandevoetindespeelrichting,knielichtgebogen
–standbeenietsvoorbijdebal,balblijftlaag,standbeeniets

Aanwijzingen aanvallen

Doealtijdvoorhoezeeenvoetbalhandelingmoetenuitvoeren,
gebruikwoorden(praatje)omjevoorbeeld(plaatje)te
ondersteunen.Gebruikeenvoudigewoordenensluitaanop
hunbelevingswereld.

Dribbelenendrijven
Wat?•Metdebalafstandoverbruggen.Bestaatuitsnelheidmaken
metbal,afschermenvandebal,debalkortbijjehouden,derichting
veranderen–kappen–eenschijnbewegingmakenenpasseren.
Waarenwanneer?•‘Dribbelen’ishetvoortbewegenvandebal
ineenlaagofhogertempoineenkleineruimte.‘Drijven’ishet
voortbewegenvandebalineenhoogtempoineengroteruimte.
Hoe?•Speelbeen:raakdebalzodanigenzovaakdatjehemin
hetlooptempoeningoederichtingkanmeenemen.‘Debalaaneen
elastiekje.’Voetspeelbeen:houdjuistespanninginvoetenenkel,
laatdebalnietwegspringen.Raakvlak:beroerdebalafhankelijkvan
richtingsveranderingafwisselendmetwreef,binnen-ofbuitenkant
vandevoet.Romp:buigbovenlichaamietsoverdebal,ondersteun
debalansmetjearmen.Lopen:knieënlichtgebogen.Aandacht:op
omgeving(spelsituatie)enophetvelddirectindeomgevingvande
bal(oneffenhedeninhetgras).
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Sneller
dribbelen,anderspakthijdebalvanjeaf(Jeaanloopsnelheidiste
laag)–Speeldebalniettevervoorjeuit–Ganiettedichtnaarde
verdedigertoe–Maakdeschijnbewegingoptijd,anderspaktde
verdedigerdebal–Versneltijdensennadepasseeractie,anders
benjemakkelijkteverdedigen–Schermdebaltijdensennade
passeeractieaf,houdjelichaamtussentegenstanderenbal–Snijd
nadepasseeractiedetegenstanderdepasaf.

Aannemenenmeenemen
Wat?•Hetcontrolerenvandebalkanmetdebinnenkantvoet,
wreef,buitenkantvoet,bovenbeen,borstenonderdevoetzool.
Hetverwerkenvandebalkandoorwegtedraaienenvanrichting
teveranderen.
Wanneer?•Debalwordtaangenomenomdantekunnendribbelen
richtinghetdoelvandetegenpartij,teschietenofomminofmeer
bewusttepassennaareenmedespeler.
Hoe?•Kiesgoedpositietenopzichtevanbalentegenstander.Met
uitzonderingvandearmenkandebalmetallelichaamsdelenaan-en
meegenomenworden.Gaaltijdeerstdebaltegemoet,enlaatbij
contactmetdebaldespeelvoetals‘eenvrijhangendnet’soepelen
flexibelmetdebalmeegaanomzodoendedebal‘dood’temaken,
tecontroleren.Bewaardebalansmetdearm.Gebruikzomin
mogelijkhandelingenomdebalweerspeelklaarteleggen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•‘Maakdebal
langzaam’(Haaltijdenshetaannemenvandebaldesnelheideruit)
–Laatdebalniettevervanjevoetstuiten–Neemdebalzoaandat
je‘mdaarnanoginallerichtingenkuntspelen–Neemdebalzoaan

achterdebalen‘maandeonderkantraken,balgaatomhoog.Buig
romp–eerstachterwaarts,danhelftoverhetstandbeenzijwaarts,
maakzoruimtevoordewreef,danexplosiefvoorwaartsopmoment
vanschieten.Brengspeelbeenvanuitheupenknieachterwaarts,
zwaaidanvoorwaarts.Strekenspanspeelbeen.Raakdebalmet
binnenkantofvollewreef,afhankelijkvansituatie.Raakdebalmeer
aandeonderkant,dangaatdebalomhoog,meerinhetmiddendan
blijftdeballaag.
Binnenkantvoet:hoe?•Zieuitwerkingbijhetpassen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Snijddepas
afvoordeverdediger–Probeerdebalvoorjeschietbeentekrijgen
enschermdebalmetjelichaamaf–Kijkwaardekeeperenhet
doelisenplaatsdebalmetbinnenkantofbuitenkantvoetlangsde
keeper(korteafstand)ofmetdewreef(langeafstand)–Speeleen
lobofstiffiealsdekeepervervoorzijndoelstaatopgesteld.

Aanwijzingen verdedigen

Drukzettenopdebalbezitter
Wat?•Voorkomendatdebalhetdoelgeschotenkanwordenof
vooruitkanwordengedribbeldofgespeeld.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsdetegenstander
dreigttegaanschieten,tegaandribbelenofdebalvooruittespelen.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kiessteeds
voorhetverdedigenvandemeestgevaarlijksituatie:komsteeds
tussenbaleneigendoel,schermhetdoelaf–Niettesnelnaarde
tegenstandertoe,behoedzaamnaderen–Niettelangzaamnaarde
tegenstandertoe,alsjetelangwachtdanheefthijtijdenruimte
omteschieten,tedribbelenofpassthijdebalvooruit–Blijfzoveel
mogelijkooginoogmetdetegenstander,draaijerugnietnaar
hemtoe–Probeertegenstandernaardezijkanttedwingen–Jaag
tegenstanderopendwinghemtotfouten.

Duelomdebal
Wat?•Debalkanwordenveroverdmeteensliding,eenschouderduw
ofeenduelomdebal.
Waarenwanneer?•Overhetgehelespeelveld,alsereengoede
kansisomdebalteveroveren.Wanneerjealsspelertegretigbent
kanhetzijndatje(makkelijk)wordtuitgekaptofdebalmist.
Watzietdecoach,watdoethijvoorenwatzegthij?•Kieshetjuiste
momentomdebalteveroveren.Bijvoorbeeldnafoutvantegenstander,
onzuiverepasstegenstander,tehardebaltegenstanderopmedespeler
–Ganiettesnelnaardegrond.

Tegenhoudenvandebal
Bijeenverdedigendeactiebloktdespelerdebalvandetegenstander
dieophetdoelwilschieten.Dekeepertipt,stompt,vangtofbloktdebal.


