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INLEIDING 

Waarom deze trainingsmap?

De trainermap geeft de startende G-voetbaltrainer alvast de nodige 
inspiratie om aan de slag te gaan met eenvoudige en speelse 
voetbaloefeningen voor de G-spelers. 

Wat weet je best vooraf?

Deze bundel omvat wedstrijdvormen en tussenvormen waarmee 
je je training kan opbouwen. Elke oefening wordt vergezeld van één 
of meerdere pictogrammen die het thema of doelstelling van de 
oefening omschrijven. Al deze pictogrammen zijn terug te vinden in 
de “Niemand Buitenspel” pictogrammenset.

Voorzie best tussen de 10 en de 15 minuten per oefening – dit is 
ook afhankelijk van het aantal spelers, het niveau van de spelers, de 
totale tijdsduur van de training en het aantal trainers. 

Elke oefening kan je in principe met meer of minder spelers 
uitvoeren dan aangegeven op de fiches. Sommige oefeningen 
kunnen in een competitievorm uitgevoerd worden, maar houd de 
oefeningen vooral FUN en leerrijk voor de spelers!

Enthousiasme van de trainers is belangrijk. Het werkt aanstekelijk 
en zo motiveer je je spelers nog meer!  



FUN & 

Formation 

FUN

De uitdaging voor de trainer: al spelend doelgericht leren! 
   Breng veel afwisseling. 
   Hou rekening met de denk- en belevingswereld van de G-voetballer.
   Kies voor eenvoudige en herkenbare organisatievormen.

Differentiëren is noodzakelijk om een beter leermoment te bekomen.
Het hebben van plezier in voetbal is het allerbelangrijkste voor het 
zelfvertrouwen én het goed presteren van de G-voetballer. 

Iedere G-voetballer: 
   komt tijdens de training zoveel mogelijk tot voetballen
   komt vaak aan de bal 
   krijgt veel scoringskansen 
   mag vrij spelen

FORMATION

FORMATION = TRAINING. G-voetbal richt zich tot het aanleren van 
algemene en specifieke bewegingsvaardigheden. In de eerste fase 
gaat de aandacht vooral naar de algemene balvaardigheid om in een 
volgende fase over te gaan naar specifieke voetbalvaardigheden. Als 
deze vaardigheden op een leuke en veilige manier worden gegeven 
en als de actieve leertijd maximaal is, dan kunnen we spreken van een 
geslaagde training!

FORMATION = OPVOEDEN.
    De G-voetballer verwerft sociale waarden via het voetbalspel: 

respect voor zichzelf, anderen, materiaal en infrastructuur. 
   De G-voetballer speelt om te winnen maar leert ook verliezen. 
   De G-voetballer respecteert de spelregels van het voetbalspel. 
   De G-voetballer leert samenwerken met anderen.

TIPS!
Wees positief ingesteld

Kies voor een eenvoudige organisatie

Geef positieve feedback

Spreek de taal van de G-voetballer

Zorg voor veel variatie binnen

 dezelfde organisatie



wedstrijdvormen &

 & TUSSENVORMEN

WEDSTRIJDVORMEN

Binnen de trainingsbundel voor het G-voetbal opteren wij ervoor om in 
bepaalde oefeningen wedstrijdvormen te introduceren: 

   De spelers leren voetballen op een realistische manier,  
zoals het er in een wedstrijd aan toe gaat.

   Wedstrijdvormen zorgen voor plezier en beleving:  
iets wat je graag doet, pik je sneller op.

   Wedstrijdvormen zorgen voor een hoge actieve leertijd en  
veel leermomenten (indien vlot georganiseerd).

TuSSenvormen

De wedstrijdvormen worden steeds afgewisseld met een tussenvorm. 
Veel afwisseling dus, wat de concentratie bij de spelers hoog houdt. 
Meestal reiken we een tussenvorm aan in een spelvorm. Soms is 
het aanleren van bepaalde basisvaardigheden in oefenvormen een 
noodzaak, bijvoorbeeld om te vermijden dat de speler een motorische 
vaardigheid op een foutieve manier ontwikkelt. 

Onder tussenvormen verstaan wij: 

   bal- en lichaamsbeheersing 
   basisvaardigheden (“basics”) met gerichte oefenvormen en 

dribbelspelen, mikspelen, controlespelen en trap- en doelspelen

Met dank aan de “special devils” coaches en cursisten van de 
initiatoropleiding G-voetbal 2020-2021 voor hun inspirerende 
oefenvormen.
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ZANDLOPEROEFENING

(OPWARMING)

1 speelt naar 2, 2 speelt naar 3.
Dribbelen naar loopladder en hekjes,  
daarna aansluiten bij andere ploeg.
Meerdere spelers op positie 1 met bal.

opwarming

dribbel- 
vaardigheid

passvorm 
kort

oog-voet 
coördinatie

snelheid

Geen opgelegde oefeningen bij loopladder/hekjes.
Trainer bij positie 2 in de rug van speler,  
aanleren naar de bal bewegen.

Integratie keepers opwarming: ipv loopladder/hekjes: bal 
Spelen naar keeper en terugvragen richting positie 1

Controle // Pass  
Afhankelijk van niveau: ingedraaid staan,  
naar de bal bewegen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min6x 1x 6x

1

2

3
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SLALOMKONING

Op signaal trainer (rood-groen) slalommen de eerste 
spelers van team rood en blauw tussen de kegels en 
proberen te scoren. Wie wint van de 2 teams?
Afstanden tussen kegels en aantal kegels zelf te bepalen.

dribbel- 
vaardigheid

wedstrijd 
2 spelers meer

oog-voet 
coördinatie

snelheid

Wie daagt wie uit? Wie daagt de trainer uit?

1 bal per ploeg, om ter snelst 5 doelpunten scoren
Slalom enkel met rechter of linker voet

Actie // Snel reageren // Kort draaien

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min2x 6x 2x
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KLEURENACTIE

Op signaal trainer (rood-groen) lopen de eerste spelers 
van de groep met de bal rond kegel rood of geel. De 
speler draait een toertje rond de kegel en scoort in eigen 
doel. Welke groep scoort het eerst 10 doelpunten?

afwerkvorm 
individueel

wedstrijd 
2 spelers meer

oog-voet 
coördinatie

snelheid

Puntensysteem met potjes

Trainer roept groen maar spelers draaien rond rood
Doelen ook een kleur geven: rond rood draaien en  
scoren in rood doel

Actie // Snel reageren  // Kort draaien  // Kijken waar 
het doel staat

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min2x 4x 2x
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1 speelt naar 2, 2 kaatst naar 1.  
1 lange bal  naar 3. Aansluiten ander team
Extra spelers sluiten aan op positie 1.  
Eventueel ook 2 spelers op positie 3

Eventueel vierkant maken op positie 3 waar de bal moet 
komen. Wie kan bal controleren in vierkant?

Integratie keepers opwarming: ipv loopladder/hekjes: bal 
spelen naar keeper en terugvragen richting positie 1

Kaatsen // Controle verzorgen  
Positie 1 naar de bal bewegen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min

1

1

2

3

2

3

9x

aanname 
balcontrole

passvorm  
lang

dieptespel

1

1

2

2

3

3

SPELEN OP 3e MAN
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K+ 1 vs. 1 + K
Bal vertrekt telkens bij verdediger die een lange bal 
speelt op de aanvaller, die probeert zo snel mogelijk te 
scoren. Indien de verdediger de bal afneemt,  
moet hij proberen te scoren in het andere doel.  
Telkens wisselen van plaats. Einde oefening bij doelpunt 
of na +-1 minuut (afhankelijk van niveau/fitheid spelers). 
Bal kan ook starten bij keeper die met de hand uitgooit 
naar overkant.

afwerkvorm 
individueel

positiespel 
aanvallen

positiespel 
verdedigen

1V1

Duo’s zelf samenstellen of spelers elkaar laten uitdagen. Wie 
scoort de meeste doelpunten.

Bal vanaf midden terrein spelen waarbij de speler die bal 
ontvangt mag kiezen in welk doel hij/zij scoort.

Durf // Dribbel // Actie // Hoog verdedigen // Omschakelen  
Keepers meespelen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

2x 1 bal per 2
15 
min

1

1

1

2

1v1
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De aanvaller dribbelt de bal in en speelt één tegen één 
tegen de opkomende verdediger. De speler die de bal 
door één van de poortjes dribbelt, scoort.

oog-voet 
coördinatie

Score bijhouden om zo onderlinge competitie te stimuleren

Grootte veld aanpassen (+ of -) // Poortjes smaller of  
breder maken // Verdediger krijgt 2 punten als hij scoort

Bal buiten, oefening afgerond en volgende tweetal  
Bal zo vaak mogelijk raken // Bal kort bij zich houden 
 

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min8x 4x 6x 2 kleuren 115 

min

dribbel- 
vaardigheid

1v1 VARIANT
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passvorm 
lang

dieptespel

snelheid

doelpoging 

op lage paSS

Afwisselend in 2 groepen: Speler 2 speelt in op speler 1
Speler 1 legt bal af op speler 2 en deze trapt op doel 
Speler 1 gaat bal halen, speler 2 neemt positie van   
speler 1 in , speler 1 sluit aan bij dezelfde groep 

Ieder team neemt een clubnaam >> na 6 min en 18 min  
transfer bij elke club. Elk team begint met 10 punten, telkens 
men scoort met de goede voet gaat er 1 punt af, kan men 
scoren met mindere voet 2 punten. Wie het laagste punten 
heeft aan einde van oefening wint. Keeper krijgt 30 punten, 
telkens men scoort gaat er een punt af.  
Wie wint het wedstrijdje tussen keeper en spelers?

Variatie >> enkel trappen met verste voet
Differentiatie >> enkel trappen met beste voet of mindere voet

Speel //  Verplaats // Trap

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

6 
min4x

4x



afwerkvorm 
voorzet

1

2

3

1

2
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wedstrijd 
1 speler meer

breedtespel

snelheid

Keeper gooit de bal naar tegenstrever 1, deze dribbelt 
richting verdedigers en speelt vervolgens de bal in op 
ofwel speler 2 of 3 van het rode team. Deze lopen achter 
de kegels door om het veld groot te houden. De speler 
die de bal ontvangt maakt een actie en speelt een vrije 
speler aan die vervolgens afwerkt op doel.
Indien verdedigers de bal onderscheppen mogen zij 
proberen te scoren op het kleine doel.

1 punt bij doelpunt, 2 punten bij doelpunt vanaf zone 11-meterstip.
3 punten indien verdedigers kunnen scoren op klein(e) doel(en). 

Variatie >> voor verdedigers overgaan naar 2 doelen  
Differentiatie >> speler op de juiste plaats zetten  
(niet tegenvoets)

Gooi // Dribbel in // Groot // Speel // Druk // Actie // Trap

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

2x 8x 2x
20 
min

LAGE VooRZET
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loopcoördinatie

dribbel- 
vaardigheid

passvorm 
kort

oog-voet 
coördinatie

aanname 
balcontrole
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De spelers in het blauw dribbelen met de bal tot het 
midden van het terrein, de spelers in rood lopen ook naar 
het midden van het terrein en nemen daar de bal over en 
dribbelen door naar de overkant. Dan start de oefening 
opnieuw, en dit 10 keer. Beginnen op een afstand van 5 m 
tegenover elkaar.

In het midden een high-five doen bij elkaar.Tellen tot 10, 
welk team van twee spelers eerst 10 keer de oefening heeft 
uitgevoerd is gewonnen.

Wanneer de afstand 5 m goed gaat, de afstand vergroten 
naar bv. 10 m of 15 m. Spelers laten wisselen van partner 
na 10 keer de oefening te hebben uitgevoerd  
(doorschuifsysteem).

Bal aan de voet: KORT // Vooruit kijken: KIJK // Bal afgeven 
aan andere speler: GEEF // Bal dribbelen: DRIBBEL
 

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min10x 2x

Basistechniek 

dribbelen

1 bal per 2



dribbel- 
vaardigheid

oog-voet 
coördinatie

2x

snelheid

afwerkvorm 
individueel

14

Spelers worden opgedeeld in twee teams, spelers drijven 
met de bal naar de eerste kegel en ze dribbelen met de bal 
rond die kegel. Daarna gaan ze terug naar het startpunt. 
De speler drijft dan met de bal naar de tweede kegel en 
dribbelt errond, dit herhalen bij de derde en vierde kegel 
tot de laatste kegel is bereikt, dan wordt er eventueel op 
doel geschoten.

Wedstrijdje tussen de twee teams, welke team kan als eerste 
al zijn spelers door het dribbelparcours loodsen en scoren?

Alleen dribbelen met mindere, betere voet
Lange pass trappen na dribbel rond laatste kegel

Dribbelen // Kort draaien // Afwerken //  Actie // Snelheid

 

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10x

SNELHEIDSOEFENING

10 
min

15 
min
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dribbel- 
vaardigheid

oog-voet 
coördinatie

snelheid

balbezitvorm 

1V1

15

De keeper gooit de bal uit tot in het midden van het 
veld. Zowel de rode als de blauwe speler vertrekt als de 
keeper de bal heeft uitgegooid (1). De speler eerst aan 
de bal is de aanvaller en de andere is de verdediger(2). 
De aanvaller probeert te scoren (vanaf potje (7m lijn)) 
(3).Nadien wisselen bij volgende ronde, aanvaller wordt 
verdediger en verdediger wordt aanvaller.
 

Wie scoort het meest? 
Per gemaakte goal krijgt groep 1 potje (puntensysteem)

Aanvaller wordt verdediger  // Speler die scoort wordt keeper 
Afstand vanaf schot vergroten tot 10 m

Vrij lopen: LOOP // Vooruit kijken: KIJK // Afwerken op 
doel: SCHIET

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

4x2x 2x 6x

K+1V1

15 
min

1

1

23
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opbouw 
van achteruit

uithouding

3v3

16

In de opbouwzone (16m) wordt er 2+Keeper / 2 gespeeld. 
De verdedigers (3 en 4) proberen 9 en 10 uit te spelen 
samen met de doelman. Daarna scoort blauw in de 2 
kleine doeltjes. De 3 spelers recupereren de bal en  
trachten zo snel mogelijk te scoren in het vaste doel.
*De rode speler (3) mag bijvoorbeeld in eerste instantie niet in de 16m komen 
(al vervalt dan de naam wedstrijdvorm).

Doelpunten in het kleine doel = 2 punten
Keeper, 3 en 4 moeten de bal minstens 1x raken alvorens verder 
te spelen.
Minstens 1 dribbel alvorens doelpoging te mogen ondernemen

Spelers 10 bij rood weghalen  //  Spelers extra  // 
2 grote doelen

Aanvallers: Keuze maken: trap/pass of dribbel
Verdedigers: Openen breed (afhaken)

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

2x
10 
min

K+2V3
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dribbel- 
vaardigheid

dieptespel

oog-voet 
coördinatie

reactie- 
vermogen

17

1) De blauwe spelers lopen eerst over zonder bal. Erna met 
bal (zonder een kegel te raken). Ze trachten zo snel mogelijk 
te scoren in een doeltje als ze spelen met bal.
2) Overlopen zonder een kegel te raken en zonder dat de 
gele tikker je bal raakt. Weer trachten te scoren.
3) Overlopen maar je mag niet door de vierkanten (kegels) 
lopen, zorgen dat je bal niet afgepakt wordt en scoren.  
De tikker mag ook niet door de vierkanten.

Tel je doelpunten // Tel hoeveel maal je kan overlopen
Afvallingsrace: Wie blijft het langst over zonder bal kwijt te 
spelen (extra opdracht voor wie eraan is)

4) idem als 3, maar de tikker mag bijvoorbeeld wel door 
het gele vierkant.
5) Tikker kan ook scoren en niet alleen afnemen
*Als de tikker een keeper is, kan je deze de bal bijvoorbeeld met de handen laten raken.

Aanvallers: Kort bij – Kijk voor je – Scoor (zo snel mogelijk) 
Verdedigers: Kijk bal - Voorvoeten

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

12-16x4x
10 
min

15 
min

ONTWIJKERTJE



snelheid

afwerkvorm 
voorzet

loopcoördinatie

passvorm 
lang

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4
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Een afwerkingsoefening waarbij spelers in combinatie met 
een (één-tweetje) pasbeweging moeten trappen op doel. 
De speler past richting de trainer (1), de trainer past de bal 
in de breedte (2), hierbij loopt de speler richting de bal (3) 
en werkt af op goal (4). Dit gebeurt om de beurt, eerst de 
spelers aan het blauwe startpunt (1) dan aan het rode  
startpunt (1). Zo wisselen de spelers ook steeds van positie 
en kunnen ze vanuit een andere invalshoek afwerken.

De goals bijhouden, wie het eerste 10 doelpunten scoort, 
wint het spel // De winnaar mag de volgende oefening  
starten of mag beginnen met het kiezen van ploegen

De trainer kan variëren in het geven van de passen (hard, 
zacht, omhoog gooien) // De trainer kan een speler de 
positie laten innemen, zo zijn er extra spelers aan het 
deelnemen en trainen zij ook het passen.

Positieve motivatiewoorden (goede pas, goed bezig, goed 
gedaan,..) // Bijsturing tips (binnenkant voet gebruiken, over 
de bal hangen bij te hoog trappen)

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min

12 
min2x 2x

AFWERKEN TOT 15m



dribbel- 
vaardigheid

passvorm 
kort

afwerkvorm 
individueel

19

Spelers worden ingedeeld in twee teams – spelers dribbelen 
met de bal tot aan de 5de kegel, daarna passen ze naar de 
speler / trainer aan de rand van het strafschopgebied. 
Speler / trainer past de bal  terug en de speler schiet op doel.

Wedstrijdelement tussen de twee teams, welk team maakt 
de meeste doelpunten? // 1 punt per doelpunt, welk team 
haalt het eerste 10 punten / maakt eerst 10 goals

Kegels korter bij elkaar zetten // Schieten op doel met 
mindere voet // Wedstrijdje zo snel mogelijk rond de 
kegels dribbelen, wie eerst is mag passen en schieten 
op doel.

Dribbel // Schot // Actie // Snelheid // Bal korthouden

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min

15 
min11x 3x/team

doelpoging na 

dribbel & paSS



dribbel- 
vaardigheid

20

oversteekspel

Spelers drijven met de bal en proberen voorbij de  
verdedigers te dribbelen naar de andere kant van het 
veld, aangegeven met enkele kegels. 
Spelers lopen langst het terrein terug naar de startzone 
als ze de overkant bereikt hebben.

oog-voet 
coördinatie

snelheid

Als spelers voorbij de verdedigers kunnen dribbelen: 1 punt
Als verdedigers de aanvallers kunnen stoppen: 1 punt
Wie wint het wedstrijdje?

Aantal verdedigers of aanvallers verhogen / verminderen
Alleen dribbelen met mindere, betere voet
Veld breder of langer maken

Dribbelen // Snelheid  // Actie  // Verdedigen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

5x 4x 2 kleuren
10 
min

15 
min

positiespel 
verdedigen
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tweelingvoetbal

Geef elkaar een hand, laat niet los en scoor in  
het doeltje! 2 teams van 4 of 6 spelers spelen een 
wedstrijdje tegen elkaar: welk team scoort de meeste 
doelpunten?

oog-voet 
coördinatie

afwerkvorm 
collectief

Geef elkaar een hand en laat niet los!
Welk team scoort de meeste doelpunten?

Verhoog / verminder het aantal spelers
Enkel schieten op doel met mindere / betere voet

Schieten // Samenwerken  // Actie  

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

8x 4x 2 kleuren
10 
min

15 
min2x

loopcoördinatie
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1-2-3 piano!

Dribbel met de bal naar de overkant, nadat de dirigent(e) 
1-2-3 piano heeft geroepen mag hij/zij zich omdraaien. 
Zorg dat je bal dan niet meer beweegt!
Ligt de bal niet stil = terug naar startpositie!
Wie bereikt het eerst de dirigent(e)?

De winnaar wordt de dirigent(e), maar laat ook de minder 
ervaren voetballers eens dirigent(e) zijn.
Wie bereikt het snelst de overkant?

Enkel de bal aanraken en drijven met betere / mindere voet
Bal op bepaalde manier stoppen ( met onderkant voet, etc....)

Dribbelvaardigheid // Snelheid // Bal stoppen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min

15 
min4x

dribbel- 
vaardigheid

oog-voet 
coördinatie

snelheid

reactie- 
vermogen

1-2-3  
piano!
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2 blauwe spelers starten met de bal aan de voet en  
trachten een 2 vs. 1 situatie uit te spelen tegen 1 rode 
speler + keeper – Ze trachten tot een doelkans te komen.
De rode ploeg kan de bal afnemen en scoren in de kleine 
doeltjes. Na 4 minuten wisselen van ploegen.

positiespel 
aanvallen

positiespel 
verdedigen

2V2

Welk team maakt de meeste doelpunten?
Iedereen mag keeper zijn!

Minstens 1 dribbel voor trap
Enkel trappen met mindere, betere voet

Juiste keuze maken: dribbel – pas of trap
Methode: Stop, help
  

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

4x2x 2 kleuren

4 
min

4x

2v2



dribbel- 
vaardigheid

24

krokodillenspel

Probeer als speler vanaf jouw potje of kegel naar het 
midden (vijver) te dribbelen en terug. De speler in het 
midden (de krokodil) probeert de bal uit het midden 
(vijver) te houden door de ballen weg te tikken. Als je bal 
weggetikt word, ga je terug naar jouw startkegel. Als het 
de speler lukt om terug te keren, zonder dat de krokodil 
de bal wegtikt, dan krijgt de speler één punt.

cooling 
down

snelheid

Wie verzamelt het snelst vijf / punten?
Wie zijn bal weggetikt word ligt uit het spel.  
Wie blijft het laatst over?

Het vak (de vijver) smaller of langer maken.
Het vak (de vijver) breder of smaller maken.

Dribbelen // Snelheid  // Bal aan de voet  // Bal afschermen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

14x
10 
min

15 
min6x

opwarming



passvorm 
kort

25

1V1 
MET KaaTSERS

De spelers spelen 1 tegen 1 met neutrale kaatsers (oranje 
1 en 2). De speler in balbezit probeert een punt te scoren 
door de bal te kaatsen naar de twee kaatsers zonder dat 
de verdediger de bal onderschept.

Wie maakt de meeste punten?
Wie kan het langst de bal blijven kaatsen zonder dat de 
verdediger de bal raakt?
Wedstrijdvorm met doelen met neutrale kaatsers aan de 
zijkant, gebruik ze om te scoren!

Aantal spelers of kaatsers verhogen // Speelveld smaller 
en/of korter maken // Enkel passen met mindere, betere 
voet // Kaatsers moeten de bal terugkaatsen in één tijd

Korte pass // Kaatsen // Verdedigen // Loopactie // Vrijlopen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min8x

15 
min

oog-voet 
coördinatie

snelheid

balbezitvorm 

1

2



dribbel- 
vaardigheid

oog-voet 
coördinatie
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dribbelspel

De 4 spelers dribbelen allen op het zelfde moment naar 
de middelste kegel, daarna volgt een actie naar rechts. 
Daarna drijven de spelers met de bal terug naar de 
buitenste kegel. Ze gaan rond de buitenste kegel en  
dribbelen terug naar de middelste kegel. Daarna volgt 
weer een actie naar rechts en dit wordt herhaald tot 
iedereen een volledige ronde heeft gemaakt.

snelheid

Wissel op tijd van richting.
Wie maakt geen enkele fout?  
Wie een fout maakt ligt uit de oefening.

Haal de middelste kegel weg, hierdoor moeten de spelers 
naar elkaar kijken om de actie naar rechts te maken.
Dribbel enkel met mindere, betere voet.

Actie  // Dribbelen  // Snelheid // Bal aan de voet

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min

15 
min4x 4x4x7x

uithouding
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schietspel 
MET poortjes

Spelers passen vanaf de eerste passlijn de bal door het 
poortje naar de medespeler. Als de bal succesvol door 
het poortje word gepast door beide spelers schuiven ze 
een passlijn op. Als het de spelers niet lukt de bal door 
het poortje naar elkaar te passen, gaan ze een passlijn 
terug. Welke spelers passen de bal met succes door de 
poortjes vanaf elke passlijn?

Wedstrijdvorm tussen twee teams van twee spelers. Welk 
team haalt het eerste de laatste passlijn?

Afstand tussen de poortjes vergroten/ verkleinen
Enkel passen met mindere, betere voet
Afstand van het passen vergroten / verkleinen

Korte pass // Lange pass // Actie // Binnenkant voet passen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min

oog-voet 
coördinatie

12 
min24x 4x

passvorm 
kort

passvorm 
lang



dribbel- 
vaardigheid

reactie- 
vermogen
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De blauwe speler (onderaan) dribbelt met de bal richting 
het doel en probeert te scoren. Op het moment dat de 
bal buiten is / er gescoord word mag de rode speler 
(rechts) beginnen te dribbelen. De blauwe speler die juist 
op doel geschoten heeft word de verdediger en de rode 
speler probeert te scoren op doel. Als de bal buiten is 
of er gescoord word, word de rode speler de verdediger 
terwijl de volgende blauwe speler naar doel dribbelt. Dit 
gaat zo door tot het einde van de oefening.

Wedstrijdvorm, welk team kan als eerste 10 goals maken?
Wie scoort ligt uit het spel, welk team is het eerste uitgespeeld?

Aanvallers starten verder van het doel
Enkel schieten op doel met mindere, betere voet

Aanvallen // Verdedigen // Actie // Dribbelen  
Reactievermogen // Omschakeling

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

2x 2x 8x4x

1V1+K 
omschakeling

15 
min

positiespel 
aanvallen

positiespel 
verdedigen



dribbel- 
vaardigheid

29

1V1 
van achteruit

De blauwe aanvaller (onderaan) speelt de bal in op de 
andere aanvaller (links bovenaan). Op het moment dat 
de tweede aanvaller naar de bal beweegt mag de  
verdediger druk zetten in de rug van de tweede  
aanvaller. De aanvaller scoort een punt als hij in één van 
de twee doeltjes kan scoren, de verdediger wint een punt 
als hij de bal verovert en de bal naar de overkant drijft.

Wedstrijdvorm: Wie scoort het eerst 5 (doel)punten? OF 
kunnen de verdedigers eerst 5 keer de bal afpakken en de bal 
naar de overkant drijven.

Enkel schieten met mindere, betere voet // Veld smaller / 
breder maken // Doelen kleiner / groter maken //  
Verdediger verder of korter van de aanvaller laten starten.

Aanvallen // Verdedigen // Draaien // Schieten // Actie  
Dribbelen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10 
min

15 
min2x 3x 6x4x afwerkvorm 

individueel

positiespel 
aanvallen

positiespel 
verdedigen



4v4

afwerkvorm 
collectief
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Een echt wedstrijdje met een twist!
Twee teams spelen tegen elkaar met vier doeltjes,  
zo moet ieder team dus twee doeltjes verdedigen,  
maar kan het ook scoren in twee doeltjes!
Als de bal buiten de lijnen gaat voor een inworp of een 
corner, dan mag het team de bal in dribbelen of ingooien.

Wie scoort als eerste 5 doelpunten?
Het ene doel is 2 punten waard en het andere doel maar 1 punt,  
wie haalt het eerst 10 punten?

Veld breder en / of langer maken
De doeltjes dichter bij elkaar of verder uit elkaar zetten
Enkel scoren met mindere, betere voet

Aanvallen // Verdedigen // Tackelen // Bal afnemen
Schieten // Actie // Snelheid // Passen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

4x 6x

4v4 
met 4 doelen

15 
min

positiespel 
aanvallen

positiespel 
verdedigen

2 kleuren
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Alle spelers hebben een bal. Er zijn twee tikkers met een 
bal die proberen om zoveel mogelijk andere spelers aan 
te tikken binnen x aantal seconden.
De spelers moeten de bal zo kort mogelijk aan hun voet 
houden en moeten binnen het speelveld blijven, anders 
krijgen de tikkers een punt.

Maak teams van tikkers, welk team haalt het meeste punten door 
de meeste spelers aan te tikken in x aantal seconden?

Veld langer of breder maken
Veld korter of smaller maken
Verdedigers mogen zonder bal tikker zijn

Dribbelen // Bal kort houden // Positiespel // Ontwijken

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

8x
15 
min2 kleuren

dribbelTIKspel

oog-voet 
coördinatie

dribbel- 
vaardigheid

snelheid



opwarming
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2 teams spelen tegen elkaar: in welk huis liggen de 
meeste ballen op het einde van het spel? (het huis word 
weergegeven door een vak van vier potjes)
De speler haalt een bal in zijn eigen huis door een bal te 
halen uit een huis van een ander team, door de poortjes 
te lopen, en dan de bal in zijn eigen huis stil te leggen.

Welk team heeft op het einde van het spel de meeste ballen  
in zijn huis liggen?

Spelers mogen de bal met de voeten of handen beroeren.
Spelers mogen enkel dribbelen met hun mindere, betere voet

Dribbelen // Bal kort houden // Draaien // Snelheid // Actie

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

16x 20x

kom snel 
naar huis

12x 1 
min

oog-voet 
coördinatie

dribbel- 
vaardigheid

snelheid

12x



afwerkvorm 
individueel

oog-voet 
coördinatie
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Spelers schieten vanaf 3 lijnen (afstand naar keuze).  
Als de speler links of rechts van de pion in de hoeken 
scoort krijgt hij of zij 2 punten. Schiet de speler de bal in 
het midden tussen de kegels in doel, dan krijgt hij of zij 1 
punt. Wie 5 punten op de eerste lijn mag naar de tweede 
lijn, wie 5 punten behaald op de tweede lijn mag naar 
de derde lijn, wie daar het eerst 5 punten scoort is de 
winnaar. Spelers gaan naast het speelveld terug om naar 
de volgende lijn te gaan.

Welke speler raakt het snelst aan de laatste lijn en voltooid het spel 
als eerste? // De speler die het laatst achterblijft op een lijn ligt uit 
het spel, Wie blijft er als laatste over?

Afstand naar doel kleiner of groter maken // Pionnen verder  
uit elkaar of dichter bij elkaar plaatsen // Alleen schieten 
op doel met mindere, betere voet.

Schieten op doel: Tips geven hoe men moet schieten op doel, 
over de bal hangen // Achteruit leunen bij trappen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

6x 12x 10x + 1/speler

AFWERKEN op  

VERSCHIllENDE AFSTANDEN

DUUR

15 
min
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Welk duo heeft op het einde de meeste ballen in zijn leeuwenkuil?

Veld smaller of korter maken
Veld breder of langer maken
Leeuwenkuil groter of kleiner maken

Dribbelen // Snelheid // Actie // Bal afschermen // Bal afnemen

materiaal

FUN-element

variatie

coaching

DUUR

10x 6x 2 kleuren

oog-voet 
coördinatie

dribbel- 
vaardigheid

snelheid

Alle spelers hebben een bal behalve de twee tikkers,  
één tikker probeert zoveel mogelijk spelers aan te tikken 
terwijl de andere tikker de leeuwenkuil beschermd.  
Wanneer een speler wordt getikt, word de bal door 
de tikker naar de leeuwenkuil in het midden van het 
speelveld gedribbeld. De spelers die werden getikt lopen 
uit het speelveld naar het groene vak. Ze mogen daarna 
de ballen uit de leeuwenkuil afpakken als ze een bal 
uit de leeuwenkuil kunnen dribbelen zonder getikt te 
worden.

dribbeltikspel 

leeuwenkoning

4x
10 
min

12 
min


