
 

 
Naam: KSAV St Dimpna 
Thema: afwerken  
 

Aantal: 10 + 2 
Categorie/niveau: 

Middenbouw 

Materiaal: 12 ballen, 2 
duiveltjesdoelen, gele truitjes, 
markeerhoedjes 

Richtlijnen en coachingswoorden: 
1. Haak van je tegenstander af om vrij te komen                                                   HAAK AF 
2. Probeer zo snel mogelijk diep te spelen                                                             SNEL DIEP 
3. Kies juiste positie voor doel                                                                              POSITIE  
4. Geef de pas als iemand in een gunstige positie staat:                                          PASS 
5. Werk zo snel mogelijk af bij een werkelijke doelkans:                                         WERK AF 
 
 

OPWARMING integratie basismotorische vaardigheden 

(20') 

 
 

 

 

 
 

Beschrijving: 
 
• Terrein dubbele 16 
• Speler 1 geeft een pass naar speler 2 die de bal 
meeneemt en tussen de hoedjes dribbelt en een pass 
terug geeft naar speler 1 die voor de goal gekomen is en 
afwerkt op doel, eerst in de keeper zijn handen en na 5’ 
trappen op doel. 
• Na trappen op doel aansluiten bij de andere groep. 
 
 
Coaching: 4 en 6 
 
Fun: wie in de keeper zijn handen trapt heeft een punt 
 
 

Variant 
• Terrein dubbele 16 
• Speler 1 geeft een pass naar speler 2 die de bal 
meeneemt en tussen de hoedjes dribbelt en een pass 
terug geeft naar speler 1 die achter de rug van speler 2 
vrij voor doel is gelopen.    
Na trappen op doel aansluiten bij de andere groep. 
 
Coaching: 1, 4 en 6 

 
Fun: wie maakt de meeste doelpunten? 
 

  



WEDSTRIJDVORM 1 vereenvoudigde vorm in golven (15') 

 
 

Beschrijving: 3 + K / 2 + K 
 
• Terrein dubbele 16 
• Keeper van verdedigers (rood) speelt steeds de bal in 

op de aanvallers (geel) die opkomen en de verdedigers 
proberen uit te schakelen door een dribbel of een 
passenspel en afwerken op doel. 
• Wisselen na 1’ of als de bal de doellijn overschreden  
heeft of bij een doelpunt. 

 • Na 7’ wisselen worden verdedigers aanvallers en 
omgekeerd. 
  
 Coaching: 1, 2 3 en 4 
 
Fun: Als aanvaller scoren: 1 punt en 2 punten als ze 
scoren na dribbel of op een halfverre pas. •Als de 
verdedigers scoren 2 punten.  
 
    

TUSSENVORM 1 "FUN" (15') 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Beschrijving: 
 
• terrein dubbele 16 
• ½ veld, een doel, 8 posten gemarkeerd met potjes 

• de 2 speelt de bal in op de 9 die loshaakt en doorspeelt 
op de 10; de 10 doet een vooractie en steekt de bal diep 
op de 7. Intussen maakt de 7 een explosieve vooractie. 
• de 7 loopt naar de achterlijn en speelt de bal in op de 9 

die ondertussen inloopt en afwerkt op doel. De 7 neemt 
de bal mee en sluit achteraan aan bij de eigen groep. 
• de doelmannen wisselen af in het doel 
• idem aan de andere kant. 
• doorschuiven 2 – 9 - 10 -  7 - 2  
  andere kant: 2 – 9 -10 – 11 - 2 
• 6’ op een hoger tempo spelen 
 
• veranderen van kant 6’ 
 
Coaching:  
 
1, 2, 3 en 4 
 
 
Coaching: 1, 2 en 3. 

 
  Fun: welk duo maakt het meeste doelpunten? 
 
Oefening 2 
 
 
Beschrijving 
  
Speler 1 speelt de bal in op speler 2, deze doet een 
georiënteerde controle en speelt de bal in op speler 3. 

Deze kaatst met speler 4 en speelt de bal door naar 
speler 5. 
Doorschuiven: 1-2-3-4-5-1 
de doelmannen wisselen af in het doel 
 
 

 

  



WEDSTRIJDVORM 2 Eindvorm in continu spel (20') 

 
 

Beschrijving: 5 + K / K + 5 
 
• Terrein dubbele 16 
• Wedstrijd spelen waarbij de nadruk wordt gelegd op de 
reeds weergegeven punten aangehaald in de richtlijnen en 
de coachingwoorden. 
 
Coaching: 1, 2,3 en 4 

 
 
Fun: welke ploeg wint de partij. Doelpunt na lhalflange 
pass of dribbel telt voor 2 punten. 
 
 
 
 

COOLING DOWN   

Huiswerk 

 

 

 

 
Beschrijving: 
Geven van laterale voorzet op indraaiende speler en 
afwerken 

Bespreking van thema en uitvoering 
Opruimen van het materiaal 
 
 

 


