
 

 
Naam: KSAV St Dimpna 

 

Thema: balhandeling (korte passing)   

 

Aantal: 8+2K 

 

Categorie: 

MIDDENBOUW  

 

Duur: 75 min  

Materiaal:  10 kegels , hesjes, ballen, potjes  

Richtlijnen en coachingswoorden: 

1. Help je medespeler door hem te coachen :HELP/SPREEKT 

2. Voer de oefening correct uit : CONCENTRATIE  

3. Gebruik je mindere voet : MINDERE VOET   

4. Ga tot het uiterste  :ALLES GEVEN 

5. Laat je horen als je de bal vraagt : SPEEL   

6. Werk af op doel : TRAP DOOR  

7. Geef een pass met de binnenkant van de voet : PASS 

8. Vraag de bal open (breed)  : OPEN  

9. Kom vrij van je tegenstander : KOM LOS  
 

OPWARMING Balhandeling  (15)  

OEF A  

 

 
OEF B  

 
OEF C  

 

Beschrijving: Oefening waarbij de basishandelingen worden 
toegepast  
Oef A : Reactiespel (jager bal) 

- Spelers spelen de bal rond in het vierkant  

- 2 jager  

- Hoeveel passen kunnen we geven zonder dat de 

jager de bal onderschept  

Jager : Max 0.30’  

- FUN : Welke jager veroverd het snelst de bal ? 

Oef B : pas-spel (3-hoekje)  
- Speler A leid de bal tot aan het potje en speelt de bal 

naar speler B  

- Speler B controleert de bal en speelt de terug op 

speler A (1/2)  

- Speler A speelt de bal diep  

- Speler B doet idem  

- Zo tot het vierkant rond is.  

Oef C : Balhandeling ‘Basic’ 

- Spelers leiden de bal door elkaar in het vierkant  

- Leiden links/Rechts 

- Onder zooltje  

- Achterwaarts  

- 2 voeten  

- Schijnbeweging  

- Buitkant voet links/rechts  

 

Coaching: 1,2,3,4,5,7 

WEDSTRIJDVORM 1  Partijvorm K+2/3  (10) 



 

Beschrijving: wedstrijdvorm K+2/3 

wedstrijd waarbij de meerderheid situatie word toegepast door 

breed te spelen krijgt de ploeg in balbezit meer ruimte  

Oef : 

- Spelers worden verdeeld in groepjes van  

- Keeper speelt de bal naar vragende ‘rood’ 

- Blauw start als verdedigende ploeg rood aanvallende 

ploeg  

- Team groen langs de kant  

- Duur max 1 min  

- FUN : Wie team scoort er het meest  

- Elk team is 3 x verdediger en 3x aanvaller  

Coaching: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

TUSSENVORM 1 pasvorm  (10) 

 

 

Beschrijving:  

Oefening waarin de balhandeling en passing van belang zijn  

Oef A :  

- Speler A kaatst de bal naar vragende B  

- B controleert de bal en speelt de bal terug naar 

vragende A 

- Speler A speelt diep naar vragende D  

- Speler D legt breed naar vragende C  

- Speler C legt de bal breed in de loop van speler D  

- Speler D leid de bal tussen de potjes en sluit aan bij 

de volgende groep  

Doorschuiven A-B/B-C/C-D/D-A 

Coaching: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

WEDSTRIJDVORM 2 partijvorm 6/3+K (15) 

 

 

Beschrijving: 

Partijvorm 6/3+K  waarbij het veld breed houden belangrijk is. 

Partijvorm waarin de meerderheidssituatie word toegepast. 

Oef :  

- Bal start bij team rood  

- Team rood probeert de bal in de ploeg te houden 

door de meerderheids situatie te benutten. 

- Team blauw probeert de bal te onderscheppen  

- Scoren :  

- Team rood in grote doel : 1 punt  

- Team blauw in 2 kleine doeltjes : 2 punten  

Coaching: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

TUSSENVORM 2 FUN : pas-afwerkvorm  

 Oef A  

 
Oef B  

 
 

Beschrijving:  

Pas-afwerkvorm waarbij de passing en afwerking van groot 

belang zijn. 

Oef A :  

- Speler A speelt diagonaal naar vragende B  

- Speler B kaatst de bal naar vragende C  

- Speler C kaatst de bal naar D  

- Speler D legt de bal opzij voor speler E 

- Speler E werkt af op doel  

Oefening gebeurt langs beide zijde  

 

Oef B : idem of oefening A maar de bal moet nu gericht door 

de potjes gegeven worden  

Doorschuiven A-B/B-C/C-D/D-A 

Coaching: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

 

 



WEDSTRIJDVORM 3  Continue vorm (15’) 

 

Beschrijving : wedstrijd 5/5  
 

- Wedstrijd 5/5 met de elementen van de wedstrijd 
waarbij word gelet op opbouw, controle en passing, 
breed spelen  

 
 
 
 
 
Coaching: 1-2-3-4-5-6-7-8 
 

COOLING DOWN   FUN 5’ FUN + bespreking 

 

Beschrijving :shoot pass  
 

- Iedere speler krijgt 2 kansen om de bal in 1 van de 3 
vierkanten te passen  

- Vierkant 1 : op 5 meter (1 punten) 
- Vierkant 2 op 10 meter (3 punten) 
- Vierkant 3 op 20 meter (5 punten)  

Vierkant 2op2 meter  
 

- Reflectie : vragenronde hoe verliep de training  
 

 

 


