
 
Naam: KSAV St Dimpna 
Thema:  leiden en dribbelen 
Basics: B+ leiden en dribbelen 
Tactics: TT14 infiltratie +challenge 

Aantal: 12 
Categorie : 
MIDDENBOUW 
Tijdsduur: 90 min 

Materiaal: 1 groot doel, 2 kleine doeltjes, 
10 ballen, 8 potjes, 8 kegels voor terrein- 
afbakening, 5 vestjes 
Afmeting terrein: 35x50m 

 
Richtlijnen en coachingswoorden: 

1 = Bal zo kort mogelijk bij voet houden en hou overzicht over speelveld  Bal kort - Kijk vooruit 
2 = Bal zsm leiden richting doel EN op juiste moment tegenspeler voorbij gaan  Maak actie - Snel 
3 = Zo snel mogelijk bal spelen naar vrijgelopen medespeler of maak doelpunt  Speel - Scoor 

OPWARMING Tijdsduur:   10 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 

ORGANISATIE: 

Terrein: 35 x 25m, 5 kegels, 4 potjes centraal 

12 spelers hebben bal, 2 zonder bal. 
 

BESCHRIJVING: (1/1) 
Oefening: 
Rood+Blauw opgesteld aan zijkanten veld 

+leiden bal snel >1 van 4 potjes in centrum 
en terug. Doel is om errond te dribbelen. 
R1/B1 staan centraal en verhinderen dit, R1 
speelt tegen Blauw, B1 tegen Rood. 

 

Variatie: start met 2 jagers, dan 3,4,… enz naar 

ondertal balspelers 
 

Doorschuifsysteem: 

In golven (max 20sec). Speler die bal verliest 

wordt jager. 
Einde: 4 potjes +ballen meebrengen >Trainer 

 

COACHING: 
Voetbal: 1 +2, te coachen= speler met bal 
Fun: Wie bereikt meeste potjes? 

Mentaal:  “blijf in beweging!” 

WEDSTRIJDVORM 1 Tijdsduur:   15 min 
 

 
 
 

 

ORGANISATIE: 

Terrein: 35x25m, 5 kegels, 1 groot doel, 
2 kleine doeltjes via 2x2 potjes. 

 

BESCHRIJVING: (1/K+1) 
Oefening: 

Rood (links) met bal start steeds wedstrijd. 
Rood leidt bal zsm >doel, challenge met Blauw, 
winnaar afwerken >doel of >2 doeltjes 

 

Variatie: verschillende schijnbewegingen 
 

Doorschuifsysteem: 
Na doelpunt/bal buiten/20 sec start Rood 
rechts, … enz 

Na alle Rode spelers / 7,5min wissel teams. 
Einde: 4 potjes +ballen meebrengen >Trainer 

 

COACHING: 

Voetbal: 1 +2, te coachen= speler met bal 

Fun: Wie maakt meest doelpunten ? 
Mentaal:  “Durf! +Denk snel!” 



 
Naam: Bartel Van Bogaert 
Plaats:  KVS Branst 
Basics: B+ leiden en dribbelen 
Tactics: TT14 infiltratie +challenge 

Aantal: 14 
Categorie : U10 
Tijdsduur: 90 min 

Materiaal: 1 groot doel, 2 kleine doeltjes, 
10 ballen, 8 potjes, 8 kegels voor terrein- 
afbakening, 5 vestjes 
Afmeting terrein: 35x50m 

 

TUSSENVORM 1 Tijdsduur:   15 min 
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ORGANISATIE: 

Terrein 35x25m, 1 groot doel, 2 kleine doeltjes 
(45° draaien), 5 kegels. 

 

BESCHRIJVING: (2/K+2) 
Oefening: 

2x Rood met bal starten gelijktijdig op signaal T. 
Rood centraal leidt zsm >doel+Blauw verdedigt. 
Rood links leidt >doel +moet schijnbeweging 
maken +na scoren mee aanvallen. Niet scoren 
is terugkeren. 
Blauw start (overgestelde hoek) als Rood 
centraal is gestart. 
Blauw wint duel = scoren >doelen aan zijkant. 

 

Variatie: verschillende schijnbewegingen 
 

Doorschuifsysteem: 

Rood wisselt per 2 +onderling centraal/zijkant. 

Blauw wisselt rechts/links. 
Na doelpunt/bal buiten/20 sec start Rood 
rechts, … enz 
Na 7,5min wissel teams. 

 

Einde: spelers brengen alle ballen mee >T 
 

COACHING: 

Voetbal: 1 +2, te coachen= spelers met bal 
Fun: Wie maakt meeste doelpnt na dribbel? 
Mentaal:  “Blijf in beweging! +Hou vol!” 

WEDSTRIJDVORM 2 Tijdsduur:   15 min 
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ORGANISATIE: 

1x terrein 35x35m, 1 groot doel, 2 kleine 

doeltjes via 2x2 potjes, 4 kegels. 
 

BESCHRIJVING: (3/K+3) 
Oefening: 
Keeper start steeds wedstrijd. 
K speelt bal >R2 of >R3 of >R5 die inlopen. 

3x blauw op doellijn, start inlopen NA aanname 
Rode speler, verplicht duel 1/1. 

 

Variatie: verschillende schijnbewegingen 
 

Doorschuifsysteem: 
Wissel spelers na doelpunt/bal buiten/20 sec. 
Na 7,5min wissel teams. 

 

COACHING: 
Voetbal: 1 +2 +3, , te coachen= team met bal 

Fun: Wie maakt meeste doelpunten ? 
Mentaal:  “Durf! +Denk snel!” 



 
Naam: Bartel Van Bogaert 
Plaats:  KVS Branst 
Basics: B+ leiden en dribbelen 
Tactics: TT14 infiltratie +challenge 

Aantal: 14 
Categorie : U10 
Tijdsduur: 90 min 

Materiaal: 1 groot doel, 2 kleine doeltjes, 
10 ballen, 8 potjes, 8 kegels voor terrein- 
afbakening, 5 vestjes 
Afmeting terrein: 35x50m 

 

TUSSENVORM 2 Tijdsduur:   15 min 
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ORGANISATIE: 

Terrein 35x35m, 1 groot doel, 2 kleine doeltjes 
(45° draaien), 5 kegels. 

BESCHRIJVING: (3/K+4) 
Oefening: 

3x Rood met bal starten gelijktijdig op signaal T. 
Rood centraal leidt >doel +2x Blauw verdedigt. 
Rood L+R leiden >doel +moet schijnbew maken 
+na scoren aanvallen. Niet scoren=terug! 
Blauw start als Rood centraal is gestart. 
Blauw wint duel = scoren >doelen aan zijkant. 

Variatie: verschillende schijnbewegingen 
 

Doorschuifsysteem: 

Wissel spelers na doelpunt/bal buiten/20 sec, … 

Na 7,5min wissel teams. 
Einde: spelers brengen alle ballen mee >T 

COACHING: 
Voetbal:  1 +2 

Fun: Wie maakt meeste doelpnt na dribbel? 
Mentaal:  “Blijf in beweging! +Hou vol!” 

WEDSTRIJDVORM 3 Tijdsduur:   15 min 
 

 

 

ORGANISATIE: 

1x terrein 35x50m, 1 groot doel, 2 kleine 
doeltjes, 7 kegels. 

 

BESCHRIJVING: (7/K+6) 
Oefening: 

Keeper start steeds wedstrijd. 

K speelt bal >R2 of >R3 of >R5 die inlopen. R7, 
R9 +R11 lopen zich vrij 

6x blauw op doellijn, start inlopen NA aanname 

Rode speler, verplicht duel 1/1. 
 

Doorschuifsysteem: 
Alle spelers spelen tegelijkertijd! 

 

COACHING: 
Voetbal:  1 +2 +3 

Fun: Wie maakt meeste doelpunten ? 
Mentaal:  “Durf! +Denk snel!” 

COOLING DOWN : Tijdsduur:   5 min 
 

 

ORGANISATIE: 
Terrein 35x25m, 1 groot doel, 2 potjes op 10m. 

 

BESCHRIJVING: 
Oefening: 
Blauw leidt >potjes +schijnbeweging +werkt af 

>doel, daarna is Rood aan de beurt. 

Doorschuifsysteem: 

Blauw wordt K, K neemt bal mee, Rood=next, … 
Einde: spelers brengen ballen+potjes mee >T 

COACHING: 

Fun: Wie maakt meeste doelpunten? 

 


