
 

Naam: KSAV St Dimpna 
Thema: Dribbelen of leiden: challenge 

Aantal: 12 + 2K  
Categrie: MIDDENBOUW 

Materiaal: dopjes, ballen 
2 duiveltjesdoelen, 2 minidoeltjes, hesjes 

Richtlijnen en coaching: 
1. veel toetsen, minder snelheid bal aan de voet: DRIBBELEN 
2. snelle afstandswinst, meer snelheid bal aan de voet: LEIDEN 
3. bewust zijn van omgeving tijdens dribblen/leiden: KIJK (over de 

bal) / HOOFD OMHOOG 

 
4. uitvoeren van een actie: VERANDER SNELHEID EN 

RICHTING 
5. snelheid van uitvoering: SNEL 

 

1. OPWARMING  COÖRDINATIE & BMV  (20’) 

 

Beschrijving:  15m x 15m  

 Spelers leggen dribbelparcours af en doen aan elk dopje een 
opgelegde oefening, ze gebruiken linker en rechtervoet 
afwisselend: 
o overstap / achter steunbeen door geven / opendraaien / 

twist / schaar 
 Spelers passen onmiddellijk elke oefening toe in een 1 vs 1 

situatie en moeten elke beweging onder passieve 
verdedigersdruk in deze context uitvoeren. 

Organisatie: 

 zoals afgebeeld.  In toepassing wordt de aanvaller onmiddellijk 
verdediger, verdediger haalt bal op en sluit opnieuw aan. 

Coaching:  correct uitvoeren coerver + 1,3,4,5 

 

2. TUSSENVORM 1  DRIBBELPARCOURS  (5’) 

 

Beschrijving:  rechthoek 15m x 15m  

 Iedere speler heeft een bal waarmee verder technische 
oefeningen (coerver) worden gedaan ter plaatse. 

 Op fluitsignaal dribbelen de spelers zo snel mogelijk door zoveel 
mogelijk verschillende poortjes in 10 tellen. 

Organisatie: 

 zoals afgebeeld 
 voldoende rust (coerver ter plaatse) 
 5-tal dribbel versnellingen 

Coaching:  correct uitvoeren coerver + 1,2,3,4,5 

 

3. WEDSTRIJDVORM 1  1 VS 1  (15’) 

 

 

Beschrijving b x l:  rechthoek 6m x 10m per veldje  

 Oranje speelt in op blauw, blauw kaatst terug op oranje waarna 
WV 1 vs 1 start. 

Organisatie: 

 zoals afgebeeld, gebruik pop-up doeltjes, mini doeltjes, palen of 
kegels als doeltjes 

 bal buiten of scoren, volgende 2 starten 
 max 6 spelers per veldje 

Fun: 

 Wie scoort het meeste? Elke ploeg heeft kleur mag zijn punten 
samen tellen per ploeg op het einde. 

Coaching:  1,3,4,5 + DURF/ACTIE/DUEL 

 



 

4. TUSSENVORM 2 LEIDEN - DRIBBELEN - AFWERKEN (10’) 

 

Beschrijving:  duiveltjesterrein 25m x 35m  

 speler 1 speelt in op speler 2, speler 1 start negatieve druk tot aan 
het poortje (=> snelheid leiden speler 1). 

 speler 2 controleert en leidt de bal op snelheid door de dopjes 
richting de afwerkzone met hindernissen 

 speler 1 leidt de bal op snelheid richting doel, dribbelt door het 
hindernissenparcours en werkt af 

Variant: 

 2 en 2’ werken om het snelst af (start op fluitsignaal). 
 Welke ploeg kan het meeste en het snelst scoren? 

Fun: 

 Wie kan het meeste scoren? 
 Welke ploeg kan het meeste het snelst scoren? 
 Scoren = 1 punt; snelste scoren = 2 punten 

Organisatie: 

 1 > 2 (haalt bal op) > 1’ 

Coaching:  1, 2, 3,4,5 + AFWERKEN 

 

5. WEDSTRIJDVORM 2 – DEEL 1 3 VS 3 / 3 + K VS 3 + K (15’) 

 

Beschrijving:  dubbel duiveltjesterrein 25m x 35m  

 2 ploegen spelen wedstrijd naast elkaar. Op veld 1 wordt op grote 
doelen met K gespeeld, op veld 2 in minidoeltjes zonder K. 

 Elk team heeft 2 extra ballen in doel liggen.  Alle ballen moeten in 
het doel van de tegenstander om een wedstrijd te winnen. 

Organisatie & Fun: 

 Opstarten door fluitsignaal, iedere veldspeler start op doellijn en 
spurt richting de bal in het midden. 

 Wisselen als ploeg in opdracht slaagt (alle ballen in andere doel) 
 Max duur per wedstrijdje is 4 minuten 
 Aantal ballen in doel tegenstander = punten bij einde wedstrijd. 
 Welke ploeg haalt op het einde meeste punten (na 3 wedstrijden). 
 Eventuele restspelers (wisselen bij bal buiten) 

Coaching (aanvallers):  1,2,3,4,5 + DURF/ACTIE 
 

6. WEDSTRIJDVORM 2 – DEEL 2 3 VS 3 / 3 + K VS 3 + K (10’) 

 

Beschrijving:  dubbel duiveltjesterrein 25m x 35m  

 2 ploegen spelen wedstrijd naast elkaar. Op veld 1 wordt op grote 
doelen met K gespeeld, op veld 2 in minidoeltjes zonder K. 

 Elk team heeft 4 extra ballen in doel liggen.  Alle ballen moeten in 
het doel van de tegenstander om een wedstrijd te winnen. 

 Wanneer iemand scoort op veld 1 of 2 dan schuift hij door naar het 
andere veldje => voortdurend andere overtal / ondertal situatie 

Organisatie & Fun: 

 Opstarten door fluitsignaal, iedere veldspeler start op doellijn en 
spurt richting de bal in het midden. 

 Winnaar: team die in de opdracht slaagt (alle ballen in andere doel) 
of alle spelers op het andere veld krijgt. 

 Max duur wedstrijdje is 8 minuten. 
 Ballen in het doel op alle velden samentellen per ploeg  = punten bij 

einde wedstrijd. 
 Welke ploeg haalt op het einde meeste punten? 
 Eventuele restspelers (wisselen bij bal buiten) 

Coaching (aanvallers):  1,2,3,4,5 + DURF/ACTIE 
 



 

7. EINDVORM CONTINUE SPEL IN NUMERIEKE GELIJKHEID  (10’) 

Spelers spelen in numerieke gelijkheid en in formatie in een afsluitende vrije wedstrijd over het ganse terrein gericht op de 
trainingselementen: 
 Stimuleren van 1 vs 1 (dribbel) 

 Snelheid maken in de ruimte (leiden) 

Zoals steeds ook aandacht voor de opbouw van achter, correcte passing en controle. 
 

 

8. COOLING DOWN FUN  (5’) 

Alle spelers dribbelen één voor één de trainer om vervolgens af te werken. 

Fun:  Wie kan de coach op het verkeerde been zetten en scoren? 
 


