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Naam: KSAV St Dimpna 
Thema: leiden en dribbelen 

Aantal: 12 
Categorie/niveau: 
MIDDENBOUW 

Materiaal: potjes, ballen, 2 duiveltjes- en 2 
minidoelen 

Richtlijnen en coachingswoorden: 
Basics 

1) Hou de bal kort aan de voet: HOU KORT 
2) Maak de actie vlug: MAAK SNELHEID 
3) Zie wat je tegenstander doet en kijk zo weinig mogelijk naar de bal: HOOFD OMHOOG 

Teamtactics 
4) Speler weet wanneer hij moet dribbelen (niemand in gunstige positie aanspeelbaar, geen werkelijke 

doelkans en indien er bij balverlies geen direct doelgevaar is) 
5) Speler kan tegenspeler uitschakelen bij het dribbelen. 
6) Speler kan bij het dribbelen zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken. 

 

OPWARMING – 20’  Plateauvorm (20’) 

 

Beschrijving: 

Per 3 of 4 bal drijven en per kegel wisselen, alles 2x,  

Op einde slaat 1e groep linksaf en 2e groep rechtsaf en zo verder afwisselen: 
- bal drijven rechtervoet en linkervoet afwisselend 

- bal onder voetzool zijwaarts meetrekken, R en L 

- bal toetsen Rbuitenkant, tippen R, Rbuitenkant (idem L) 
- bal in handen: in looppas bal onder rechterbeen steken, dan 

onder linkerbeen, van buiten naar binnen 
- bal tikken tussen de benen 

- bal zo veel mogelijk aantikken met voet 

- Schijnbeweging doen (2-tal): schaar + dubbele schaar 
- Jongleren 

SNELTEMPO: bal leiden tot 1e kegel en terug, dan naar 2e kegel en terug 

tot 1e kegel, … (kort draaien! Kan op ≠ manieren) 

 

WEDSTRIJDVORM 1 K+2/2+K (10’) 

 

Beschrijving: 
Grootte terrein: 20m op 12m 

Duur: 3x 3’ 

 
Aanvallers (=wit) scoren in groot doel. 

Verdedigers (=rood) in minidoel. 

Na 3’ doorschuiven: RES -> Aanv. -> Verded. -> RES 
 

Maak juiste keuze: dribbel of (dubbel-)pass! 

 
FUN: welke ploeg kan het meest scoren in groot doel? 

 

Reservespelers jongleren ondertussen met bal. 
Coaching: 

 1-2-3-4-5-6 
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TUSSENVORM 1 Afwerkoefening (15’) 

   

Beschrijving: 

Afwerkvorm met nadruk op dribbels. 

 

1. Speler A speelt de bal centraal in op speler B die inschuift en bal snel 

controleert en meeneemt. 

2. slalom door de kegels. 
3. snel richting kegel en door trainer aangegeven dribbel uitvoeren. 

4. trap richting doel. 

 
We werken op 2 doelen, indien klaar bij ene groep, aansluiten bij andere 

groep. 

 
Trainer staat tussen 2 doelmannen en coacht op de dribbel. 

 

Parameters: 
2* 7'  

Coaching:  

1-2-3 
 

WEDSTRIJDVORM 2 K+3 <> K +3 (15’) golven 

              

Beschrijving: 

 

We spelen een normale wedstrijd K+3 tegen 3+K met aan beide zijden groot 

doel met doelman. 

 
We werken in golven. Actie voorbij is nieuwe teams het veld in.  

Actie is voorbij na doelpunt of na +/- 40’’ 

 
Grootte veld: 30m op 18m 

 

Parameters: 
2*6’ (3' rust met feedbackmoment) 

 

Coaching:  

1-2-3-4-5-6 

 

TUSSENVORM 2 Dribbel met afwerking (10’) 
 

 

 

Beschrijving: 

 Spelers zijn verdeeld in twee teams. 

 Speler 1 van blauw en speler 1 van rood doen een 

coördinatieoefening op snelheid (opgelegd door trainer). 

 Ze lopen rond de eerste kegel en proberen eerst bij de bal te 

komen. 

 Er ontstaat een 1 vs 1 duel waar ze beiden kunnen afwerken 

(gebruik van 2 keepers).  

 Afwerking binnen 15 seconden na vertrek! 

 

 

Fun : 

Welke ploeg scoort de meeste doelpunten ? 

 

Parameters: 

2*5’ (wissel van looppatroon voor de dribbel) 
Arbeid – rust: 1/5 

 

Coaching : 
1 – 2 – 3  
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WEDSTRIJDVORM 3 K+6 <> K +6 (15’) 

 

Organisatie: 

 Terrein: 60m op 40m 

 Opstelling beide teams: K+3+2+1 

 

Beschrijving: 

 

 Opstart bij K die bal inspeelt op FV 

 Vrij spel volgens normale spelregels 

 Stimuleren van 1/1 en dribbel 

 

Fun : 

Welke ploeg scoort de meeste doelpunten ? 
 

Parameters: 

2*7’ (1’ rust tijdens draaien van kant + feedbackmoment) 
 

Coaching : 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6  

COOLING DOWN FUN (5’) 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Beschrijving: 

 

 Alle spelers trachten één voor één de trainer te dribbelen en te 
scoren. (cfr. figuur) 

 

 Wie niet voorbij T geraakt : 10x pompen 

 

 Materiaal verzamelen en huiswerk meegeven: Passeerbeweging  

 

Duur: 5’ 

 

 
 

 

 

 
 


