
 

Naam: KSAV jeugdwerking 
Thema: passing en balcontrole 

Aantal: 12 
Categorie: MIDDENBOUW 

Materiaal: potjes, ballen 
2 duiveltjesdoelen, hesjes 

Richtlijnen en coaching: 
1. de bal vragen: VOORACTIE 
2. in het spel gericht zijn: INGEDRAAID 
3. correcte controle : VERRE VOET 

 
4. geef een gerichte pass: VOET/PASS 
5. bewust zijn van eigen positie (+ medespeler): KIJK  
6. snel spelen: CONTROLE/PASS  

 

1. OPWARMING COÖRDINATIE & BMV                                                              (15’) 

 

 Oef 1: Spelers leiden gelijktijdig naar overkant en 
doen technische oefeningen + kappen en keren 

 tussen voeten (voor en achteruit), op bal 
tikken (voor en achteruit) onder voetzool, … 

 verschillende draai en keer vormen à het 
dopje 

 Oef 2: Spelers leiden gelijktijdig naar overkant en 
doen technische oefeningen + kappen en keren 

 vervolg technische oefeningen, meer focus op 
snelheid van uitvoering (open)draaien en 
doorpassen 

 Oef 3: Spelers doen gelijktijdige oefeningen naar 
elkaar voor oog-hand en oog-voet coördinatie:  

 gelijktijdig gooien en opvangen, één bal 
gooien, één bal passen, twee passen 
(tweevoetigheid), … 

Organisatie: 

 Oef 1 & 3: Alle spelers een bal 
 Oef 2: Per duo (of 3) een bal 

Coaching:  2,3,4,5 + CONCENTRATIE. 

 

2. TUSSENVORM 1  SPEL OP BALBEZIT EN BALCIRCULATIE                                                     (15’) 

 

Beschrijving:  vierkanten 12m x 12m  

 part 1: Spelers spelen in vierkant naar elkaar en volgen 
de bal. 

 Aan dopjes na vooractie opendraaien. 

 Vooractie, terugkaatsen, inlopende speler speelt 
volgende aan. 

 part 2: Oef op kappen en keren 

 B1 speelt B2 aan na vooractie. B2 draait zo snel 
mogelijk terug naar zijn baseline waarna B2 inspeelt 
op B1. Na even worden er verdedigers op B1 en B2 
gezet => aanname + draaien onder druk. 

Organisatie: 

 Zoals afgebeeld 

Coaching: 1,2,3,4 + DURF/ACTIE 



 

  

3. WEDSTRIJDVORM DEEL 1 IN GOLVEN: 4+K VS 2+K OPBOUW VAN ACHTER                                                            (15’) 

 

Beschrijving:  40x25 

 Keeper (1) speelt op fluitsignaal in op 2 of 5 
waarna wedstrijd start tegen 2+K. 

 Opbouw van achter is heel belangrijk. Bij blauw 
moet de bal laag blijven tenzij een scoringskans. 
 Doelman speelt met juiste kracht laag in. 
 2/5 moeten na vooractie georiënteerde 

controle uitvoeren. 

Organisatie: 

 Spelers stellen zich op in groepjes zoals 
afgebeeld. 

 Volgende golf start na afwerken op doel. 
 Wissel na 6 golven de verdedigers met de 

aanvallers. 

Coaching:  1,2,3,4,5,6 + VERZORG OPBOUW (snel 
zuiver spel) 

4. WEDSTRIJDVORM DEEL 2 IN GOLVEN: 4+K VS 3+K OPBOUW VAN ACHTER                                                              (15’) 

 

Beschrijving:  half terrein 

 Keeper (1) speelt op fluitsignaal in op 2 of 5 
waarna wedstrijd start tegen 3+K. 
 Opbouw van achter is heel belangrijk. Bij 
blauw moet de bal laag blijven tenzij een 
scoringskans. 
 Doelman speelt met juiste kracht laag in. 
 Vleugels 2/5 blijven de eerste opties.  Ook 10 
mag aangespeeld worden nu. 

Organisatie: 

 Spelers stellen zich op in groepjes zoals 
afgebeeld. 
 Volgende golf start na afwerken op doel. 
 Wissel na 6 golven de verdedigers met de 
aanvallers. 

Coaching:  1,2,3,4,5,6 + VERZORG OPBOUW (snel 
zuiver spel) 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. TUSSENVORM 2  AFWERKEN NA OPBOUW                                                             (15’) 

 

Beschrijving:  duiveltjesveld 40x25 

 geel 

 Doelman speelt in op hakende 2  

 Deze draait open (georiënteerde controle) en speelt in op 
hakende 10. 

 10 draait door en speelt in op hakende 9 (9 gaat eerst 
weg en komt dan terug bal in de voet vragen). 

 9 werkt af. 
 blauw 

 Doelman speelt in op hakende 2 

 Deze draait open (georiënteerde controle) en speelt in op 
hakende 10. 

 10 kaatst terug op 2, die vervolgens inspeelt op hakende 
9 (9 gaat eerst weg en komt dan terug bal in de voet 
vragen). 

 9 werkt af. 

Organisatie: 

 Zoals afgebeeld 
 Spelers volgen altijd de bal 
 Alle posities enkel bezetten resterende spelers op verdelen 

over positie 2 (of 5) 
 Opbouw over links en over rechts 
 Doorschuiven: 2 ( > 10 > 9 > 2 

Coaching: 1,2,3,4,6 + OPENDRAAIEN / DOORDRAAIEN 
 

 

 

 

 
 

6. Wedstrijdvorm k + 5 <> 5 + k, continue spel 15’ 


