
 

 

Naam:  KSAV St Dimpna 
Thema: korte + halflange 

passing 
 

Aantal spelers: 12 
Categorie: MIDDENBOUW 

Materiaal: kegels, 
duiveltjesdoel, 

minidoeltjes, hesjes 

 
Richtlijnen en coachingswoorden: 

1. Geef pas met de binnenkant van de voet : SPEEL 

2. Vraag de bal open (breed) : OPEN 
3. Kom vrij van je tegenstander : KOM LOS 

4. Juiste controle : VERRE VOET 
5. Juiste voet : LINKER/RECHTER 

OPWARMING Balbehandeling 

 

 

 

Beschrijving: 

 
Oef A: reactiespel (jagerbal) 

 Spelers spelen de bal rond in het vierkant 
 2 jagers 

 Hoeveel passen kunnen we geven zonder 
dat de jager de bal onderschept 

Jager max 30” 
 

 
 

 

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

speelt de bal naar speler B 
 Speler B controleert de bal en speelt 

terug op speler A (1-2) 
 Speler A speelt de bal diep 

 Speler B doet idem 
 Zo tot men het vierkant rond is 

 
 

 
Oef C: balbehandeling “basic” 

 Spelers leiden de bal door elkaar in het 
vierkant 

 Afwisselend oefeningen uitvoeren: leiden 

links/rechts, onder zooltje, achterwaarts, 
tussen 2 voeten, schijnbeweging, 

buitenkant voet,… 
Coaching: 

1, 2, 3, 7 
 

 
 

 
 

 



 

WEDSTRIJDVORM 1 K+2/3 

 

 

Beschrijving: 
Door breed te spelen krijgt de ploeg in 

balbezit meer ruimte (meerderheidssituatie 
uitbuiten) 

 
 Blauw start als verdedigende ploeg 

 Keeper speelt bal naar vragende rode 
ploeg 

 Team groen langs de kant 
 Duur: max 1’ 

 Elk team is 3x verdediger en 3x aanvaller 

Coaching: 
1, 2, 3, 4, 5 

TUSSENVORM 1 Passing en balbehandeling 

 
 

 

Beschrijving: 

 Speler A speelt naar vragende B 

 B controleert de bal en 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 
D 

 Speler D leidt de bal tussen de potjes en 
sluit aan bij de volgende groep 

 A-B-C-D-A 
Coaching: 

1, 2, 3, 4, 5 
 

WEDSTRIJDVORM 2 6/3+K 

 

 

Beschrijving: 
Veld breed houden is belangrijk 

(meederheidssituatie) 

 Bal start bij team rood 
 Team rood probeert de bal in de ploeg te 

houden 
 Team blauw probeert de bal te 

onderscheppen 
 Team rood scoort in grote doel (1 punt) 

 Team blauw scoort in 2 kleine doeltjes (2 
punten) 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

TUSSENVORM 2 Pas-afwerkvorm 

 

 

Beschrijving: 
 

Oef A: 

 Speler A speelt diagonaal naar vragende 
B 

 Speler B kaatst 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 zijden 
 

Doorschuiven: A-B-C-D-A 
 

Oef B: 
Idem als oefening A maar de bal moet nu 

gericht door de potjes gegeven worden 
 

 

 
Coaching: 

1, 2, 3, 4, 5 

WEDSTRIJDVORM 3 Continue vorm 

 
 

 
Beschrijving: 

Wedstrijd 5/5 met de elementen van de 
wedstrijd waarbij gelet wordt op opbouw, 

controle, passing en breed spelen 
 

 

Coaching: 
1, 2, 3, 4, 5 

 

COOLING DOWN Shoot pass 

 

Beschrijving: 

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

 Vierkant 1: op 5m = 1 punt 
 Vierkant 2: op 10m = 2 punten 

 Vierkant 3: op 20m = 5 punten 
 

Vierkant: 2 op 2 meter 
 

 



 

 

 


