
Naam:  KSAV St. Dimpna 

Thema:  Vrijlopen 

Totale duur: 1u 30min 

Materiaal:  

 14 ballen 

 12 hesjes 

 2 duiveltjes doelen (+ verankering) 

 1 groot doel (indien niet beschikbaar 1 

extra duiv. doel) 

 2 kleuren maarkeerhoedjes (30 + 12 

stuks) 

Aantal:  12 + 2K Categorie/niveau: u15 – u21 

BA+ “Vrijlopen” 

B1.Speler kan zich in de meest gunstige positie aanspeelbaar opstellen op het ogenblik dat speler aan de bal kan 

passen. “Loop Vrij” 

B2. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor aanspeelbaar wordt op het ogenblik dat speler 

aan de bal kan passen. “Maak Ruimte” 

B3. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat hij als tussenstation kan fungeren om een andere speler (3de speler) 

gunstig in het spel te betrekken. “Kaats” 

Coaching/ richtlijnen: 

1. Zorg ervoor dat je in de meest gunstige positie aanspeelbaar bent waardoor de speler aan de bal naar jou 

kan passen. “Loop Vrij” 

2. Zoek de vrije ruimte (= plaats waar noch een tegenstrever, noch een ploegmaat staat) op als je niet 

aanspeelbaar opgesteld staat. “in de Ruimte” 

3. Kijk naar speler in balbezit. “Kijk naar de bal” 

4. Als je denkt vrij te staan, laat dit merken (= spreken) aan speler in balbezit. “Roep/praat/doe teken” 

5. Blijf niet staan na het geven van een pass maar beweeg onmiddellijk (bal terugvragen = steunen, 1-2, 

dubbelpass, de juiste positie innemen). “Speel en beweeg” 

6. Word je van dicht gedekt, sprint weg op het ogenblik dat speler aan de bal een afspeelmogelijkheid zoekt; 

eventueel vooraf gegaan door een schijnbeweging. “Vooractie/Loop vrij” 

7. Probeer je vrij te lopen door je los te haken en/of achter de verdediger door te gaan. “Vooractie” 

8. Probeer je vrij te lopen door te wisselen van positie met iemand. “Kruisen” 

9. Tracht door je vrij te lopen een medespeler aanspeelbaar te krijgen op het ogenblik dat speler aan de bal 

kan passen. “Maak Ruimte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OPWARMING Pasvorm - Balgevoel  

 

 

Organisatie: 

 Grootte: ½ voetbalterrein 

 Duur: 10’ 

Beschrijving: 
1. Spelers in opstelling als hiernaast.  
2. 1ste speler in de bovenste speler loopt naar het voor 

hem rechtse potje en krijgt de bal ingespeeld door 
de eerste speler in de onderste speler.  

3. Bovenste speler kaatst de bal op de inlopende 
onderste speler en doet daarna een 
opwarmingsoefening tot de onderste rij.  

4. De onderste speler duwt de bal naar de 2de speler 
in de bovenste rij.  

5. Idem als 1 tot 4 maar dan omgekeerde beweging.  
 
Variant: 

1. Na 5 minuten lopen we naar het linkse potje om te 
starten. 

2. Versnellen even ipv de opwarmings oefening  
 
Coaching:   

 N.v.t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEDSTRIJDVORM 1 K+4/K+5 

 

Organisatie: 

 Grootte: 1 helft 

 Duur: 15’ (om de 3 minuten wisselen de spelers die links 

de extra oefeningen aan het doen zijn. 
 
Beschrijving: 

 Wedstrijdvorm waarmijn speler probeert vrij te komen 
uit de dekking. 

 Voorbereiding op volgende oefening 

 De vleugelspeler aan de overkant moet ook roepen als 

de verdedigers allemaal aan de andere kant zijn. (in dit 
voorbeeld de 5) 
 

Oefening voor de 3 spelers aan de zijlijn: 
 
2 spelers moeten in bal bezit blijven tegen 1 verdediger. 
Maar de man met de bal mag enkel in een vak spelen ander 
dan waar hij en zijn mede speler in staan. Hierdoor moet 
de andere speler naar een ander vak bewegen om hier de 
bal te krijgen. Als de verdediger de bal heeft wisselen we 
van verdediger. 
 
Coaching:  

 1 t.e.m. 9 

 
 
 



TUSSENVORM 1 Pass- en trapvorm (1) 

 

Organisatie: 

 Grootte: ½ voetbalterrein 

 Duur: 15’ 

Beschrijving:  

2 Doet een dubbelepass met 6 En speelt door op 7 Deze 
speelt terug op 6. Deze maakt een dubbelpass met de 9 Die 
na de kaats terug vrijloopt om te scoren. 

Belangrijk is elke keer de vooractie of de beweging in 
de ruimte. 

Variant  

een kant stopt en gaat als verdedigers bij de andere kant 
staan. Om druk te zetten op de aanvallers.  

 
Coaching:  

 1 t.e.m. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEDSTRIJDVORM 2 K+5/K+7 

 

Organisatie: 

 Grootte: ½ voetbalterrein 

 Duur: 15’ 

Beschrijving:  
 
Continue spel. Opstelling waar de vorige TV kan worden 
uitgevoerd. Na 7,5 minuten wisselen we enkele spelers van 
het verdedigende team met het aanvallende team  
 
Coaching:  

 1 t.e.m. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUSSENVORM 2  

 
 

 

 

Organisatie: 

 Grootte: ¾ voetbalterrein 

 Duur: 15’ 

Beschrijving:  

 K speelt strakke bal in, over de grond, op pos. 2 die 
uitzakt tot op positie blauwe potje naast grote backlijn; 

 Pos. 3 en 4 sluiten bij;  

 Pos. 6 doet vooractie (om ruimte te maken voor 10) en 
biedt zich vervolgens aan bij 2 

 Pos. 2 heeft nu 3 mogelijkheden (zie driehoek 1): 

o Kaats op keeper (die aansluit ‘give & go’) 

o Pass op 3 

o Pass op 6 

 Afhankelijk van de keuze die 2 maakt zoekt 4, dieper 
(indien B+ pos. 3) of lager (indien B+ pos. 6) positie en 
tracht men nieuwe driehoekjes te vormen met gelijke 
onderlinge afstanden. 

Belangrijk is elke keer de vooractie of de beweging in 
de ruimte. 

Variant 

Laterisatie !! Het vormen van driehoekjes gecombineerd 
met een verzorgde opbouw van achteruit dient langs beide 
zijden ingeoefend. 
 
Coaching:  

 1 t.e.m. 7 en 9 
 

 

WEDSTRIJDVORM 3 K+6/K+6 

 

 

Organisatie: 

 Grootte: ½ voetbalterrein 

 Duur: 15’ 

Beschrijving:  
 Spelers trachten via verzorgde opbouw van achteruit 

een actie op te bouwen, waarbij de spelers zonder bal 
zich vrijlopen in functie van de balbezitter; 

 Groene team 1: 1-3-1-2 
 Gele team: 1-3-2-1 
Coaching:  

 1 t.e.m. 7 en 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COOLING DOWN (lichte loopoefening) 

   

Organisatie: 
 Grootte: ½ voetbalterrein 

 Duur: 5’ 
Beschrijving: 

 2 ballen 
 Spelers lopen kloksgewijs rond de middencirkel en spelen de bal rond  
 Spelers lopen door de cirkel en spelen de bal naar een ploegmaat. Het andere team tracht hetzelfde doen.  

 
 
 
 
 
 

 


