
Logboek Instructeur B Voetbal (Getuigschrift B) – 9-11 jarigen 

 

Training gegeven door de kandidaat in het centrum 
 

Naam:  Boris, John, Jos, Nicky, Wim 
 
Thema:  Balbezit, passing 
B+ vrijlopen: aanspeelbaar zijn in de vrije ruimte. 
Opstelling tussen tegenspeler en doel. 
Teamtactics:   T1+ Opbouwzone beheersen 
Openen: BREED speler kan zich aanspeelbaar 
opstellen in de meest gunstige positie op het ogenblik 

dat speler aan de bal kan passen 

Aantal: 10 + 2K 
 
Categorie/niveau:  
U10 / Provinciaal 

Materiaal: 16 rode potjes, 8 gele potjes, 
4 blauwe potjes, 13 ballen, 6 duiveltjes 
doelen, 12 hesjes 
 
 
 
Duur training: 65 minuten 

Richtlijnen en coachingswoorden: 
1. Als je denkt vrij te staan, laat dit merken  SPEEL. 
2. Bewaar het overzicht bij het leiden en dribbelen voor vrijstaande man  KIJK. 

3. Zoek de vrije ruimte als je niet aanspeelbaar opgesteld staat  LOOP VRIJ. 

OPWARMING (’10) 

 

Organisatie: 
 Oef. 1 : Groot vierkant van 20m. x 20m. 

afgebakend met grote kegels. Er midden tussen in 
een ruit van 12m. x 12m. afgebakend met potjes 

Beschrijving: 
 
Oef. 1 : Korte passing en balaanname. 

Speler A. speelt de bal in naar speler B. Speler B. 
neemt de bal aan met binnenkant verste voet en 
speelt de bal naar speler C. met de andere voet. 
Speler C. doet op dezelfde manier de aanname en 
speelt de bal verder, op deze manier wordt de 
oefening afgewerkt. 
Na 3 minuten doen we de oefening in de 
omgekeerde richting. 

 Doorschuiven: Speler A. schuift door naar B.  - B. 
schuift door naar C. - en zo verder. 

Oef. 2 :  Korte passing - balaanname en afwerken. 
Speler A. speelt in op speler C. die de bal terug 
kaatst naar A. Speler A. speelt dan in op speler B. 
Speler B. neemt de bal aan met de verste voet en 
speelt dan bal in op speler C. Speler C. neemt de 
bal aan en werkt af op goal. Speler C. gaat zijn bal 
halen, loopt van de buitenkant terug naar plaats A. 
maar schuift dan aan, aan de andere kant.  
( oefening van de linker- en rechterkant) 

Fun :       Welke ploeg kan het vaakst scoren   
          
Coaching:    Speel - aanname verste voet 
 

WEDSTRIJDVORM 1   K +3 /2                                              (’10) 

 

Organisatie:  

 2 speelveldjes van 30 x 20 

 We spelen op beide veldjes K+3/ 2 

 Duur 3 x 3’ 
 
Beschrijving: K speelt in op linkervleugel, die doet een 1-
2tje met de diepste speler . Wanneer de vleugelspeler de 
bal weer  ontvangt gaat hij de diepste speler voorbij met 
opgelegde passeerbeweging en speelt in op de 
rechtervleugel. Als deze de bal heeft start de 
wedstrijdvorm. 
 
Fun: 
Beide ploegen van geel ( zowel de aanvallers, als de 2 
verdedigers op plein 2) spelen samen en dus worden hun 
goals samengeteld. Dit geldt ook voor de blauwe ploeg. 
 
Welke ploeg scoort de meeste goals ??? 

 

Coaching:      Actie, kijken, speel, kaats 
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TUSSENVORM 1                               (’10) 

 

Organisatie:  

 Speelveld van 30m op 40m 

 2 X 5’, 2 verschillende oef. langs beide flanken 
 
Beschrijving: 
Oef 1:  
(1) Speler 1 drijft kort met de bal en speelt in op speler 2.    
(2) Deze neemt de bal aan met de verste voet, dribbelt kort 
en speelt in op speler 3. (3) De aanvaller speelt de bal breed 
op speler 1’, dewelke is doorgelopen. (4) Deze neemt 
vervolgens de bal aan en werkt af op doel. 
 
Oef 2:  
(1) Speler  drijft in met de bal en speelt diep op speler 3. 
(2) Speler 2 doet een vooractie, en vraagt diep de bal aan 
speler 3, dewelke (3) schuin terug kaatst in de loop van 
speler 2’. (4) Deze neemt de bal aan en werkt af op doel. 
 
Doorschuiven: 1->2->3, speler 3 sluit via het drijven van de 
bal aan tot het begin van de oef. langs de andere flank 
 
Fun:  Welke speler scoort het vaakst? 
 
Om alles vlot te laten verlopen, begint de volgende 
oefening wanneer speler 3 de bal gaat ontvangen voor de 
kaats. 
Dit kan bijgestuurd worden door de trainer. 
 
Coaching:  1, 2, 3 
 

WEDSTRIJDVORM 2 K+2 / 2+K                     (’10) 

 

 
 

 

 

Organisatie:  

 2 speelveldjes van 30 x 20 

 We spelen op beide veldjes K+2 / 2+K 

 Duur 3 x 3’ 
 
Beschrijving:  

 De bal vertrekt bij de doelman, deze rolt de bal 
naar medespeler 3, deze dribbelt en geeft dan een 
pas op tegenspeler 2, deze speelt naar medespeler 
3, die inspeelt op tegenspeler 2, vervolgens 
beginnen we aan de wedstrijd. 

 Ieder wedstrijdje een andere doelman. 
 
Doorschuiven: 

veldje 1              veldje2 

 rood / groen      & paars / blauw 

 blauw/ rood      & groen / paars 

 blauw / groen   & paars / rood 
 

Fun:  

 gewonnen wedstrijd = 3 punten 

 gelijkspel = 1 punt 
 

Coaching: 1, 2, 3 
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TUSSENVORM 2 (’10) 

 
 

Organisatie:  

 Veld  40m. x 30m. 
 
Beschrijving:  Passing - balaanname en afwerken. 

 Beide ploegen beginnen gelijktijdig aan de 
oefening. 
De eerste spelers op positie A. spelen de bal in 
naar speler B.  speler  B. kaatst de bal terug naar A. 
speler A. neemt de bal aan en speelt de bal in de 
looplijn van speler B. speler B. neemt de bal aan, 
leid een aantal meters met de bal en speelt deze 
dan in op de inlopende speler A. van de andere 
groep die op zijn beurt afwerkt op goal. 

 Doorschuiven: De spelers A. die afgewerkt hebben 
op goal gaan de bal ophalen en sluiten aan op 
positie B. van zijn eigen groep. 
Na 5 minuten wordt de oefening in de andere 
richting uitgevoerd zodat we van de linker- en 
rechterkant t.o.v. het doel werken 
 

 Fun:  Welke ploeg kan het vaakst scoren. 
          Welke speler kan het vaakst scoren. 

 
Coaching:   Speel - Kijk - aanname verzorgen - Afwerken. 
 
 
 
 
 

WEDSTRIJDVORM 3   K+5 / 5+K                                         (’10) 

 

Organisatie:  
K+5/5+K 
Veld in principe 50x30m, kan aangepast worden naargelang 
het aantal aanwezige spelers. 
De ballen worden in de doelen gelegd.                           
 
Beschrijving: 
Wedstrijdvorm K+5/5+K geel tegen blauw. 
Als de bal de achterlijn overschrijdt na een doelpoging 
begint het spel bij de doelman van de ploeg die de laatste 
actie heeft gemaakt, met een nieuwe bal. Dit geldt ook als 
er gescoord wordt. 
In iedere ploeg wordt er een “nummer 10” aangewezen. 
Enkel deze spelers en beide doelmannen mogen meer dan 
3 balcontacten hebben tijdens dezelfde actie. 
 
Fun :  
Welke ploeg eindigt het eerste zonder ballen in het eigen 
doel? 
 
Coaching: 
Snel kijken en beslissen, de bal het werk laten doen. 
Zo weinig mogelijk effect op de bal bij passing, zodat 
medespeler makkelijker kan aannemen of in een tijd 
doorspelen. 
Blijven bewegen, steeds aanspeelbaar maken want er zijn 
maar 3 balcontacten toegelaten (behalve “nummer 10”) 
Afwerken, de tegenstander een bal “aansmeren”. 
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COOLING DOWN (’5) 

 

Organisatie:  
12 kegels 
6 ballen 
2 ploegen, blauw en geel 
 
Beschrijving: 
De 2 rijen kegels staan ongeveer 15m van elkaar. 
De spelers moeten trachten het kegeltje van de 
tegenstander aan de overkant omver te trappen. 
 
Fun: 
Welke ploeg trapt het eerst alle kegeltjes omver? 
 
Coaching: 
Bal laag houden, goed mikken, concentreren, passing 
verzorgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


