
Naam: KURT VAN DIEST 
Club :  
Datum : vr.7/11/08 
Thema: Opbouwen via de flank 
 

Aantal: 12 
Categorie/niveau:  
Prov.preminiemen  
 

Materiaal:  
1 gr. Doel / 2 kl. Doelen 
6 kegels / 40 potjes 
12 ballen 
6 gekleurde hesjes 

Richtlijnen en coachingswoorden: 
- passing binnenkant voet , let goed op de stand van je steunvoet. Deze moet in de richting staan 

waar je de bal naartoe gaat spelen. 

1 Bal vragen als je vrijstaat “SPEEL” 
2 Bal in 1 tijd terugspelen op medespeler “KAATS” 
3 Hou de bal kort aan de voet bij het controleren van de bal “KORT HOUDEN” 
4 Vrije ruimte maken en gebruiken. Lok je tegenstander een beetje mee en haak dan af zodat je 

de vrijgemaakte ruimte achter die meegekomen speler kan gebruiken.”AFHAKEN” 
5 Verste voet aanname verzorgen. Als de bal van rechts komt , gaan we trachten de bal te 

controleren met links. Zo kan men de bal meteen klaar leggen om met rechts te spelen of mee 
te nemen.”VERSTE VOET” 

6 Afschermen van de bal door je lichaam ervoor te zetten zodat de tegenstander je bal niet kan 
afpakken.”AFSCHERMEN” 

7 Een speler een dribbel laten uitvoeren om zijn man te passeren “AKTIE MAKEN” 
 

OPWARMING 15’ 

 

 

Beschrijving: 
 
Oef.1: 5’ 
10x10m 
Iedereen leid bal aan de voet. De 2 tikkers hebben de bal in de 
hand en proberen de bal van de andere spelers aan te gooien. 

Als dit lukt is het wisselen en ben je tikker af. 
Tikkers voorzien van andere kleir bal of hesjes laten aandoen. 
Coachingwoorden : 3 – 6 
 
Oef.2: 10’ 
 
Inspelen van centrale verd. op K. FV Bieden zich aan op de 
flank. K speelt open op flank. 
Opendraaien van FV en inspelen op afhakende FA. Deze kaatst 
terug op FV draait open en weg van zijn V en krijgt de bal van 
FV doorgestoken in de loop. 
FA balcontrole en aasluiten andere kant. 
Coachingwoorden : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 
 
Coaching: 
Bij het tikspel duidelijk maken om goed je lichaam voor de bal 
te zetten voor afscherming. 
 
Bij pas & trapvorm.Verzogen van inspeel pas en coaching. Op 
de flank goed en juist wegdraaien van de man in de rug. 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEDSTRIJDVORM 1 K+2/4 15’ in golven 

 

Beschrijving: Scoren via flankvoorzetten. 
30x30m 
Verdediging K+2(nr rood 2&5) Zij proberen de bal te 
onderscheppen en in te spelen bij de FA(nr rood 7&11) die 
achter de middenlijn staan. 
Aanvallende ploeg probeert te scoren uit een flankvoorzet. Bal 
vertrekt altijd centraal bij geel 10. Geel 11 of 7 haken af en 
vragen de bal.Via een aktie of 1-2 met nr 9 of 10 moeten de FA 
proberen een flankvoorzet af te leveren. 10 zorgt dat hij 
centraal blijft om aanspeelbaar te zijn (flankwisseling). 9 veel 
bewegen tss flanken en proberen af te werken. 
Doorlopend wisselen door trainer 
Punten :  
Verdedigers 2p als ze de bal over de achterlijn kunnen inspelen 
op de rode flanken. 
Aanvallers = 1p als de voorzet met de voet wordt gescoord 
                = 3p als de voorzet met het hoofd wordt gescoord 
Coaching:  
Coachingwoorden : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 
Flanken aktie durven maken. 
Flanken tegen de zijlijn laten spelen 
10 altijd achter de bal blijven. 
9 altijd voor de bal blijven. 



TUSSENVORM 1 25’ 

 

Beschrijving: Afwerking via opbouw flanken. 
45x55m 
Oef.1 
Bal onderscheppen van FV en inspelen op FA.FA kaatst op FV 
die centraal af gehaakte spits inspeeld. Spits speel die op 
doorgelopen FA. Spits sluit aan en werkt flankvoorzet van FA 
af. 
Oef.2 
Bal onderscheppen van FV en inspelen op FA.FA draait open en 
zet 1-2 op met afhakende spits. Na de 1-2 speelt de FA de bal 
in de loop van spits die afwerkt. 
 
Altijd 1 plaatst doorschuiven. 
Coaching: 
Coachingwoorden : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 
 
Verzorg de passing en balaanname 
Ondelinge coaching. 
FV positioneel goed opstellen tss bal en aanvaller. 

WEDSTRIJDVORM 2 K+5/6   20’ 

 

Beschrijving: Scoren via flankvoorzetten. 
45x55m 
Aanvallende ploeg probeert te scoren op een voorzet van de 
flank. Als de verdedigende ploeg de bal kan onderscheppen 
mogen zij scoren in de kleine doeltjes. 
Als de aanvallers scoren en de FA staat in de flankzone telt het 
doelpunt dubbel. 
 
Elk team is 10’ verdedigend of aanvallend elftal. 
 
Coaching:  
Coachingwoorden : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 
 
Flanken aktie durven maken. 
Flanken tegen de zijlijn laten spelen 
10 altijd achter de bal blijven. 

 

COOLING DOWN 10’ 

 Beschrijving: 
Chinese voetbal 
 
 
 

 


