
Naam: jan boogers. 
Thema: korte pas of dribbel in 
opbouwzone 

Aantal: 10+2 
  
Categorie:     
 U10. 

Materiaal: ballen, kegels, vestjes, 
2 duiveltjesdoelen. 

Richtlijnen en coachingswoorden  
 
1. Geef een korte pas in de loop van je medespeler zodanig dat hij de bal kan meenemen zonder dat hij zijn 
beweging dient af te 
remmen: pas 
2. Voer een dribbel uit als er niemand in een gunstige positie vrij staat en er geen werkelijke doelkans is: 
dribbel 
Teamtactics: 
3. Aanspeelbaar opstellen door zich te verplaatsen naar de zijlijn van het veld: openen breed: ga breed 
4. Speler maakt gebruik van de vrije ruimte achter de verdedigers: openen diep: ga diep 
5. Infiltratie met bal callenge: probeer zoveel mogelijk terreinwinst te boeken bij het dribbelen: doe maar, ga 
 
 
 

OPWARMING  

 

 
Beschrijving 
 
• Veld dubbele grote rechthoek 
• Duur: 10’: 
• 5’ baltechniek 
• Duiveltjesdoel in groot doel 
• Dribbel tussen de kegels en trap naar de 

doelman start 
rechterzijde van het doel, na trap aansluiten 2x 
• Speler die getrapt heeft sluit aan bij de andere 

groep 
• Daarna afwerken op doel 2x 
FUN: wie scoort het meest? 
Coaching: 
• Richtlijn en coaching: 1 t/m 3 
• Snelle dribbel en de pas in de loop van de 

speler inspelen 
• Beide voeten gebruiken 
 
 
 
 
 

WEDSTRIJDVORM 1  

 

 

  
Beschrijving 
 
• Veld dubbele grote rechthoek 
• Duur: 10’ 
• Duiveltjesdoel in groot doel 
• Neutrale speler doet mee met ploeg in 
balbezit 
• Doelman speelt in op flankspeler, 
neutrale speler opent breed of 
diep, andere speler sluit aan 
• Telkens de wedstrijd starten bij doelman 
• Spelers van ploeg in balbezit vrije ruimte 
gebruiken(flank en/of 
diepte) 
• 1’ wissel ploegen 
FUN: scoren bij voorzet of door diep te 
spelen: 2 punten 
Coaching: 
• Richtlijnen en coaching: 1 t/m 5 
 
 
 
 

TUSSENVORM 1  



 

 
Beschrijving:  
 
• 2 Groepen 
• Duur: 10’ 
• Duiveltjesdoel in groot doel 
• Kegelafstand 1m., uiterste kegel op 15m. 
• 1, dribbel tussen de kegels, na de laatste 
kegel pas terug naar 
medespeler die dezelfde oefening uitvoert 
• 2, dribbel tussen de kegels en snelle dribbel 
naast de kegels 

• 3, dribbel tussen de kegels heen en terug 
• Iedere oefening 2x per ploeg 
FUN: welke ploeg is de snelste? 
Coaching: 
Richtlijnen en coaching: 1 en 2 
 
 
 

 

WEDSTRIJDVORM 2  

 

 
Beschrijving  
 
• Veld 25x40m. 
• Duur: 10’ 
• Duiveltjesdoel in groot doel 
• Na 1’ wissel spelers 
• Doelman naar medespeler die opent breed, 

andere speler opent 
breed of diep, speler 3 sluit aan voor doel of 

gaat diep 
• Telkens de wedstrijd starten bij doelman 
• Spelers van ploeg in balbezit vrije ruimte 

gebruiken(flank en/of 
diepte) 
• Zelf infiltreren of gebruik maken van de flank 

of diepte 
• Doelpunt via infiltratie 2 punten 
FUN: welke ploeg wint? 
Coaching: 
• Richtlijnen en coaching: 1 t/m 5 
 
 
 
 
 

TUSSENVORM 2  

 

 
Beschrijving 
 
• Veld 25x40m. 
• Duur: 10’� 
• Duiveltjesdoel in groot doel 
• Speler 1 snelle dribbel, pas naar speler 2 
• Speler 2 kaatst de bal terug naar speler 

1 die de bal breed legt voor 
speler 2 die afwerkt op doel 
• Op de juiste voet inspelen 
• Bal goed afleggen voor het schot op doel 
• Bij afwerken ook de mindere voet 

gebruiken 
• Aansluiten (speler 1) bij de volgende 

groep die op het andere doel 
afwerkt 
FUN: wie scoort het meest? 
Coaching: 
• Richtlijnen en coaching: 1 t/m 3 
 
 
 
 

WEDSTRIJDVORM 3  



 

 
Beschrijving 
 
 
• Veld 25x40m. 
• Duur: 10’ 
• Wedstrijdreglement van toepassing 
• Duiveltjesdoel in groot doel 
• Nadruk op openen breed en openen diep 
• Doelman naar medespeler die opent breed, 
andere speler opent 
breed of diep, speler 3 sluit aan voor doel of 

gaat diep 
• Zelf infiltreren of gebruik maken van de flank 
of diepte 
• Spel stilleggen bij het mislopen van de 
opdracht openen breed of 
openen diep 
• Scoren op voorzet of op diepe inspeelbal = 2 
punten 
FUN: welke ploeg wint? 
Coaching: 
Richtlijnen en coaching: 1 t/m 5 
 
  
 
 
 

COOLING DOWN  

 

 

 

Beschrijving 
 
 Penaltycup 
Duur 5’ 
 

 


