
Naam: Kevin Waegemans, technisch centrum
Tubeke
Thema: Basics: B+ Balcontrole

Aantal: 12+2K
Categorie/niveau: U12

Materiaal: 14 ballen, 4 doeltjes, 
6 overgooiers

Richtlijnen en coachingswoorden:
Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een lage pass uitvoeren, zodat in de meest gunstige omstandigheden kan
verder gespeeld worden
1. Doe een gerichte balaanname (in de richting van het doel van de tegenstander) “Gerichte balaanname”
2. Speel in op de verste voet zodat gemakkelijk kan doorgespeeld worden “Verste voet”
3. Durf de actie te maken als een tegenstander je onder druk zet “Actie maken”
4. Maak de juiste keuze (dribbel of pass) indien een medespeler vrij staat in een betere positie “Juiste keuze”

OPWARMING

Beschrijving:
Elke speler 1 bal, via het leiden van de bal technische vaardighe-
den ontwikkelen:
– leiden rechts binnenkant-buitenkant afwisselend (idem L)
– leiden rechts 2x binnenkant, 2x buitenkant afwisselend (idem L)
– leiden 2x buitenkant rechts, 2x buitenkant links (idem met 

binnenkant voet)
– bal leiden rechts, overstap rechts, buitenkant links meenemen, 

inks leiden, overstap links, buitenkant rechts meenemen
(idem binnenkant)

– spelers zelf variaties laten kiezen
– tempo opdrijven naar het einde van de opwarming

WEDSTRIJDVORM 1 K + 2 / K + 1

Beschrijving:
Speler (x) biedt zich aan en krijgt de bal ingespeeld van op de
zijkant
Bedoeling is een gerichte balaanname (richting doel van de tegen-
stander) en de juiste keuze te maken
Actie maken en afwerken of de bal terugspelen na balaanname
Elke speler x doet deze oefening 3x
Daarna wisselen met spelers O
Oefening zowel over links als rechts uitvoeren (tweevoetigheid)

Coaching:
1, 2, 3

TUSSENVORM 1 DRIBBELKONING

Beschrijving:
Speler O speelt de bal verticaal naar speler X
Speler X beslist met een gerichte balcontrole of hij richting links
of rechts naar doel gaat
Speler O verdedigt
X maakt na de aanname de actie en werkt af
Naar eigen posities terugkeren, 5x herhalen en dan wisselen van
posities
Aanname richting rechtse doel = binnenkant links of buitenkant
rechts
Aanname richting linkse doel = buitenkant links of binnenkant
rechts
O scoort door de bal stil te leggen op de lijn bij X

Coaching:
1, 3
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WEDSTRIJDVORM 2 K + 2 / 2 + K

Beschrijving:
O (rechts) speelt de bal diagonaal in naar X (links)
Deze doet een gerichte balaanname en zoekt de actie voorwaarts
of speelt de andere X aan
In golven en terug naar de eigen positie
Na elk 3x wisselen de spelers van links naar rechts van positie
Na opnieuw 3x wisselen de spelers O en X van positie en wordt
alles herhaald

Coaching:
1, 2, 3, 4

TUSSENVORM 2 TOPSCORER

Beschrijving:
Ballen bij X rechtsonder en bij O links boven
X rechtsboven en O linksonder vragen de bal bij hun medespelers
X en O
Via een gerichte balaanname draaien X en O door
X scoort in het doel boven, O scoort in het doel onderaan
Om ter snelst scoren en de punten optellen
Gelijktijdig beginnen
Om ter snelst 12 punten
Verticaal doorschuiven

Coaching:
1
Draai door

WEDSTRIJDVORM 3 K + 6 / 6 + K

Beschrijving:
Afsluitende wedstrijdvorm met de voltallige groep: eindvorm
Spelen met 2 verdedigers + 4 in een ruit
2 spelers achteraan om extra accent te leggen op de opbouw en de
gerichte balcontrole na pass van K

Duur: 2x8’

Coaching:
1, 2, 3, 4

COOLING DOWN STOPBAL

Opstelling rond middencirkel. In het midden staat 1 speler met een
bal, hij gooit hem omhoog en roept de naam v.e. speler. Die speler
sprint naar het midden, stopt de bal en roept “STOP”. De spelers in
de kring lopen naar buiten zodra de naam geroepen is.
De speler die de bal heeft gestopt, mag proberen een andere 
speler af te schieten (raken met pass binnenkant voet). Lukt dit, dan
heeft hij 1 punt en komt de geraakte speler in het midden, anders
gooit hij de bal op en roept een naam

Samen ruimen we het materiaal op
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