
Naam: Van Diest Kurt
Thema: direct trappen naar doel bij werkelijke
doelkans

Aantal: 12
Categorie/niveau: U13

Materiaal: 1 bal per speler, hesjes,
hoedjes, kegels, verplaatsbaar doel

Richtlijnen en coachingswoorden:
1. aarzel niet en trap snel naar doel wanneer tegenstander teveel ruimte geeft (reële kans) “DURF”
2. trap in één tijd wanneer je kort gedekt wordt “TRAP”
3. controleer de bal zodanig dat je onmiddellijk kan trappen “DRAAI OPEN”
4. maak je medespeler duidelijk waar je de bal wilt hebben “TOON en SPREEK”
5. maak je los van tegenstander om aanspeelbaar te zijn “BEWEEG”
6. maak actie wanneer je in een 1/1 situatie komt “ACTIE/DRIBBEL”
7. aanspeler speelt in op juiste voet en met juiste balsnelheid “JUISTE VOET”
8. volg de bal na het uitvoeren van een doelschot “VOLG”
9. als na voorzet in één tijd afwerken moeilijk is, controleer bal eerst “CONTROLEER”

OPWARMING TECHNIEK HALVE DRAAIEN (15’)

Beschrijving:
In de cirkel wordt er door elkaar gedreven en doet de speler een
opgelegde halve draai. Na de halve draai geeft de speler een pas
naar een vrijstaande speler aan de buitenkant en volgt de bal. De
nieuwe speler drijft in halve cirkel en idem
Halve draaien: kappen met bi kant voet, met bui kant, afrollend
kappen, overstap, onderkant voet terughalen en met andere voet
meenemen, voet kort over de bal en met buitenkant zelfde voet
meenemen, de bal terughalen, achter standbeen langs spelen en
meenemen na 1/2draai, voet op bal en over de bal stappen,
terughalen en achterlangs spelen, binnenkant kappen en met
buitenkant andere voet meenemen, achter het standbeen langs
kappen, zidanebeweging als halve draai

Coaching:
Snelle gecontroleerde beweging uitvoering, bal dicht bij voet

WEDSTRIJDVORM 1 5 / 3 + K (15’)

Beschrijving:
Organisatie: terrein 50x40m.
Opstelling: 2-3(B+) en 1-2-1 (B-)
Telkens er een doelpoging is geweest, vertrekt de bal bij dezelfde
ploeg (in golven: bij elke golf komen de wisselspelers in bij beide
ploegen: 3 bij zwart en 1 bij blauw)
Duur: 4x3’, aanvallers en verdedigers wisselen, andere ploeg speelt
in overtal
(TR) speelt in op (6) of (10) die op zijn beurt één van de aanvallers
zoekt, die dan zo vlug mogelijk trachten te scoren of laten scoren al
dan niet in combinatie
Verdedigende ploeg kan scoren in doel zonder keeper

Coaching:
1 – 9

TUSSENVORM 1 PAS- EN TRAPVORM (15’)

Beschrijving:
2 spelers spelen een korte pass over de grond naar de spelers
tegenover zich
De 2 spelers doen een 1-2 beweging met deze speler
Vervolgens wordt de actie als volgt verdergezet: controle, drijven
en voorzet richting 1ste paal naar de 2 spelers die zich aanbieden
aan de 1ste paal
Welke ploeg maakt de meeste doelpunten?
Zowel links als rechts uitvoeren

Coaching:
1 tot 9
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WEDSTRIJDVORM 2 6 / 4 + K (15’)

Beschrijving:
Organisatie: terrein 50x40m.
Ploeg in B+ 2-1-3 en ploeg in B- 1-3-1
Telkens de bal buiten is vertrekt de bal bij de TR die 6 of 8 van 
B+ inspeelt
Duur: 4x3’
(TR) speelt in op (6) of (8), die op zijn beurt één van de aanvallers
tracht te bereiken, die zo vlug mogelijk trachten te scoren of laten
scoren al dan niet in combinatie
(10) moet steun bieden aan de aanvallers, maar kan ook voor een
verrassende infiltratie zorgen

Coaching:
1 – 9

TUSSENVORM 2 AFWERKRACE (15’)

Beschrijving:
A geeft pass op speler B die bal diagonaal terugkaatst, wegdraait
en diepte zoekt
A speelt B in diepte aan: B doet georiënteerde controle en geeft
voorzet op inlopende speler C
Oefening wordt langs beide kanten uitgevoerd
Doorschuiven: A - B - C - A’ (andere kant)
Duur: 2x7’ met wissel van flank na 7’
(beide groepen werken elk naar een doelman en eerst op rechter
flank)

Coaching:
1 – 3 – 4 – 7 – 9   

WEDSTRIJDVORM 3 K + 6 / 6 + K (15’)

Beschrijving:
We spelen 6 tegen 6, iedere ploeg met een keeper
Terrein = half veld
Indien er in 1 tijd gescoord wordt na een voorzet telt het doelpunt
dubbel
Na 7’ wisselen de gele flankspelers met de blauwe en idem voor de
gele centrale spelers, zo speelt iedereen eens in de offensieve
bezetting met hogere kans op scoren

Coaching:
1 tot 9

COOLING DOWN TRAPPEN OP DOEL FUN (5’)

Beschrijving:
Duo’s vormen
2 ploegen trappen tegen elkaar op doel vanaf de backlijn, de ene
ploeg van rechts, de andere van links en daarna wisselen
Wie scoort het meeste doelpunten?
Controle en trap van binnen het vierkant
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