
 

 

 

 



 

Spel 2 Overspelen en aannemen (goede/verkeerde been) 

 
Organisatie:  

 5 ballen 

 15 hoedjes 

 Driehoeken van 1½ meter doorsnee 
 

 

 
 
 
 
 
 
Uitvoering:  
Spelers spelen een bal over. Dit doen ze op verschillende manieren. Aanname en overspelen met 
beide voeten staat centraal.  
 
Kennismakingsoefening: 
- Zonder bal: de ene speler probeert de andere speler op de schouder te tikken (niemand mag in de 
driehoek komen). Spelers draaien dus om de rechthoek heen (kijken naar elkaar en dus straks naar 
de bal goede lichaamshouding) 
- idem alleen heeft nu 1 speler een bal (de tikker of degene die getikt moet worden, verschilt in 
moeilijkheidsgraad; tikker bal = weinig punten, getikte bal = veel punten) 
 

Verdiepingsoefening: 

- Speler A die bij pilon 1 staat heeft de bal. Deze speelt hij aan de ene kant (tussen 1 en 2) om de pilon heen (hij 

zal dus zijwaarts moeten bewegen en met rechts tussen pilon 1 en 2 overspelen). Speler B neemt de bal aan en 

wacht tot de speler A aan de andere kant van de pilon (1) staat. Hij speelt de bal over tussen pilon 1 en 3 naar 

Speler A. Deze neemt de bal aan (liefst met links) en dribbelt naar de andere kant van de pilon en de serie 

herhaalt zich. Wissel na een minuut om van rol. Speler A wordt speler B en omgekeerd. 

Veranderingen:  * wisselen van passvoet (oefening andere kant op) 

   * beide spelers naar links en rechts laten bewegen (passlijn veranderen) 

   * spelvorm maken (wie speelt het snelst 5x over?) 

* wissel van 2 tallen (is dan voor spelers een nieuwe oefening andere  

  weerstand) 

Leermomenten: 

 voetballen met een doel: Aannemen  overspelen  positie kiezen  aannemen 

 samenwerken (bal in het spel en in beweging houden) 

 tijd nemen voor een goede pass (met links en rechts) 



 

Aandachtspunten / coach momenten:  

 Dwing de spelers de bal eerst aan te nemen 

 Houd het tempo van de oefening in de gaten (niet te langzaam – niet te snel) 

 Maak de driehoek kleiner als het beter gaat (hoger baltempo) 
 

COACH 1X RAKEN ALLEEN ALS HET AANNEMEN HEEL ERG GOED GAAT!(dus als een beloning!)    

 



Spel 3 Pingelen
 



Spel 4: Mikken (goede/verkeerde been) 

 

 

 


