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1. [BB] Doeltrappen 
aanspeelbare speler
richting middellijn. Onze veldspeler gaat duel aan met 
tegenstander als 

2. [BBT] Doeltrappen tegenstander: 
3. [BB] Ingooien - door de speler die dicht

en halfhoog in de diepte 
4. [BBT] Ingooien door tegenstander: laten rollen, niet halen, meteen 

in positie tussen ingooier en ons doel de plaats innemen.
5. [BB] Vrije trappen 

strafschopgebied: zoals de ingooi
is. 

6. [BB] Vrije trappen 
midden en links van het doel
team JOXX-y> om de beurt met
y > 

7. [BB] Vrije trappen 
doel v/d tegen-stander: 
beurt met <ANDERE SPELER team 

8. [BBT] Vrije trappen tegenstander: ???????
9. [BB] Strafschoppen 
10. [BB] Hoekschoppen op links door 

om de beurt met <
11. [BB] Hoekschoppen op rechts 

> om de beurt met
12. [BBT] Hoekschoppen tegenstander: ???????
13. [BB] Aftrap voor ons: de “10” en de spits

aanspeelbaar CV, VS en halfspelers
14. [BBT] Aftrap door tegenstander:

vaste wijze (zie tekening…)
15. [BB] en [BBT] Scheidsrechters bal: de spelers die het dichtst bij 

staat of als we mogen kiezen afhankelijk plaats uit de linies 
<VOORHOEDE SPELER team 
team JOXX-y > en <
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TC Plan van Aanpak “Lerend Voetballen,Presteren met Plezier

echnische Afspraken: SpelHervattingen:

Doeltrappen - door de doelverdediger naar de 
speler. Uittrappen en ingooien schuin en diep 

richting middellijn. Onze veldspeler gaat duel aan met 
tegenstander als de bal niet precies aankomt. 

Doeltrappen tegenstander: wat gaan we doen? Druk zetten?
door de speler die dichtst bij is -

en halfhoog in de diepte richting het doel tegenstander
Ingooien door tegenstander: laten rollen, niet halen, meteen 

in positie tussen ingooier en ons doel de plaats innemen.
Vrije trappen - overal in het veld behalve in de buurt van het 

strafschopgebied: zoals de ingooi - door degene die het dichts bij 

Vrije trappen - vaak een directe - in de buurt van de 16 
midden en links van het doel van de tegenstander: 

> om de beurt met <ANDERE SPELER team 

Vrije trappen - vaak een directe - in de buurt 
stander: door <SPELER team JO

ANDERE SPELER team JOXX-y >
Vrije trappen tegenstander: ???????

Strafschoppen - de aanvoerder 
Hoekschoppen op links door <SPELER team 

<ANDERE SPELER team JOXX
Hoekschoppen op rechts door <SPELER team 

> om de beurt met <ANDERE SPELER team JO
Hoekschoppen tegenstander: ???????

voor ons: de “10” en de spits - direct 
aanspeelbaar CV, VS en halfspelers

Aftrap door tegenstander: altijd direct druk zetten op 
vaste wijze (zie tekening…)

Scheidsrechters bal: de spelers die het dichtst bij 
staat of als we mogen kiezen afhankelijk plaats uit de linies 

VOORHOEDE SPELER team JOXX-y > en <MIDDENVELDER 
> en <ACHTERHOEDE SPELER team 

junioren-SPELHERVATTINGEN-masterv1 
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Lerend Voetballen,Presteren met Plezier”

ervattingen:

door de doelverdediger naar de vrij 
. Uittrappen en ingooien schuin en diep 

richting middellijn. Onze veldspeler gaat duel aan met 

at gaan we doen? Druk zetten?
supersnel schuin 

doel tegenstander
Ingooien door tegenstander: laten rollen, niet halen, meteen 

in positie tussen ingooier en ons doel de plaats innemen.
overal in het veld behalve in de buurt van het 

door degene die het dichts bij 

in de buurt van de 16 
tegenstander: door <SPELER 

ANDERE SPELER team JOXX-

in de buurt v/d 16 rechts v/h 
JOXX-y > om de 

SPELER team JOXX-y > 
XX-y > 

SPELER team JOXX-y
JOXX-y > 

Hoekschoppen tegenstander: ???????
direct 

altijd direct druk zetten op 

Scheidsrechters bal: de spelers die het dichtst bij 
staat of als we mogen kiezen afhankelijk plaats uit de linies 

MIDDENVELDER 
PELER team JOXX-y >


