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BESCHRIJVING 
 
Er wordt gewerkt in een vierkant. Afhankelijk van het aantal spelers kan er met verschillende vierkanten gewerkt worden. We 
gaan uit van 6 à 7 spelers per vierkant. Iedere speler heeft een bal en er wordt gestart aan kegel 1. De speler leidt de bal tot 
net voor kegel 2 en verandert daar van richting. Vervolgens dribbelt de speler naar de tegenover liggende kegel ( kegel 3 ) om 
ook daar voor de kegel van richting te veranderen. Tenslotte leidt de speler de bal naar kegel 4 en passeert hij die kegel met 
een passeerbeweging. De oefenvorm eindigt met een trap op doel 
 
 
FUN ELEMENTEN 
 
-Er kunnen twee ( of meer ) vierkanten naast mekaar gelegd worden. De eerste spelers van ieder vierkant starten tegelijkertijd ? 
wie scoort het snelst ? 
 
VARIATIES 
 
-Hoe kleiner het vierkant hoe groter de moeilijkheidsgraad 
-Tussen kegel 2 en kegel 3 kunnen de spelers nog een balvaardigheidsoefening krijgen 
Voorbeelden : 
1. bal terughalen met rechtertip op rechterwreef om vervolgens de bal terug te halen met linkertip op linkerwreef 
2. met de bal aan de voet rond je as draaien ( dit kan met buitenkant of binnenkant van R of L voet ) 
3. de bal eventjes snel doen opwippen en botsende bal gecontroleerd naar kegel 3 leiden 
4. 5 keer tussen tikken tussen de binnenkant van R en L voet 
5. Zidane beweging 



6. rechtervoet achter het steunbeen gevolgd door linkervoet achter het steunbeen 
7. ... 
 
-Bij kegel 4 kunnen heel wat variaties gebruikt worden 
Voorbeelden : kapbeweging met binnenkant - buitenkant ( R - L voet ), zijwaarts afrollen van de bal met de ene schoen en 
trappen met de andere schoen, bruggetje ( bal langs de ene kant van de kegel duwen terwijl de speler langs de andere kant 
gaat ), schaar, overstap, Zidane, uitvalpass, bal terughalen met de tip en met dezelfde schoen bal wegduwen met buitenkant of 
binnenkant, ... maar ook complexere passeerbewegingen zijn mogelijk : overstap-schaar, sleepbeweging, ... 
 
-De tekening toont ons ook enkele varianten in de organisatievorm 
 
BALBAL AANDACHTSPUNTEN 
 
-Verschillende mogelijkheden bij het veranderen van richting : kappen binnenkant voet, kappen met buitenkant voet, kappen 
met tip ( bal onder lichaam ), afrollen met tip ( bal voor lichaam ), bal achter het steunbeen, overstap draai, ... Bij kegel 2 
wordt de ene voet gebruikt terwijl bij kegel 3 automatisch de andere voet moet gebruikt worden ( tweevoetigheid !!!) 
 
-bij kegel 4 en na de passeeractie duidelijk de nadruk leggen op het veranderen van richting en de tempoverhoging 
 
-Progressief werken van technische nauwkeurigheid ( tragere uitvoering ) naar uitvoering op tempo ( snel voetenwerk ) 

 


