
Logboek Instructeur B Voetbal  – 5-7 jarigen 

 

Training 1 stage in club gegeven door de kandidaat 
 

Naam: Jan Vanwesenbeeck 
Thema: Leiden en dribbelen 
 

Aantal: 10 
Categorie/niveau: 

U7 gewestelijk 

Materiaal:  

Richtlijnen en coachingswoorden:  

Basics (B+19 en B+23) 

 

1) Laat de bal niet te ver van de voet stuiten, houdt de bal KORT aan de voet.  
2) Probeer niet te veel naar de bal te kijken, houdt overzicht, hoofd OMHOOG houden. 

3) Dribbel zo snel mogelijk, probeer zoveel mogelijke terrein winst te boeken, denk VOORUIT. 
 

OPWARMING Duiveltjesveld (10') 

 

Beschrijving: Bewaak de schat 
 

• Een rover bewaakt zijn schat (12 ballen) 
 

• De  anderen proberen de ballen uit de 4 hoepels 
te nemen en naar de overkant te brengen 
 

• Als een speler getikt wordt door de rover, moet 

hij de bal terugleggen en naar het beginpunt 
gaan. 
 

• Variaties:  
1. Bal in de hand 
2. Bal aan de voet, tikker ook een bal aan 

de voet. 

Coaching: 2 en 3 
 
 

WEDSTRIJDVORM 1  K+1/1 duiveltjesveld (15') 

 

Beschrijving: 
 

• Een speler aan de zijkant speelt de bal in, de 
wedstrijdvorm begint. 
 

• Speler die de bal krijgt aangespeeld, probeert te 
scoren op doel met keeper. Verdediger scoort in 
de kleine doeltjes 
 

• FUN:  

o Wie kan er het meeste scoren Oranje of 
Geel  

o Scoren => potje op kegel leggen. 
 
Coaching: 1,2 en 3 

TUSSENVORM 1 "Oversteekspel" Duiveltjesveld (10') 

 

Beschrijving:  
 

• Er zitten twee of drie haaien in de zee (blauw 
vierkant), zij proberen alle ballen die ze 
tegenkomen, stuk te bijten. 
 

• De andere hebben allemaal een bal aan de voet 

en proberen de zee te kruisen zonder balverlies. 
 

• Diegene die de bal verliezen worden zelf haai. 
 

Coaching: 1,2 en 3 
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WEDSTRIJDVORM 2 K+2 / 2 Duiveltjesveld (15') 

 

Beschrijving: 
 

• Continu spel 
 

• Stop-help methode toepassen op thema 
 

• Fun: 

o Ploegen kiezen, Barca, Real, ... 
o Puntentelling, na het vieren van een 

doelpunt mag diegene die scoort een 
potje komen halen en op de kegel van 
het team leggen. 

 

Coaching: 1, 2 en 3 
 

 
 

COOLING DOWN HUISWERK 

 Beschrijving: 
 

• Iedere speler gaat een kegeltje zoeken en zet dit 
op zijn hoofd, wie kan er het langst dribbelen 
zonder dat het kegeltje van het hoofd valt. 
 

o Herhalen van de coachingsthema's 
 

o Kijken wat er misliep tijdens de training, in 
functie daarvan huiswerk meegeven aan de 
spelers 
 

o Al het materiaal verzamelen (Wie is het snelst?) 

 

Coaching: 1, 2 en 3 
 


