Leerplan Meisjes Divisie
o12-o13

Veldindeling en Tijdschema
Veldindeling
T = Techniek onderdeel
O = (Overige) Oefenenvorm
P= Partijvorm
Pijlen geven richting van doordraaien
aan. Steeds 1 min. om door te draaien.
Tijdschema (op basis van 60 min.)
0-‐4 min
4-‐5 min
5-‐20 min
21-‐36 min
37-‐52 min
53-‐60

Intro en uitleg
Opstarten 1e ronde
Trainingsronde 1
Trainingsronde 2
Trainingsronde 3
AZ Voetbalhuiswerk

Leerplan o12-o13
Opleidingsdoelstellingen:
• Spelers technisch verder ontwikkelen
• Het creëren van spelinzicht (Tactiek)
• De spelers hebben zoveel mogelijk aanvallende intenties
• Elke linie kan goed met elkaar samenwerken
• De spelers proberen in balbezit met een ruit op het middenveld te spelen
• De spelers denken diep en spelen diep
• De spelers stralen vertrouwen uit in balbezit
Door:
• Veel balcontacten en herhalingen
• Partijspel en positiespel.
• Techniektrainingen: kappen en draaien, balaanname, dribbelen en drijven, passen en trappen
(alles zowel links- als rechtsbenig)
• Succes laten ervaren en leren omgaan met 'rouwmomenten'
• Invoeren van formatie en speelwijze  organisatie
• Ontwikkelen teambelang  leren samenwerken
• Invoeren van verdedigen, aanvallen en omschakelen naar balbezit en balverlies
• Begrip creëren verschil balbezit en balbezit tegenpartij  organisatie
• Verhouding: 50% Techniek en 50% Tactiek
• Verantwoordelijkheid laten voelen voor het gebruikte materiaal

Leerplan o12-o13

Training Week 1

Oefenvorm 1.3
Oefenvorm

1.3

3 tegen 2 met 4 doeltjes

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• door snelle wisselingen speelveldgedeelte kunnen
scoringskansen worden gecreëerd
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot breedtespel
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• juiste balsnelheid
• direct spel en/of aannemen-spelen
• goede veldbezetting
• juiste moment van aanbieden herkennen
Verdedigen
• goede organisatie (veldbezetting)
• juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen
• actief verdedigen (opbouw tegenpartij storen indien mogelijk)

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Regels:

• beide teams kunnen scoren op twee kleine doeltjes
• als de bal uit is indribbelen of inpassen voor het tweetal en
inpassen voor het drietal
• bij een achterbal / hoekschop in het midden tussen de twee
eigen doeltjes starten

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 30 meter
(bij een achterbal / hoekschop in het midden tussen de twee
eigen doeltjes starten

Aantal spelers:

• 8 spelers (2 spelers wisselen door bij het tweetal / 1 speler
wisselt door bij het drietal)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 4 doeltjes (3 bij 1 meter)

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• doeltjes tweetal dichter bij elkaar plaatsen
• veld smaller maken
• spelen met buitenspel voor het tweetal (buitenspellijn
halverwege speelveld)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• doeltjes tweetal verder uit elkaar plaatsen
• veld langer maken

Oefenvorm 2.1
Oefenvorm

2.1

4 tegen 4 lang smal veld
2 kleine doeltjes

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• in de opbouw de tegenpartij ‘lokken’ om de ruimte in de
diepte te creëren
• na terugwinnen van de bal zo snel mogelijk de dieptepass
spelen
Verdedigen
• eerst zorgen dat de organisatie goed staat, dan druk zetten
• direct druk geven op de opbouw van de tegenpartij

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• ‘diep’ denken
• het kunnen vrijmaken van de bal
• goed positiespel in de kleine ruimte als voorbereiding op de
dieptepass
• korte 1-2 combinaties en balovernames
• goede afstemming tussen opbouwers en diepe speler
Verdedigen
• naar bal toe verdedigen
• aanspeellijn naar diepe speler dicht houden

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen/schieten in 1 klein
doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 15 - 18 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer ze de bal veroveren op
helft tegenpartij en scoren (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 15 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Partijvorm 6
Partijspel

6
Formaties van beide teams:

4 tegen 4

EP: 1-2-1
TP: 1-2-1

basisvorm

Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen in 1 klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 20 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 10 hesjes 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Enkele schaar –
Buitenkant/binnenkant dribbel
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Training Week 2

Oefenvorm 1.4
Oefenvorm

1.4

2 tegen 1 met 3 doeltjes

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

(smal veld)

Aanvallen
• door snelle wisselingen speelveldgedeelte kunnen
scoringskansen worden gecreëerd
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot breedtespel
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• juiste balsnelheid
• direct spel en/of aannemen-spelen
• goede veldbezetting
• juiste moment van aanbieden herkennen
Verdedigen
• goede organisatie (veldbezetting)
• juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen
• actief verdedigen (opbouw tegenpartij storen)

Regels:

• de aanvallers kunnen scoren door te passen in 1 doeltje
• de verdediger kan scoren op 2 doeltjes
• bij hoekschop/achterbal, doelpunt steeds aan de kant van de
aanvallers starten tussen de twee eigen doeltjes
• als de bal uit is: indribbelen, tweetal inpassen
• verdedigers en aanvallers van rol laten wisselen na een vooraf
bepaalde tijd

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 10 meter

Aantal spelers:

• 3 tot 8 (5 aanvallers – 3 verdedigers; spelers steeds
doorwisselen bij achterbal/hoekschop of doelpunt
Aanvaller en verdedigers na verloop van tijd wisselen.)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 4 doeltjes (3 bij 1 meter)

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• spelen met buitenspel
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Oefenvorm 2.2
Oefenvorm

2.2

4 (+k) tegen 3 (+k)
lang smal veld

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

met grote doelen

Aanvallen
• in de opbouw de tegenpartij ‘lokken’ om de ruimte in de
diepte te creëren
• na terugwinnen van de bal zo snel mogelijk de dieptepass
spelen
Verdedigen
• eerst in organisatie komen en van daaruit druk geven op de
opbouw van de tegenpartij

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• ‘diep’ denken
• het kunnen vrijmaken van de bal
• goed positiespel in de kleine ruimte als voorbereiding op de
dieptepass
• korte 1-2 combinaties en balovernames
• goede afstemming tussen opbouwers en diepe speler
Verdedigen
• naar bal toe verdedigen
• aanspeellijn naar diepe speler dicht houden

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel met keeper
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop / achterbal starten bij de keeper van het
viertal
• dubbele score wanneer het drietal de bal verovert op helft
tegenpartij en scoort
• na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 - 45 meter
• breedte: 15 - 18 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers (drietal wisselt na elke aanval 1 speler door)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 15 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Partijvorm 5
Partijspel

5
Formaties van beide teams:

5 tegen 5

EP: 4-1
TP: 2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 10 hesjes (5 om 5)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Lichaamsschijnbeweging
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Training Week 3

Oefenvorm 1.6
Oefenvorm

1.6

5 tegen 2 positiespel

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• het kunnen behouden van de bal (samenspelen)
• het ontwikkelen van handelingen met bal onder bepaalde voetbalweerstanden (ruimte, tijd, tegenstanders, doelgerichtheid)
• spel kunnen verplaatsen onder druk van verdediger(s)
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot het maken van fouten
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Regels:

Organisatie:

• als het vijftal de bal 10x heeft rondgespeeld heeft het 1 punt
• als de verdedigers de bal veroveren en de bal onder controle
hebben (bal onder de voet) of als het vijftal de bal uitschiet
krijgen ze 1 punt
• bij 3 punten voor het tweetal komen er drie andere verdedigers

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 25-30 meter
• breedte: 12-15 meter

Aantal spelers:

• 7 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (5 om 2)

Aanvallen
• juiste balsnelheid
• direct spel en/of aannemen-spelen
• goede veldbezetting
• juiste moment van aanbieden herkennen
Verdedigen
• dicht bij elkaar verdedigen / onderlinge afstanden
• juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen
• actief verdedigen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld kleiner maken - smaller
• veld kleiner maken - korter
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld groter maken - breder
• veld groter maken - langer

Oefenvorm 2.4
Oefenvorm

2.4

3 (+k) tegen 2 (+k)
lang smal veld

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

met grote doelen

Aanvallen
• in de opbouw de tegenpartij ‘lokken’ om de ruimte in de
diepte te creëren
• na terugwinnen van de bal zo snel mogelijk de dieptepass
spelen
Verdedigen
• direct druk geven op de opbouw van de tegenpartij

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• ‘diep’ denken
• het kunnen vrijmaken van de bal
• goed positiespel in de kleine ruimte als voorbereiding op de
dieptepass
• korte 1-2 combinaties en balovernames
• goede afstemming tussen opbouwers en diepe speler
Verdedigen
• naar bal toe verdedigen
• aanspeellijn naar diepe speler dicht houden

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel met keeper
• als de bal uit is indribbelen voor het tweetal of inpassen voor
het drietal
• bij een hoekschop / achterbal starten bij de keeper van het
drietal
• dubbele score wanneer de voorste verdediger de bal verovert
op helft tegenpartij en scoort
• na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol
• na inspelen 1ste bal keeper, doet keeper niet meer mee als
speler

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 45 - 50 meter
• breedte: 10 - 12 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers (viertal wisselt na elke aanval 1 speler door, het
drietal wisselt na elke aanval 2 spelers door)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 15 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Partijvorm 6
Partijspel

6
Formaties van beide teams:

4 tegen 4

EP: 1-2-1
TP: 1-2-1

basisvorm

Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen in 1 klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 20 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 10 hesjes 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Overstap
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Training Week 4

Oefenvorm 1.5
Oefenvorm

1.5

5 tegen 3 positiespel

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• het kunnen behouden van de bal (samenspelen)
• het ontwikkelen van handelingen met bal onder bepaalde voetbalweerstanden (ruimte, tijd, tegenstanders, doelgerichtheid)
• spel kunnen verplaatsen onder druk van verdediger(s)
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot het maken van fouten
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• juiste balsnelheid
• direct spel en/of aannemen-spelen
• goede veldbezetting
• juiste moment van aanbieden herkennen
Verdedigen
• dicht bij elkaar verdedigen / onderlinge afstanden
• juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen
• actief verdedigen (opbouw tegenpartij storen)

• als het vijftal de bal 10x heeft rondgespeeld heeft het 1 punt
• als de verdedigers de bal veroveren en de bal onder controle
hebben (bal onder de voet), de bal buiten de korte zijde dribbelen of als het vijftal de bal uitschiet krijgt het drietal 1 punt
• bij 3 punten voor het drietal komen er drie andere verdedigers
in

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 25-30 meter
• breedte: 12-18 meter

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld groter maken - breder
• veld groter maken - langer

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (5 om 3)

Regels:

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld kleiner maken - smaller
• veld kleiner maken - korter

Oefenvorm 1.6
Oefenvorm

2.6

5 tegen 3 positiespel

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

(smal veld)

Aanvallen
• het kunnen behouden van de bal (samenspelen)
• het ontwikkelen van handelingen met bal onder bepaalde voetbalweerstanden (ruimte, tijd, tegenstanders, doelgerichtheid)
• spel kunnen verplaatsen onder druk van verdediger(s)
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot het maken van fouten
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• juiste balsnelheid
• direct spel en/of aannemen-spelen
• goede veldbezetting
• juiste moment van aanbieden herkennen
Verdedigen
• dicht bij elkaar verdedigen / onderlinge afstanden
• juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen
• actief verdedigen (opbouw tegenpartij storen)

Regels:

Organisatie:

• als het vijftal de bal 10x heeft rondgespeeld heeft het 1 punt
• als de verdedigers de bal veroveren en de bal onder controle
hebben (bal onder de voet) of als het vijftal de bal uitschiet
krijgen ze 1 punt
• bij 3 punten voor het drietal komen er drie andere verdedigers
afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 25 - 30 meter
• breedte: 8 - 12 meter
• een variant is 5 tegen 3 waar één speler van het vijftal positie
kiest in het midden van het speelveld (spelen met een middenspeler)

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (5 om 3)

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken voor het vijftal /makkelijker maken voor het drietal
• veld kleiner maken - smaller
• veld kleiner maken - korter
Aanvallen makkelijker maken voor het vijftal / moeilijker maken voor het drietal
• spelen met een middenspeler (tussen de drie verdedigers) die
het spel kan verplaatsen
• veld groter maken - breder
• veld groter maken - langer

Partijvorm 4
Partijspel

4
Formaties van beide teams:

6 tegen 6

EP: 1-4-1
TP: 1-2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 45 - 55 meter
• breedte: 50 - 55 meter

Aantal spelers:

• 12 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 12 hesjes (6 om 6)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Voorvoetdribbel

Leerplan o12-o13

Training Week 5

Oefenvorm 1.7
Oefenvorm

1.7

4 tegen 2 positiespel

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• het kunnen behouden van de bal (samenspelen)
• het ontwikkelen van handelingen met bal onder bepaalde voetbalweerstanden (ruimte, tijd, tegenstanders, doelgerichtheid)
• spel kunnen verplaatsen onder druk van verdediger(s)
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot het maken van fouten
• bal afpakken
• het ontwikkelen van handelingen zonder bal met als doel
veroveren bal

Eisen aan het spel:

Regels:

Organisatie:

• als het viertal de bal 10x heeft rondgespeeld heeft het 1 punt
• als de verdedigers de bal veroveren en de bal onder controle
hebben (bal onder de voet) of als het viertal de bal uitschiet
krijgen ze 1 punt
• bij 3 punten voor het tweetal komen er twee andere verdedigers

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 18 - 22 meter
• breedte: 12-15 meter

Aantal spelers:

• 6 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 2)

Aanvallen
• juiste balsnelheid
• direct spel en/of aannemen-spelen
• goede veldbezetting
• juiste moment van aanbieden herkennen
Verdedigen
• dicht bij elkaar verdedigen / onderlinge afstanden
• juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen
• actief verdedigen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld kleiner maken - smaller
• veld kleiner maken - korter
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld groter maken - breder
• veld groter maken - langer

Oefenvorm 2.5
Oefenvorm

2.5

3 tegen 2 lang smal veld
2 kleine doeltjes

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• in de opbouw de tegenpartij ‘lokken’ om de ruimte in de
diepte te creëren
• na terugwinnen van de bal zo snel mogelijk de dieptepass
spelen
Verdedigen
• Vanuit je organisatie druk geven op de opbouw van de tegenpartij

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• ‘diep’ denken
• het kunnen vrijmaken van de bal
• goed positiespel in de kleine ruimte als voorbereiding op de
dieptepass
• korte 1-2 combinaties en balovernames
• goede afstemming tussen opbouwers en diepe speler
Verdedigen
• naar bal toe verdedigen
• aanspeellijn naar diepe speler dicht houden

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen voor het tweetal of inpassen voor
het drietal
• bij een hoekschop / achterbal starten bij de keeper van het
drietal
• dubbele score wanneer de voorste verdediger de bal verovert
op helft tegenpartij en scoort
• na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 10 - 12 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers (drietal wisselt na elke aanval 1 speler door /
het tweetal wisselt na elke aanval 2 spelers door)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 15 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Partijvorm 6
Partijspel

6
Formaties van beide teams:

4 tegen 4

EP: 1-2-1
TP: 1-2-1

basisvorm

Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aange reikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen in 1 klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 20 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 10 hesjes 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Enkele schaar,
Lichaamsschijnbeweging en
Overstap

Leerplan o12-o13

Training Week 7

Afronden en scoren 1

Oefenvorm 3.1
Oefenvorm

3.1

4 tegen 4 lijnvoetbal

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren door over de doellijn te dribbelen
• via positiespel spelers in 1 tegen 1 situaties brengen
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot breedtespel
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de
tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren
(voet op de bal)
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen
doellijn starten

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 40 meter
(scoorvak is 3 - 5 meter)

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)

Aanvallen
• balbehandeling in het positiespel
• snel handelen, direct kunnen passen
• overzicht in de situaties voor het verplaatsen van het spel
• kiezen van het moment en de richting van de passeeractie
• afsnijden van de pass van de tegenstander en het afschermen
van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, meer zien dan directe tegenstander
(rugdekking)
• samenwerken (kleine ruimte maken) om de tegenpartij op te
houden

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• deel van de lijn waarover gedribbeld kan worden kleiner maken
(afzetten met extra pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Partijvorm 5
Partijspel

5
Formaties van beide teams:

5 tegen 5

EP: 4-1
TP: 2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 10 hesjes (5 om 5)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Passen met de binnenkant voet

Leerplan o12-o13

Training Week 8

Afronden en scoren 2

Oefenvorm 3.2
Oefenvorm

3.2

4 tegen 3 lijnvoetbal

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren door over de doellijn te dribbelen
• via positiespel uitspelen van de situatie
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot breedtespel
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de
tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren
(voet op de bal)
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen
doellijn starten
• na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol
afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 40 meter
(scoorvak is 3 - 5 meter)

Aantal spelers:

• 8 spelers
( 1speler wisselt in bij het drietal na elke doelpunt / achterbal /
corner)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)

Aanvallen
• balbehandeling in het positiespel
• snel handelen, direct kunnen passen
• overzicht in de situaties voor het verplaatsen van het spel en
het kiezen van het moment en de richting van de passeeractie
het afsnijden van de pass van de tegenstander en het afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, meer zien dan directe tegenstander
(rugdekking)
• samenwerken (kleine ruimte maken) om de tegenpartij op te
houden

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• deel van de lijn waarover gedribbeld kan worden kleiner maken
(afzetten met extra pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Partijvorm 4
Partijspel

4
Formaties van beide teams:

6 tegen 6

EP: 1-4-1
TP: 1-2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 45 - 55 meter
• breedte: 50 - 55 meter

Aantal spelers:

• 12 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 12 hesjes (6 om 6)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Schieten met wreef

Leerplan o12-o13

Training Week 9

Afronden en scoren 3
Voorfase

2.1

Warming-up

doelschietspel met keeper

Inhoud - Bedoeling van deze vorm
+ARAKTERISTIEK:

!ANVALLEN
o SCOREN DOOR TE SCHIETEN OP EEN GROOT DOEL MET KEEPER
(BINNENKANT OF MET DE WREEF)
6ERDEDIGEN
o VERWERKEN VAN SCHOTEN OP DOEL DOOR KEEPER

%ISEN AAN HET SPEL:

!ANVALLEN
o DRIBBELEN EN STILLEGGEN VAN DE BAL
o SCHIETEN OP HET DOEL (BINNENKANT OF WREEF)
6ERDEDIGEN
o VERWERKEN VAN SCHOTEN OP DOEL DOOR KEEPER

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker

2EGELS:

o SPELERS KUNNEN SCOREN DOOR DE BAL STIL TE LEGGEN OP 8 METER VAN HET
DOEL EN TE SCOREN
o LUKT DIT 2X ACHTER ELKAAR DAN GAAN ZE NAAR DE VOLGENDE LIJN (10 METER),
LUKT DIT 2X ACHTER ELKAAR DAN GAAN ZE NAAR DE KAMPIOENSLIJN (12 METER)
o DE SPELER DIE ALS EERST 3X SCOORT VAN AL DE KAMPIOENSLIJN IS DE WINNAAR
o WORDT 2X ACHTER ELKAAR VAN EEN BEPAALDE LIJN GEMIST DAN GA JE WEER EEN
LIJN DICHTER NAAR HET DOEL TOE
o DOELPUNTEN TELLEN ALLEEN WANNEER DE SPELER VIA HET kSLOOTJEl
TERUGDRIBBELT NAAR DE BEGINPOSITIE
o SPELERS OM BEURTEN LATEN KEEPEN p KEEPER KRIJGT PUNTEN VOOR ELKE
GESTOPTE BAL p WIE IS DE MASTER KEEPER?

/RGANISATIE:

AFMETING: AFHANKELIJK VAN LEEFTIJD EN VAARDIGHEID
o LENGTE: 15-20 METER
o BREEDTE: 10-12 METER

!ANTAL SPELERS:

o 4-5 SPELERS

-ATERIAAL:

o 4 BALLEN
o 10 PIONNEN
o 6-8 HOEDJES
o 1 GROTE DOEL (5 X 2 METER)

!ANVALLEN MOEILIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MAKKELIJKER MAKEN
o AFSTAND NAAR HET DOEL GROTER MAKEN (10 p 12 p 14 METER)
o SCHIETEN VAN EEN ROLLENDE BAL
o SCHIETEN VANAF SCHUIN LINKS OF RECHTS VAN HET DOEL
o SCHIETEN MET HET kVERKEERDEl BEEN
o 1 TEGEN 1 (+K) GROTE DOELEN TEGENSTANDER VAN ACHTEREN (OEFENVORM 2.8) OF
1 TEGEN 1 (+K) GROTE DOELEN TEGENSTANDER VAN DE ZIJKANT (OEFENVORM 2.7)
!ANVALLEN MAKKELIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MOEILIJKER MAKEN
o AFSTAND NAAR HET DOEL KLEINER MAKEN
o DOELSCHIETSPEL HOOG p LAAG (VOORFASE 2.1 p VARIANT) OF MET PIONNEN
(VOORFASE 2.1 p VARIANT)

4IP:

o ZORG DAT DE VOLGENDE SPELER PAS START NADAT DE BAL OP DOEL IS
GESCHOTEN (NIET TE SNEL ACHTER ELKAAR)
o ALTERNATIEVE OEFENVORMEN ZIJN: DOELSCHIETSPEL HOOG p LAAG
(VOORFASE 2.1 p VARIANT) OF MET PIONNEN (VOORFASE 2.1 p VARIANT)

Oefenvorm 3.3
Oefenvorm

3.3

2 (+k) tegen 2 (+k)
grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen naar een zijkant
• bal afpakken
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een achterbal / hoekschop starten bij de keeper van het
eigen team

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 12-18 meter
breedte en lengte van het veld mede afhankelijk van het feit of
aanvallers en verdedigers naast of achter elkaar spelen

Aantal spelers:

Materiaal:

• 10 spelers
(4 wissels, steeds 2 nieuwe aanvallers en twee nieuwe
verdedigers)

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (3 om 3)

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is en je bent op schotafstand, schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen van de
doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• zonder overtredingen het scoren van de tegenpartij beletten
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel
• rugdekking, overzicht houden meer zien als directe tegenstander

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 15 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• aanvallers en verdedigers spelen naast elkaar
i.p.v. achter elkaar

Partijvorm 6
Partijspel

6
Formaties van beide teams:

4 tegen 4

EP: 1-2-1
TP: 1-2-1

basisvorm

Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen in 1 klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 20 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 10 hesjes 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Schieten met binnenkant voet

Leerplan o12-o13

Training Week 10

Afronden en scoren 4

Oefenvorm 3.4
Oefenvorm

3.4

2 tegen 2 lijnvoetbal

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren door over de doellijn te dribbelen
• via positiespel spelers in 1 tegen 1 situaties brengen
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot breedtespel
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren (voet op
de bal)
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen
doellijn starten

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 15 meter

Aantal spelers:

• 4-8 spelers
(eventueel doorwisselen na elk doelpunt / corner / achterbal)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)

Aanvallen
• direct starten met dribbelen
• balbehandeling in het positiespel
• snel handelen, direct kunnen passen
• overzicht in de situaties voor het verplaatsen van het spel en
het kiezen van het moment en de richting van de passeeractie,
het afsnijden van de pass van de tegenstander en het afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, meer zien dan directe tegenstander
(rugdekking)
• samenwerken (kleine ruimte maken) om de tegenpartij op te
houden

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• deel van de lijn waarover gedribbeld kan worden kleiner maken
(afzetten met extra pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Partijvorm 5
Partijspel

5
Formaties van beide teams:

5 tegen 5

EP: 4-1
TP: 2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 10 hesjes (5 om 5)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Schieten met wreef

Leerplan o12-o13

Training Week 11

Afronden en scoren 5
Voorfase

2.3

Warming-up

dubbel doelschietspel met 2 kleine doeltjes

Inhoud - Bedoeling van deze vorm
+ARAKTERISTIEK:

!ANVALLEN
o SCOREN DOOR TE SCHIETEN IN ÀÀN VAN DE TWEE KLEINE DOELTJES (BINNENKANT
OF MET DE WREEF)

%ISEN AAN HET SPEL:

!ANVALLEN
o DRIBBELEN EN STILLEGGEN VAN DE BAL
o SCHIETEN OP ÀÀN VAN DE KLEINE DOELTJES (BINNENKANT OF WREEF)

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker
!ANVALLEN MOEILIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MAKKELIJKER MAKEN
o AFSTAND NAAR HET DOEL GROTER MAKEN (10 p 12 p 14 METER)
o DOELTJES DICHTER BIJ ELKAAR PLAATSEN
o SCHIETEN VAN EEN ROLLENDE BAL
o SCHIETEN MET HET kVERKEERDEl BEEN
o 1 TEGEN 1 (+K) GROTE DOELEN TEGENSTANDER VAN ACHTEREN (OEFENVORM 2.8) OF
1 TEGEN 1 (+K) GROTE DOELEN TEGENSTANDER VAN DE ZIJKANT (OEFENVORM 2.7)

2EGELS:

o SPELERS KUNNEN SCOREN DOOR DE BAL STIL TE LEGGEN OP 8 METER VAN DE
DOELTJES EN TE MIKKEN OP 1 VAN DE 2 KLEINE DOELTJES
o WANNEER JE 2 X ACHTER ELKAAR GESCOORD HEBT GA JE NAAR DE VOLGENDE LIJN
(10 METER). 7ANNEER JE DAN WEDEROM 2 X ACHTER ELKAAR HEBT GESCOORD
GA JE NAAR DE KAMPIOENSLIJN (12 METER)
o WIE HET EERST 3X SCOORT VANAF DE KAMPIOENSLIJN HEEFT GEWONNEN
o WORDT 2 X ACHTER ELKAAR VAN EEN BEPAALDE LIJN GEMIST DAN GA JE WEER
EEN LIJN DICHTER NAAR HET DOEL TOE
o PUNTEN TELLEN ALLEEN WANNEER DE SPELER VIA HET kSLOOTJEl TERUGDRIBBELT
NAAR DE BEGINPOSITIE
o KEEPER KRIJGT PUNTEN VOOR ELKE BAL DIE HIJ TEGENHOUDT. .A VERLOOP VAN
TIJD WISSELEN VAN KEEPER. 7IE IS DE MASTER KEEPER?

/RGANISATIE:

AFMETING: AFHANKELIJK VAN LEEFTIJD EN VAARDIGHEID
o LENGTE: 15-20 METER
o BREEDTE: 12-15 METER

!ANTAL SPELERS:

o 4-5 SPELERS (MEER SPELERS: ORGANISATIE 2 X UITZETTEN)

-ATERIAAL:

o 4-5 BALLEN
o 12 PIONNEN
o 6-8 HOEDJES
o 2 KLEINE DOELTJES (3 X 1 METER)

!ANVALLEN MAKKELIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MOEILIJKER MAKEN
o AFSTAND NAAR DE DOELTJES KLEINER MAKEN (6 p 8 p 10 METER)
o DOELTJES VERDER UIT ELKAAR PLAATSEN
o DOELSCHIETSPEL MET PIONNEN (VOORFASE 2.1 p VARIANT)

4IP:

o ZORG DAT DE VOLGENDE SPELER PAS START NADAT DE BAL OP DE DOELTJES IS
GESCHOTEN (NIET TE SNEL ACHTER ELKAAR)
o ALTERNATIEVE OEFENVORMEN ZIJN: DOELSCHIETSPEL MET KEEPER (VOORFASE
2.1), HOOG - LAAG (VOORFASE 2.1 p VARIANT) OF MET PIONNEN
(VOORFASE 2.1 p VARIANT)

Oefenvorm 3.4
Oefenvorm

3.4

2 tegen 2 lijnvoetbal

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren door over de doellijn te dribbelen
• via positiespel spelers in 1 tegen 1 situaties brengen
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot breedtespel
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren (voet op
de bal)
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen
doellijn starten

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 15 meter

Aantal spelers:

• 4-8 spelers
(eventueel doorwisselen na elk doelpunt / corner / achterbal)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)

Aanvallen
• direct starten met dribbelen
• balbehandeling in het positiespel
• snel handelen, direct kunnen passen
• overzicht in de situaties voor het verplaatsen van het spel en
het kiezen van het moment en de richting van de passeeractie,
het afsnijden van de pass van de tegenstander en het afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, meer zien dan directe tegenstander
(rugdekking)
• samenwerken (kleine ruimte maken) om de tegenpartij op te
houden

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• deel van de lijn waarover gedribbeld kan worden kleiner maken
(afzetten met extra pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Partijvorm 4
Partijspel 4
Formaties van beide teams:

6 tegen 6

EP: 1-4-1
TP: 1-2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 45 - 55 meter
• breedte: 50 - 55 meter

Aantal spelers:

• 12 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 12 hesjes (6 om 6)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Schieten met wreef

Leerplan o12-o13

Training Week 13

Passen en meenemen 1
Voorfase

3.1

/ warming-up

poortschietspel vaste afstand

Inhoud - Bedoeling van deze vorm
+ARAKTERISTIEK:

!ANVALLEN
o SCOREN DOOR TE SCHIETEN / PASSEN TUSSEN DE PIONNEN
o AANNEMEN VAN EEN ROLLENDE BAL VOOR OF OP DE LIJN

%ISEN AAN HET SPEL:

!ANVALLEN
o GOEDE EERSTE AANNAME (ONDER CONTROLE HOUDEN)
o PASSEN MET BINNENKANT VOET / WREEF TUSSEN DE PIONNEN
o POSITIE KIEZEN OM DE BAL TE KUNNEN ONTVANGEN

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker
!ANVALLEN MOEILIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MAKKELIJKER MAKEN
o DOEL / POORT VERKLEINEN
o AFSTAND VAN HET PASSEN VERGROTEN
o PASSEN / SCHIETEN VAN EEN ROLLENDE BAL
o PASSEN / SCHIETEN MET HET kVERKEERDEl BEEN
o POORTSCHIETSPEL MET KEEPER (VOORFASE 3.1 75 p VARIANT)
!ANVALLEN MAKKELIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MOEILIJKER MAKEN
o DOEL / POORT VERGROTEN
o AFSTAND VAN PASSEN VERKLEINEN
4IP:
2EGELS:

/RGANISATIE:

o TWEETAL KAN SCOREN DOOR DE BAL TUSSEN DE PIONNEN NAAR ELKAAR TE
SPELEN (OVER DE GROND)
o VOORDAT DE BAL WORDT TERUG GESPEELD, DIENT DE SPELER EERST DE BAL AAN
TE NEMEN VOOR OF OP DE LIJN
o WORDT DE BAL NIET AANGENOMEN DAN IS HET GEEN PUNT VOOR HET TWEETAL
o WANNEER BEIDE SPELERS DRIE KEER HEBBEN GESCOORD DAN WORDT DE
AFSTAND TUSSEN DE PIONNEN KLEINER GEMAAKT
o HET TWEETAL DAT HET EERSTE 10 PUNTEN HEEFT IS DE WINNAAR
o NA VERLOOP VAN DE TIJD NIEUWE TWEETALLEN MAKEN / DOORDRAAIEN
AFMETING: AFHANKELIJK VAN LEEFTIJD EN VAARDIGHEID
o LENGTE: 15-20 METER
o BREEDTE: 10-12 METER
o AFSTAND TUSSEN DE GROTE PIONNEN 3 - 1 METER

!ANTAL SPELERS:

o 6-8 SPELERS

-ATERIAAL:

o
o
o
o

8 BALLEN
10 KLEINE PIONNEN
10 HOEDJES
8 GROTE PIONNEN

o ZORG ER VOOR DAT JE NIET ALLEEN AANDACHT BESTEED AAN DE SPELER DIE
PASST, MAAR OOK AAN DE SPELER DIE POSITIE KIEST OM DE BAL TE KUNNEN
ONTVANGEN. !LLEEN ZO KUNNEN PUNTEN VERDIEND WORDEN.

Oefenvorm 3.6
Oefenvorm

3.6
Inhoud - Bedoeling van deze vorm:

1 tegen 1

Karakteristiek:

lijnvoetbal

Aanvallen
• scoren door over de doellijn te dribbelen
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van
fouten
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste moment en
de richting van de passeeractie, het afsnijden van de pass van
de tegenstander en het afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een
aanval op de bal te doen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Regels:

• beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de
tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren
(voet op de bal)
• als de bal uit is indribbelen
• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen
doellijn starten

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 10 meter
• (scoorvak 3-5 meter)

Aantal spelers:

• 2-4 spelers
(eventueel doorwisselen na elk doelpunt / corner / achterbal)

Materiaal:

• 8 ballen
• 8 pionnen
• 4 hesjes (2 om 2)

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• deel van de lijn waarover gedribbeld kan worden kleiner maken
(afzetten met extra pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Partijvorm 4
Partijspel

4
Formaties van beide teams:

6 tegen 6

EP: 1-4-1
TP: 1-2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 45 - 55 meter
• breedte: 50 - 55 meter

Aantal spelers:

• 12 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 12 hesjes (6 om 6)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Controle binnenkant voet,
stilstaand

Leerplan o12-o13

Training Week 14

Passen en meenemen 2
Voorfase

3.4

/ warming-up

dribbel pionschietspel met verdedigers (1)

Inhoud - Bedoeling van deze vorm
+ARAKTERISTIEK:

!ANVALLEN
o SCOREN DOOR TE SCHIETEN ÀÀN VAN DE PIONNEN EN LANGS DE VERDEDIGERS
(BINNENKANT OF MET DE WREEF)

+ARAKTERISTIEK:

6ERDEDIGEN
o BAL TEGENHOUDEN

%ISEN AAN HET SPEL:

!ANVALLEN
o DRIBBELEN EN STILLEGGEN VAN DE BAL
o SCHIETEN / PASSEN OP ÀÀN VAN DE PIONNEN EN LANGS DE VERDEDIGERS
(BINNENKANT OF WREEF)
o AANNEMEN / CONTROLEREN VAN DE BAL DOOR SPELERS ACHTER DE PIONNEN RIJ

%ISEN AAN HET SPEL:

6ERDEDIGEN
o TEGENHOUDEN VAN DE BAL MET DE VOET

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker
!ANVALLEN MOEILIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MAKKELIJKER MAKEN
o VELD SMALLER MAKEN
o MINDER PIONNEN PLAATSEN
o AFSTAND VAN PASSEN / SCHIETEN VERGROTEN

2EGELS:

o SPELERS KUNNEN SCOREN DOOR RICHTING DE LIJN TE DRIBBELEN EN VOOR DE
LIJN LANGS DE VERDEDIGERS OP EEN PION TE SCHIETEN. 2AKEN = 1 PUNT;
OMVALLEN = 2 PUNTEN
o DE VERDEDIGERS KRIJGEN PUNTEN VOOR ELKE BAL DIE ZE TEGENHOUDEN
o DE SPELER DIE HET EERSTE 5 (OF 10 PUNTEN) HEEFT IS DE WINNAAR. .ADAT JE
HEBT GESCHOTEN STEL JE JE OP ACHTER DE PIONNEN OM DE VOLGENDE BAL
TE ONTVANGEN
o VERVOLGENS DRIBBEL JE ALS SPELER VIA HET kSLOOTJEl TERUG NAAR
DE BEGINPOSITIE
o DE SPELER MET DE MEESTE PUNTEN HEEFT GEWONNEN
o MAXIMAAL 3 SPELERS MOGEN TEGELIJKERTIJD STARTEN
o WISSEL DE VERDEDIGERS REGELMATIG DOOR

/RGANISATIE:

AFMETING: AFHANKELIJK VAN LEEFTIJD EN VAARDIGHEID
o LENGTE: 20 METER
o BREEDTE: 15-18 METER

!ANTAL SPELERS:

o 6-10 SPELERS

-ATERIAAL:

o
o
o
o

4-8 BALLEN
8 KLEINE PIONNEN (OF HOEDJES)
6-10 GROTE PIONNEN
4-12 HOEDJES

!ANVALLEN MAKKELIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MOEILIJKER MAKEN
o AFSTAND VAN PASSEN / SCHIETEN VERKLEINEN
o MEER PIONNEN EN/OF PIONNEN DICHTER OP ELKAAR
o ÀÀN VERDEDIGER I.P.V. TWEE VERDEDIGERS
4IP:

o MAAK EVENTUEEL VAST TWEETALLEN WAARBIJ ER STEEDS EEN SITUATIE IS DAT
DE ENE SPELER DRIBBELT EN PASST / SCHIET OP DE PIONNEN EN DE ANDERE
SPELER DAN STAAT OPGESTELD ACHTER DE RIJ PIONNEN OM DE BAL TEGEN TE
HOUDEN
o WANNEER STEEDS DEZELFDE SPELERS DE MEESTE PUNTEN KRIJGEN IS HET
VERSTANDIG OM TEAMS TE MAKEN EN HET TEAM DAT DE MEESTE PUNTEN
HAALT BINNEN 2 MINUTEN IS WINNAAR

Oefenvorm 3.7
Oefenvorm

3.7
Inhoud - Bedoeling van deze vorm:

1 tegen 1
met 4 doeltjes

Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren op een van de twee doeltjes
• (snel) wisselen van richting in het dribbelen / kappen
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van
fouten
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste moment en
de richting van de passeeractie / het kappen van de bal
• het afsnijden van de pass van de tegenstander en het
afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien, druk op de bal zien te krijgen / zien te houden
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een
aanval op de bal te doen

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren op twee kleine doeltjes
• als de bal uit is indribbelen
• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen
doellijn starten / of de trainer-coach speelt de bal in vanaf de
zijkant
afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 15 meter
• een variatie is de vorm waarbij de trainer-coach steeds de 1e
bal inspeelt op de speler die moet starten (aannemen en
vervolgens dribbelen)

Aantal spelers:

• 4-8 spelers
(doorwisselen na elk doelpunt / corner / achterbal))

Materiaal:

• 8 ballen
• 8 pionnen
• 6 hesjes (3 om 3)
• 4 kleine doeltjes

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdediger verder van de eigen doeltjes laten starten
- eerder druk op de bal
• doeltjes naar binnen verplaatsen
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• doeltjes verder uit elkaar zetten

Partijvorm 5
Partijspel

5
Formaties van beide teams:

5 tegen 5

EP: 4-1
TP: 2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 10 hesjes (5 om 5)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Controle binnenkant voet,
naar voren

Leerplan o12-o13

Training Week 15

Passen en meenemen 3

Oefenvorm 3.8
Oefenvorm

3.8

1 (+k) tegen 1 (+k)
grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

tegenstander

Aanvallen
• scoren op groot doel met keeper
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van
fouten
• bal afpakken

van opzij
Eisen aan het spel:

Aanvallen
• goede eerste aanname (vooruit en in de loop)
• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste moment
en de richting van de passeeractie / kappen
• het afsnijden van de pass van de tegenstander en het
afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een
aanval op de bal te doen

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is volgende aanvaller en verdediger

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 23 meter
• breedte: 10 - 15 meter
• een variatie is de vorm waarbij de trainer-coach steeds de 1e
bal inspeelt op de speler die moet starten (aannemen en
vervolgens dribbelen / schieten)

Aantal spelers:

• 8 spelers
(doorwisselen na elke aanval of wanneer de bal uit is)

Materiaal:

• 8 ballen
• 14 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdediger korter op de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• verdediger verder van de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)

Partijvorm 4
Partijspel

4
Formaties van beide teams:

6 tegen 6

EP: 1-4-1
TP: 1-2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 45 - 55 meter
• breedte: 50 - 55 meter

Aantal spelers:

• 12 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 12 hesjes (6 om 6)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Basis passen binnenkant voet

Leerplan o12-o13

Training Week 16

Passen en meenemen 4
Voorfase

3.1

/ warming-up

poortschietspel vaste afstand

Inhoud - Bedoeling van deze vorm
+ARAKTERISTIEK:

!ANVALLEN
o SCOREN DOOR TE SCHIETEN / PASSEN TUSSEN DE PIONNEN
o AANNEMEN VAN EEN ROLLENDE BAL VOOR OF OP DE LIJN

%ISEN AAN HET SPEL:

!ANVALLEN
o GOEDE EERSTE AANNAME (ONDER CONTROLE HOUDEN)
o PASSEN MET BINNENKANT VOET / WREEF TUSSEN DE PIONNEN
o POSITIE KIEZEN OM DE BAL TE KUNNEN ONTVANGEN

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker
!ANVALLEN MOEILIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MAKKELIJKER MAKEN
o DOEL / POORT VERKLEINEN
o AFSTAND VAN HET PASSEN VERGROTEN
o PASSEN / SCHIETEN VAN EEN ROLLENDE BAL
o PASSEN / SCHIETEN MET HET kVERKEERDEl BEEN
o POORTSCHIETSPEL MET KEEPER (VOORFASE 3.1 75 p VARIANT)
!ANVALLEN MAKKELIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MOEILIJKER MAKEN
o DOEL / POORT VERGROTEN
o AFSTAND VAN PASSEN VERKLEINEN
4IP:
2EGELS:

o TWEETAL KAN SCOREN DOOR DE BAL TUSSEN DE PIONNEN NAAR ELKAAR TE
SPELEN (OVER DE GROND)
o VOORDAT DE BAL WORDT TERUG GESPEELD, DIENT DE SPELER EERST DE BAL AAN
TE NEMEN VOOR OF OP DE LIJN
o WORDT DE BAL NIET AANGENOMEN DAN IS HET GEEN PUNT VOOR HET TWEETAL
o WANNEER BEIDE SPELERS DRIE KEER HEBBEN GESCOORD DAN WORDT DE
AFSTAND TUSSEN DE PIONNEN KLEINER GEMAAKT
o HET TWEETAL DAT HET EERSTE 10 PUNTEN HEEFT IS DE WINNAAR
o NA VERLOOP VAN DE TIJD NIEUWE TWEETALLEN MAKEN / DOORDRAAIEN

/RGANISATIE:

AFMETING: AFHANKELIJK VAN LEEFTIJD EN VAARDIGHEID
o LENGTE: 15-20 METER
o BREEDTE: 10-12 METER
o AFSTAND TUSSEN DE GROTE PIONNEN 3 - 1 METER

!ANTAL SPELERS:

o 6-8 SPELERS

-ATERIAAL:

o
o
o
o

8 BALLEN
10 KLEINE PIONNEN
10 HOEDJES
8 GROTE PIONNEN

o ZORG ER VOOR DAT JE NIET ALLEEN AANDACHT BESTEED AAN DE SPELER DIE
PASST, MAAR OOK AAN DE SPELER DIE POSITIE KIEST OM DE BAL TE KUNNEN
ONTVANGEN. !LLEEN ZO KUNNEN PUNTEN VERDIEND WORDEN.

Oefenvorm 3.5
Oefenvorm

3.5

1 (+k) tegen 1 (+k)
grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

tegenstander van

Aanvallen
• scoren op groot doel met keeper
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van
fouten
• bal afpakken

voren
Eisen aan het spel:

Aanvallen
• goede eerste aanname (vooruit en in de loop)
• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste moment
en de richting van de passeeractie / kappen
• het afsnijden van de pass van de tegenstander en het
afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een
aanval op de bal te doen

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is volgende aanvaller en verdediger

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 10 - 15 meter
• een variatie is de vorm waarbij de trainer-coach steeds de
1e bal inspeelt op de speler die moet starten (aannemen en
vervolgens dribbelen / schieten)

Aantal spelers:

• 8 spelers
(doorwisselen na elke aanval of wanneer de bal uit is)

Materiaal:

• 8 ballen
• 14 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdediger korter op de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• verdediger verder van de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)

Partijvorm 6
Partijspel

6
Formaties van beide teams:

4 tegen 4

EP: 1-2-1
TP: 1-2-1

basisvorm

Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen in 1 klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 20 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 10 hesjes 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Schieten met wreef

Leerplan o12-o13

Training Week 17

Passen en meenemen 5

Oefenvorm 3.8
Oefenvorm

3.8

1 (+k) tegen 1 (+k)
grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

tegenstander

Aanvallen
• scoren op groot doel met keeper
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van
fouten
• bal afpakken

van opzij
Eisen aan het spel:

Aanvallen
• goede eerste aanname (vooruit en in de loop)
• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste moment
en de richting van de passeeractie / kappen
• het afsnijden van de pass van de tegenstander en het
afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een
aanval op de bal te doen

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is volgende aanvaller en verdediger

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 23 meter
• breedte: 10 - 15 meter
• een variatie is de vorm waarbij de trainer-coach steeds de 1e
bal inspeelt op de speler die moet starten (aannemen en
vervolgens dribbelen / schieten)

Aantal spelers:

• 8 spelers
(doorwisselen na elke aanval of wanneer de bal uit is)

Materiaal:

• 8 ballen
• 14 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdediger korter op de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• verdediger verder van de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)

Partijvorm 5
Partijspel

5
Formaties van beide teams:

5 tegen 5

EP: 4-1
TP: 2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 10 hesjes (5 om 5)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Basis kaatsen

Leerplan o12-o13

Training Week 19

Wiel Coerver 1

Oefenvorm 4.3
Oefenvorm

4.3

Vrije voorzet 4(+k) tegen 4(+k)
(2 tegen 2 voor het doel)

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• koppend/binnenkant voet/wreeftrap scoren
• vrijspelen van spelers over de flank
• evt. afstandschoten
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• verwerken van hoge ballen door de doelverdediger
• verdedigend koppen
• voorkomen van afstandschoten

Eisen aan het spel:

Regels:

• er wordt 2 tegen 2 gespeeld voor het doel. De speler in de vrije
zone aan de zijkanten van het speelveld (5 meter breed) wordt
ingespeeld om de vrije voorzet te geven

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 40 - 45 meter

Aanvallen
• zeer goed verzorgd positiespel om de flankspelers of spits
“in stelling” te brengen
• specialisten spelen op hun specifieke plaats
• hoge (juiste) balcirculatie
• goede balbehandeling: passen, aan- en meenemen, passeren,
voorzetten, koppen en schieten
• goede spelvoortzetting van de doelverdediger: nauwkeurig en
met de juiste balsnelheid aangooien/-rollen
Verdedigen
• positioneel goed verdedigen
• scherp op de bal verdedigen om voorzetten en afstandschoten
te voorkomen
• technisch goed verdedigen: bal blokkeren, slidings, koppen,
bal afpakken (geen overtredingen)
• verwerken van hoge ballen (voorzetten): vangen, stompen,
over de lat tippen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aantal spelers:

• 10

Materiaal:

• 1 bal
• 8 pionnen
• 4 hesjes
• 2 grote doelen

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• vrije zone zijkant kleiner maken
• vrije zone zijkant weghalen
• alleen koppend scoren
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• vrije zone zijkant groter maken

Partijvorm 5
Partijspel

5
Formaties van beide teams:

5 tegen 5

EP: 4-1
TP: 2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 10 hesjes (5 om 5)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Zool-‐tik

Leerplan o12-o13

Training Week 20

Wiel Coerver 2

Oefenvorm 4.2
Oefenvorm

4.2

4+K tegen 3+K 2 grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• koppend scoren
• vrijspelen van spelers over de flank
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• evt. afstandschoten
• spelvoortzetting van de doelverdediger is belangrijk
Verdedigen
• verwerken van hoge ballen door de doelverdediger
• verdedigend koppen
• voorkomen van afstandschoten

Eisen aan het spel:

Regels:

• afhankelijk van het spelverloop kan de coach de volgende
maatregelen nemen: er kan alleen koppend en van de buiten de
16 meter lijn gescoord worden. Vrije zone aan de zijkanten van
het speelveld (5 meter breed)

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 40 - 45 meter
vrije zone zijkant 5 meter breed

Aantal spelers:

• 10 spelers (1 speler wisselt in bij het drietal na elke doelpunt/
achterbal/corner)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Aanvallen
• zeer goed verzorgd positiespel om de flankspelers of spits
“in stelling” te brengen
• specialisten spelen op hun specifieke plaats
• hoge (juiste) balcirculatie
• goede balbehandeling: passen, aan- en meenemen, passeren,
voorzetten, koppen en schieten
• goede spelvoortzetting van de doelverdediger: nauwkeurig en
met de juiste balsnelheid aangooien/-rollen
Verdedigen
• positioneel goed verdedigen
• scherp op de bal verdedigen om voorzetten en afstandschoten
te voorkomen
• technisch goed verdedigen: bal blokkeren, slidings, koppen,
bal afpakken (geen overtredingen)
• verwerken van hoge ballen (voorzetten): vangen, stompen,
over de lat tippen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• vrije zone zijkant kleiner maken
• vrije zone zijkant weghalen
• alleen koppend scoren
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• vrije zone zijkant groter maken

Partijvorm 4
Partijspel

4
Formaties van beide teams:

6 tegen 6

EP: 1-4-1
TP: 1-2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 45 - 55 meter
• breedte: 50 - 55 meter

Aantal spelers:

• 12 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 12 hesjes (6 om 6)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Zool-‐tik-‐draai

Leerplan o12-o13

Training Week 21

Wiel Coerver 3

Oefenvorm 4.1
Oefenvorm

4.1

4+K tegen 4+K met 2 grote doelen scoren

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• koppend scoren
• vrijspelen van spelers over de flank
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• evt. afstandschoten
• spelvoortzetting van de doelverdediger is belangrijk
Verdedigen
• verwerken van hoge ballen door de doelverdediger
• verdedigend koppen
• voorkomen van afstandschoten

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is (zijkanten) starten bij de keeper
• hoekschoppen worden wel genomen
• in eerste instantie zonder buitenspel

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 40 - 45 meter
vrije zone zijkant 5 meter breed

Aanvallen
• zeer goed verzorgd positiespel om de flankspelers of
spits “in stelling” te brengen
• specialisten spelen op hun specifieke plaats
• hoge (juiste) balcirculatie
• goede balbehandeling: passen, aan- en meenemen, passeren,
voorzetten, koppen en schieten
• goede spelvoortzetting van de doelverdediger: nauwkeurig en
met de juiste balsnelheid aangooien/-rollen.
Verdedigen
• positioneel goed verdedigen
• scherp op de bal verdedigen om voorzetten en afstandschoten
te voorkomen
• technisch goed verdedigen: bal blokkeren, slidings, koppen,
bal afpakken (geen overtredingen)
• verwerken van hoge ballen (voorzetten): vangen, stompen,
over de lat tippen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• verdediger druk laten zetten op speler die voorzet geeft
(om voorzet geven moeilijker te maken)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• oefenvorm 4.5 (2-1 voor doel spelen doordat steeds een speler
op eigen helft blijft staan)

Partijvorm 6
Partijspel

6
Formaties van beide teams:

4 tegen 4

EP: 1-2-1
TP: 1-2-1

basisvorm

Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen in 1 klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 20 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 10 hesjes 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Rol-‐zijwaarts

Leerplan o12-o13

Training Week 22

Wiel Coerver 4

Oefenvorm 4.6
Oefenvorm

4.6

Ingooi/Inwerpen 4+K v 4+K
(2 tegen 2 voor het doel)

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• koppend/binnenkant voet/wreeftrap scoren
• vrijspelen van spelers over de flank
• evt. afstandschoten
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• verwerken van hoge ballen door de doelverdediger
• verdedigend koppen
• voorkomen van afstandschotenn

Eisen aan het spel:

Regels:

• er wordt 2 tegen 2 gespeeld voor het doel. De speler in de vrije
zone aan de zijkanten van het speelveld (5 meter breed) wordt
ingespeeld om de bal in te werpen of in te gooien voor het doel

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 40 - 45 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 10 ballen
• 8 pionnen
• 8 hesjes
• 2 grote doelen

Aanvallen
• zeer goed verzorgd positiespel om de flankspelers of spits “in
stelling” te brengen
• specialisten spelen op hun specifieke plaats
• hoge (juiste) balcirculatie
• goede balbehandeling: passen, aan- en meenemen, passeren,
voorzetten, koppen en schieten
• goede spelvoortzetting van de doelverdediger: nauwkeurig en
met de juiste balsnelheid aangooien/-rollen
Verdedigen
• positioneel goed verdedigen
• scherp op de bal verdedigen om voorzetten en afstandschoten
te voorkomen
• technisch goed verdedigen: bal blokkeren, slidings, koppen,
bal afpakken (geen overtredingen)
• verwerken van hoge ballen (voorzetten): vangen, stompen, over
de lat tippen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• alleen koppend scoren
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• andere buitenste aanvaller (in de vrije zone aan de zijkant) kiest
ook positie voor het doel

Partijvorm 4
Partijspel

4
Formaties van beide teams:

6 tegen 6

EP: 1-4-1
TP: 1-2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 45 - 55 meter
• breedte: 50 - 55 meter

Aantal spelers:

• 12 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 12 hesjes (6 om 6)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Terughaal-‐onderkant voet

Leerplan o12-o13

Training Week 23

Wiel Coerver 5

Oefenvorm

4.7

Oefenvorm 4.7

Ingooi/Inwerpen 4+K v 3+K
(2 tegen 1 voor het doel)
Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• koppend/binnenkant voet/wreeftrap scoren
• vrijspelen van spelers over de flank
• evt. afstandschoten
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• verwerken van hoge ballen door de doelverdediger
• verdedigend koppen
• voorkomen van afstandschotenn

Eisen aan het spel:

Regels:

• er wordt 2 tegen 1 gespeeld voor het doel (1 veld en 2 buitenspelers blijven steeds aanvallend staan). De speler in de vrije
zone aan de zijkanten van het speelveld (5 meter breed) wordt
ingespeeld om vervolgens de bal in te werpen of in te gooien
voor het doel

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 18 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 10 ballen
• 8 pionnen
• 4 hesjes
• 2 grote doelen

Aanvallen
• zeer goed verzorgd positiespel om de flankspelers of spits “in
stelling” te brengen
• specialisten spelen op hun specifieke plaats
• hoge (juiste) balcirculatie
• goede balbehandeling: passen, aan- en meenemen, passeren,
voorzetten, koppen en schieten
• goede spelvoortzetting van de doelverdediger: nauwkeurig en
met de juiste balsnelheid aangooien/-rollen
Verdedigen
• positioneel goed verdedigen
• scherp op de bal verdedigen om voorzetten en afstandschoten
te voorkomen
• technisch goed verdedigen: bal blokkeren, slidings, koppen,
bal afpakken (geen overtredingen)
• verwerken van hoge ballen (voorzetten): vangen, stompen, over
de lat tippen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• alleen koppend scoren
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• oefenvorm 4.6 (een verdediger erbij)

Partijvorm 5
Partijspel 5
Formaties van beide teams:

5 tegen 5

EP: 4-1
TP: 2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 10 hesjes (5 om 5)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Terughaal-‐onderkant voet

Leerplan o12-o13

Training Week 25

Oefenvorm 5.6
Oefenvorm

5.6

1+K tegen 1+K grote

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

doelen

Aanvallen
• scoren op groot doel met keeper
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van
fouten
• bal afpakken

tegenstander van voren

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• goede eerste aanname (vooruit en in de loop)
• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste
moment en de richting van de passeeractie / kappen
• het afsnijden van de pas van de tegenstander en het
afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een
aanval op de bal te doen

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is volgende aanvaller en verdediger

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 10 - 15 meter
• een variatie is de vorm waarbij de trainer-coach steeds de 1e
bal inspeelt op de speler die moet starten (aannemen en
vervolgens dribbelen / schieten)

Aantal spelers:

• 8 spelers (doorwisselen na elke aanval of wanneer de bal uit is)

Materiaal:

• 8 ballen
• 14 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdediger korter op de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• verdediger verder van de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)

Oefenvorm 5.2
Oefenvorm

5.2

4 (+k) tegen 3 (+k) met 2 grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is inpassen voor het viertal en indribbelen voor
het drietal
• bij achterbal / hoekschop starten bij keeper van het viertal
in eerste instantie zonder buitenspel
• na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is (binnen schotafstand), schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen
van de doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer ze de bal veroveren op
helft tegenpartij en scoren (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 10 meter vanaf doel
tegenpartij)

Aantal spelers:

• 8 spelers (drietal wisselt na elke aanval 1 speler door)

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Partijvorm 5.1
Oefenvorm

5.1

4(+k) tegen (4+k) met 2 grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is inpassen
• bij een hoekschop starten bij de eigen keeper
• in eerste instantie zonder buitenspel

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is, schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen
door de doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer ze de bal veroveren op
helft tegenpartij en scoren (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 10 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Voetbalhuiswerk

Binnenkant-‐tik

Leerplan o12-o13

Training Week 26

Oefenvorm 5.5
Oefenvorm

5.5

2+K tegen 1+K
met 2 grote doele n

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen naar een zijkant
• bal afpakken
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel met keeper
• als de bal uit is indribbelen voor de verdediger of inpassen voor
het tweetal
• bij een hoekschop / achterbal starten bij de keeper van het
tweetal
• dubbele score wanneer de verdediger de bal verovert op helft
tegenpartij en scoort
• na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 meter
• breedte: 10 - 12 meter
• breedte en lengte van het veld mede afhankelijk van het feit of
aanvallers en verdedigers naast of achter elkaar spelen

Aantal spelers:

• 6-8 spelers (steeds 2 nieuwe aanvallers en 1 nieuwe verdediger
doorwisselen na elke aanval)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is, schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen
van de doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• zonder overtredingen het scoren van de tegenpartij beletten
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer de verdediger de bal
verovert op helft tegenpartij en scoort (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 15 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Oefenvorm 5.3
Oefenvorm

5.3

3 (+k) tegen 2 (+k)
met 2 grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

lang smal veld

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel met keeper
• als de bal uit is indribbelen voor het tweetal of inpassen voor
het drietal
• bij een hoekschop / achterbal starten bij de keeper van het
drietal
• dubbele score wanneer de voorste verdediger de bal verovert
op helft tegenpartij en scoort
• na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 45 - 50 meter
• breedte: 10 - 12 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers (viertal wisselt na elke aanval 1 speler door /
het drietal wisselt na elke aanval 2 spelers door)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is (binnen schotafstand), schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen
van de doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer de voorste speler de bal
verovert op helft tegenpartij en scoort (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 10 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Partijvorm 5.1
Oefenvorm

5.1

4(+k) tegen (4+k) met 2 grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is inpassen
• bij een hoekschop starten bij de eigen keeper
• in eerste instantie zonder buitenspel

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is, schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen
door de doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer ze de bal veroveren op
helft tegenpartij en scoren (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 10 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Voetbalhuiswerk

Buitenkant-‐binnenkant dribbel

Leerplan o12-o13

Training Week 27

Oefenvorm 5.7
Oefenvorm

5.7

1 (+k) tegen 1 (+k)
grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren op groot doel met keeper
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van
fouten
• bal afpakken

tegenstander
van opzij
Eisen aan het spel:

Aanvallen
• goede eerste aanname (vooruit en in de loop)
• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste
moment en de richting van de passeeractie / kappen
• het afsnijden van de pas van de tegenstander en het
afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een
aanval op de bal te doen

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is volgende aanvaller en verdediger

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 10 - 15 meter
• een variatie is de vorm waarbij de trainer-coach steeds de 1e
bal inspeelt op de speler die moet starten (aannemen en
vervolgens dribbelen / schieten)

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker

Aantal spelers:

• 8 spelers (doorwisselen na elke aanval of wanneer de bal uit is)

Materiaal:

• 8 ballen
• 14 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdediger korter op de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• verdediger verder van de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)

Oefenvorm 5.5
Oefenvorm

2.7
Inhoud - Bedoeling van deze vorm

1 tegen 1 (+k) grote doelen –
tegenstander van de zijkant

+ARAKTERISTIEK:

!ANVALLEN
o SCOREN DOOR TE SCHIETEN OP EEN GROOT DOEL MET KEEPER
o DOOR MIDDEL VAN DRIBBELEN / INDIVIDUELE ACTIE IN SCORINGSPOSITIE KOMEN
o BAL VRIJMAKEN OM OP DOEL TE KUNNEN SCHIETEN
6ERDEDIGEN
o ZO SNEL MOGELIJK TUSSEN TEGENSTANDER EN HET EIGEN DOEL KOMEN
o TEGENSTANDER DWINGEN TOT HET MAKEN VAN FOUTEN
o BAL AFPAKKEN
o DOELPOGINGEN VOORKOMEN p VERWERKEN VAN SCHOTEN OP DOEL DOOR KEEPER

%ISEN AAN HET SPEL:

!ANVALLEN
o HET AANNEMEN (NA INSPEELPASS TRAINER OF MEDESPELER), CONTROLEREN VAN
DE BAL EN DRIBBELEN RICHTING HET DOEL VAN DE TEGENPARTIJ
o ZODRA DE BAL VRIJ IS (BINNEN SCHOTSAFSTAND), SCHIETEN
o OVERZICHT IN DE SITUATIE WAARHEEN TE DRIBBELEN, WAAR IS RUIMTE
o BAL STEEDS ONDER CONTROLE HOUDEN, VERANDEREN VAN RICHTING EN VERSNELLEN
o KIEZEN VAN HET MOMENT EN DE RICHTING VAN DE PASSEERACTIE
o AFSNIJDEN VAN DE PAS VAN DE TEGENSTANDER EN HET AFSCHERMEN VAN DE BAL
6ERDEDIGEN
o BAL BLIJVEN ZIEN
o ZONDER OVERTREDINGEN HET SCOREN VAN DE TEGENSTANDER BELETTEN
o ZO SNEL MOGELIJK TUSSEN TEGENSTANDER EN HET EIGEN DOEL KOMEN
o DRUK OP DE BAL HOUDEN EN DE BAL OP HET JUISTE MOMENT VEROVEREN
o SCHOT BLOKKEREN / VERWERKEN VAN SCHOTEN OP DOEL

4

6
8
10

5
7
9

2EGELS:

o BEIDE TEAMS KUNNEN SCOREN OP EEN GROOT DOEL
o BIJ EEN UITBAL, HOEKSCHOP, ACHTERBAL OF DOELPUNT DOORWISSELEN
o KEEPER MAG ALLEEN OP DE EIGEN HELFT MEEVOETBALLEN
o NA VERLOOP VAN TIJD WISSELEN TEAM ! EN TEAM " VAN ROL

/RGANISATIE:

AFMETING: AFHANKELIJK VAN LEEFTIJD EN VAARDIGHEID
o LENGTE: 30-35 METER
o BREEDTE: 10-12 METER

!ANTAL SPELERS:

o 3-10 SPELERS

-ATERIAAL:

o 8 BALLEN
o 10 PIONNEN
o 4-10 HESJES (TWEE KLEUREN)
o 12 HOEDJES
o 2 GROTE DOELEN (5 X 2 METER)

Methodiek - Moeilijker/Makkelijker
!ANVALLEN MOEILIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MAKKELIJKER MAKEN
o VELD SMALLER MAKEN
o WANNEER ER VEEL WORDT GESCHOTEN EN WEINIG WORDT GEDRIBBELD:
VERDEDIGER KORTER OP DE SITUATIE LATEN STARTEN EN/OF SCHUIN VAN DE
ZIJKANT (NIET OP DEZELFDE HOOGTE)
o 1 TEGEN 1 (+K) MET TEGENSTANDER VAN VOREN (OEFENVORM 2.6)
!ANVALLEN MAKKELIJKER MAKEN / 6ERDEDIGEN MOEILIJKER MAKEN
o VELD BREDER EN/OF LANGER MAKEN
o VERDEDIGER VERDER VAN DE SITUATIE LATEN STARTEN (SPELEN MET DE AFSTAND
TUSSEN DE SPELERS)
o 1 TEGEN 1 (+K) MET TEGENSTANDER VAN ACHTEREN (OEFENVORM 2.8)
4IP:

o ZORG ER VOOR DAT EVENTUELE WISSELSPELERS STEEDS STAAN OPGESTELD IN HET
WISSELVAK
o EEN VARIATIE IS DE VORM WAARBIJ DE TRAINER-COACH OF EEN MEDESPELER DE
BAL INSPEELT OP DE SPELER DIE MOET STARTEN (AANNEMEN EN VERVOLGENS
DRIBBELEN / SCHIETEN) p VERDEDIGER START OP MOMENT AANNAME
o ALTERNATIEVE OEFENVORMEN ZIJN: 1 (+K) TEGEN 1 (+K) GROTE DOELEN (OEFENVORM
2.4) EN 1 TEGEN 1 (+K) GROOT DOEL p KLEINE DOELTJES (OEFENVORM 2.5)

Partijvorm 5.4
Oefenvorm

5.4

2 (+k) tegen 2 (+k)
met 2 grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen naar een zijkant
• bal afpakken
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een achterbal / hoekschop starten bij de keeper van het
eigen team

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 12 - 18 meter
• breedte en lengte van het veld mede afhankelijk van het feit of
aanvallers en verdedigers naast of achter elkaar spelen

Aantal spelers:

• 10 spelers (4 wissels, steeds 2 nieuwe aanvallers en twee
nieuwe verdedigers)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (3 om 3)

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is (binnen schotafstand), schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen
van de doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• zonder overtredingen het scoren van de tegenpartij beletten
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel
• Rugdekking, overzicht houden meer zien als directe
tegenstander

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 15 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• aanvallers en verdedigers spelen naast elkaar i.p.v. achter
elkaar

Voetbalhuiswerk

Zool-‐wreef
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Oefenvorm 5.2
Oefenvorm

5.2

4 (+k) tegen 3 (+k) met 2 grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is inpassen voor het viertal en indribbelen voor
het drietal
• bij achterbal / hoekschop starten bij keeper van het viertal
in eerste instantie zonder buitenspel
• na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is (binnen schotafstand), schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen
van de doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer ze de bal veroveren op
helft tegenpartij en scoren (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 10 meter vanaf doel
tegenpartij)

Aantal spelers:

• 8 spelers (drietal wisselt na elke aanval 1 speler door)

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Oefenvorm 5.1
Oefenvorm

5.1

4(+k) tegen (4+k) met 2 grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is inpassen
• bij een hoekschop starten bij de eigen keeper
• in eerste instantie zonder buitenspel

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is, schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen
door de doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer ze de bal veroveren op
helft tegenpartij en scoren (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 10 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Partijvorm 6
Partijspel

6
Formaties van beide teams:

4 tegen 4

EP: 1-2-1
TP: 1-2-1

basisvorm

Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen in 1 klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 20 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 10 hesjes 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk
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Oefenvorm 5.6
Oefenvorm

5.6

1+K tegen 1+K grote

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

doelen

Aanvallen
• scoren op groot doel met keeper
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van
fouten
• bal afpakken

tegenstander van voren

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• goede eerste aanname (vooruit en in de loop)
• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste
moment en de richting van de passeeractie / kappen
• het afsnijden van de pas van de tegenstander en het
afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een
aanval op de bal te doen

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is volgende aanvaller en verdediger

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 10 - 15 meter
• een variatie is de vorm waarbij de trainer-coach steeds de 1e
bal inspeelt op de speler die moet starten (aannemen en
vervolgens dribbelen / schieten)

Aantal spelers:

• 8 spelers (doorwisselen na elke aanval of wanneer de bal uit is)

Materiaal:

• 8 ballen
• 14 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdediger korter op de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• verdediger verder van de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)

Oefenvorm 5.2
Oefenvorm

5.2

4 (+k) tegen 3 (+k) met 2 grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is inpassen voor het viertal en indribbelen voor
het drietal
• bij achterbal / hoekschop starten bij keeper van het viertal
in eerste instantie zonder buitenspel
• na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is (binnen schotafstand), schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen
van de doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer ze de bal veroveren op
helft tegenpartij en scoren (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 10 meter vanaf doel
tegenpartij)

Aantal spelers:

• 8 spelers (drietal wisselt na elke aanval 1 speler door)

Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Partijvorm
Partijspel

6
Formaties van beide teams:

4 tegen 4

EP: 1-2-1
TP: 1-2-1

basisvorm

Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen in 1 klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 20 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 10 hesjes 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk
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Oefenvorm 1.3
Oefenvorm

1.3

3 tegen 2 met 4 doeltjes

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• door snelle wisselingen speelveldgedeelte kunnen
scoringskansen worden gecreëerd
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot breedtespel
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• juiste balsnelheid
• direct spel en/of aannemen-spelen
• goede veldbezetting
• juiste moment van aanbieden herkennen
Verdedigen
• goede organisatie (veldbezetting)
• juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen
• actief verdedigen (opbouw tegenpartij storen indien mogelijk)

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Regels:

• beide teams kunnen scoren op twee kleine doeltjes
• als de bal uit is indribbelen of inpassen voor het tweetal en
inpassen voor het drietal
• bij een achterbal / hoekschop in het midden tussen de twee
eigen doeltjes starten

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 30 meter
(bij een achterbal / hoekschop in het midden tussen de twee
eigen doeltjes starten

Aantal spelers:

• 8 spelers (2 spelers wisselen door bij het tweetal / 1 speler
wisselt door bij het drietal)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 4 doeltjes (3 bij 1 meter)

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• doeltjes tweetal dichter bij elkaar plaatsen
• veld smaller maken
• spelen met buitenspel voor het tweetal (buitenspellijn
halverwege speelveld)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• doeltjes tweetal verder uit elkaar plaatsen
• veld langer maken

Oefenvorm 4.6
Oefenvorm

4.6

Ingooi/Inwerpen 4+K v 4+K
(2 tegen 2 voor het doel)

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• koppend/binnenkant voet/wreeftrap scoren
• vrijspelen van spelers over de flank
• evt. afstandschoten
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• verwerken van hoge ballen door de doelverdediger
• verdedigend koppen
• voorkomen van afstandschotenn

Eisen aan het spel:

Regels:

• er wordt 2 tegen 2 gespeeld voor het doel. De speler in de vrije
zone aan de zijkanten van het speelveld (5 meter breed) wordt
ingespeeld om de bal in te werpen of in te gooien voor het doel

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 40 - 45 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 10 ballen
• 8 pionnen
• 8 hesjes
• 2 grote doelen

Aanvallen
• zeer goed verzorgd positiespel om de flankspelers of spits “in
stelling” te brengen
• specialisten spelen op hun specifieke plaats
• hoge (juiste) balcirculatie
• goede balbehandeling: passen, aan- en meenemen, passeren,
voorzetten, koppen en schieten
• goede spelvoortzetting van de doelverdediger: nauwkeurig en
met de juiste balsnelheid aangooien/-rollen
Verdedigen
• positioneel goed verdedigen
• scherp op de bal verdedigen om voorzetten en afstandschoten
te voorkomen
• technisch goed verdedigen: bal blokkeren, slidings, koppen,
bal afpakken (geen overtredingen)
• verwerken van hoge ballen (voorzetten): vangen, stompen, over
de lat tippen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• alleen koppend scoren
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• andere buitenste aanvaller (in de vrije zone aan de zijkant) kiest
ook positie voor het doel

Partijvorm 3A
Partijspel

4
Formaties van beide teams:

6 tegen 6

EP: 1-4-1
TP: 1-2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 45 - 55 meter
• breedte: 50 - 55 meter

Aantal spelers:

• 12 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 12 hesjes (6 om 6)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Buitenkant-‐binnenkant dribbel

Leerplan o12-o13

Training Week 32

Oefenvorm 1.6
Oefenvorm

1.6

5 tegen 2 positiespel

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• het kunnen behouden van de bal (samenspelen)
• het ontwikkelen van handelingen met bal onder bepaalde voetbalweerstanden (ruimte, tijd, tegenstanders, doelgerichtheid)
• spel kunnen verplaatsen onder druk van verdediger(s)
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot het maken van fouten
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Regels:

Organisatie:

• als het vijftal de bal 10x heeft rondgespeeld heeft het 1 punt
• als de verdedigers de bal veroveren en de bal onder controle
hebben (bal onder de voet) of als het vijftal de bal uitschiet
krijgen ze 1 punt
• bij 3 punten voor het tweetal komen er drie andere verdedigers

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 25-30 meter
• breedte: 12-15 meter

Aantal spelers:

• 7 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (5 om 2)

Aanvallen
• juiste balsnelheid
• direct spel en/of aannemen-spelen
• goede veldbezetting
• juiste moment van aanbieden herkennen
Verdedigen
• dicht bij elkaar verdedigen / onderlinge afstanden
• juiste moment herkennen om aanval op de bal te doen
• actief verdedigen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld kleiner maken - smaller
• veld kleiner maken - korter
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld groter maken - breder
• veld groter maken - langer

Oefenvorm 3.1
Oefenvorm

3.1

4 tegen 4 lijnvoetbal

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren door over de doellijn te dribbelen
• via positiespel spelers in 1 tegen 1 situaties brengen
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot breedtespel
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de
tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren
(voet op de bal)
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen
doellijn starten

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 40 meter
(scoorvak is 3 - 5 meter)

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)

Aanvallen
• balbehandeling in het positiespel
• snel handelen, direct kunnen passen
• overzicht in de situaties voor het verplaatsen van het spel
• kiezen van het moment en de richting van de passeeractie
• afsnijden van de pass van de tegenstander en het afschermen
van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, meer zien dan directe tegenstander
(rugdekking)
• samenwerken (kleine ruimte maken) om de tegenpartij op te
houden

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• deel van de lijn waarover gedribbeld kan worden kleiner maken
(afzetten met extra pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Partijvorm 5.1
Oefenvorm

5.1

4(+k) tegen (4+k) met 2 grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren
• goed vrij maken met en zonder bal
• medespelers in scoringspositie brengen, bal goed klaarleggen
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• doelpogingen voorkomen
• verwerken van schoten op het doel door de doelverdediger

Eisen aan het spel:

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is inpassen
• bij een hoekschop starten bij de eigen keeper
• in eerste instantie zonder buitenspel

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Aanvallen
• doelgericht
• zeer goed verzorgd positiespel
• zodra bal vrij is, schieten
• passeeracties om bal vrij te krijgen (schijnbeweging)
• nauwkeurig en met juiste balsnelheid aangooien/-rollen
door de doelverdediger
Verdedigen
• scherp op balbezittende tegenstander dekken
• niet uitgespeeld worden, niet laten passeren
• niet terugwijken naar eigen doel
• schot blokkeren
• verwerken van schoten op het doel

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer ze de bal veroveren op
helft tegenpartij en scoren (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 10 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Voetbalhuiswerk

Hooghouden (3x)

Leerplan o12-o13

Training Week 33

Oefenvorm 3.1
Oefenvorm

3.1

4 tegen 4 lijnvoetbal

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• scoren door over de doellijn te dribbelen
• via positiespel spelers in 1 tegen 1 situaties brengen
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenpartij dwingen tot breedtespel
• bal afpakken

Eisen aan het spel:

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren door over de doellijn van de
tegenpartij te dribbelen en de bal in het vak te controleren
(voet op de bal)
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een achterbal / hoekschop in het midden van de eigen
doellijn starten

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 20 meter
• breedte: 40 meter
(scoorvak is 3 - 5 meter)

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)

Aanvallen
• balbehandeling in het positiespel
• snel handelen, direct kunnen passen
• overzicht in de situaties voor het verplaatsen van het spel
• kiezen van het moment en de richting van de passeeractie
• afsnijden van de pass van de tegenstander en het afschermen
van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, meer zien dan directe tegenstander
(rugdekking)
• samenwerken (kleine ruimte maken) om de tegenpartij op te
houden

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• deel van de lijn waarover gedribbeld kan worden kleiner maken
(afzetten met extra pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld langer maken

Oefenvorm 2.1
Oefenvorm

2.1

4 tegen 4 lang smal veld
2 kleine doeltjes

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• in de opbouw de tegenpartij ‘lokken’ om de ruimte in de
diepte te creëren
• na terugwinnen van de bal zo snel mogelijk de dieptepass
spelen
Verdedigen
• eerst zorgen dat de organisatie goed staat, dan druk zetten
• direct druk geven op de opbouw van de tegenpartij

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• ‘diep’ denken
• het kunnen vrijmaken van de bal
• goed positiespel in de kleine ruimte als voorbereiding op de
dieptepass
• korte 1-2 combinaties en balovernames
• goede afstemming tussen opbouwers en diepe speler
Verdedigen
• naar bal toe verdedigen
• aanspeellijn naar diepe speler dicht houden

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren door te passen/schieten in 1 klein
doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 15 - 18 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdedigende team belonen wanneer ze de bal veroveren op
helft tegenpartij en scoren (eerder druk zetten)
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 15 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Partijvorm 6
Partijspel

6
Formaties van beide teams:

4 tegen 4

EP: 1-2-1
TP: 1-2-1

basisvorm

Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen in 1 klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 20 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 10 hesjes 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Hooghouden (5x)

Leerplan o12-o13

Training Week 34

Oefenvorm 3.5
Oefenvorm

3.5

1 (+k) tegen 1 (+k)
grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

tegenstander van

Aanvallen
• scoren op groot doel met keeper
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van
fouten
• bal afpakken

voren
Eisen aan het spel:

Aanvallen
• goede eerste aanname (vooruit en in de loop)
• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste moment
en de richting van de passeeractie / kappen
• het afsnijden van de pass van de tegenstander en het
afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een
aanval op de bal te doen

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is volgende aanvaller en verdediger

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 10 - 15 meter
• een variatie is de vorm waarbij de trainer-coach steeds de
1e bal inspeelt op de speler die moet starten (aannemen en
vervolgens dribbelen / schieten)

Aantal spelers:

• 8 spelers
(doorwisselen na elke aanval of wanneer de bal uit is)

Materiaal:

• 8 ballen
• 14 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdediger korter op de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• verdediger verder van de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)

Oefenvorm 2.5
Oefenvorm

2.5

3 tegen 2 lang smal veld

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

2 kleine doeltjes

Aanvallen
• in de opbouw de tegenpartij ‘lokken’ om de ruimte in de
diepte te creëren
• na terugwinnen van de bal zo snel mogelijk de dieptepass
spelen
Verdedigen
• Vanuit je organisatie druk geven op de opbouw van de tegenpartij

Eisen aan het spel:

Aanvallen
• ‘diep’ denken
• het kunnen vrijmaken van de bal
• goed positiespel in de kleine ruimte als voorbereiding op de
dieptepass
• korte 1-2 combinaties en balovernames
• goede afstemming tussen opbouwers en diepe speler
Verdedigen
• naar bal toe verdedigen
• aanspeellijn naar diepe speler dicht houden

Regels:

• beide teams kunnen scoren op een klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen voor het tweetal of inpassen voor
het drietal
• bij een hoekschop / achterbal starten bij de keeper van het
drietal
• dubbele score wanneer de voorste verdediger de bal verovert
op helft tegenpartij en scoort
• na verloop van tijd wisselen team A en team B van rol

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 10 - 12 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers (drietal wisselt na elke aanval 1 speler door /
het tweetal wisselt na elke aanval 2 spelers door)

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• spelen met buitenspel (buitenspellijn 15 meter vanaf doel
tegenpartij)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken

Partijvorm 5
Partijspel

5
Formaties van beide teams:

5 tegen 5

EP: 4-1
TP: 2-3
Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• gewone spelregels (wedstrijdecht)

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 30 - 35 meter
• breedte: 40 meter

Aantal spelers:

• 10 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 10 pionnen
• 10 hesjes (5 om 5)
• 2 grote doelen

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Hooghouden (7x)

Leerplan o12-o13

Training Week 35

Oefenvorm 3.8
Oefenvorm

3.8

1 (+k) tegen 1 (+k)
grote doelen

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

tegenstander

Aanvallen
• scoren op groot doel met keeper
Verdedigen
• positioneel zeer goed verdedigen
• tegenstander dwingen naar een zijkant / tot het maken van
fouten
• bal afpakken

van opzij
Eisen aan het spel:

Aanvallen
• goede eerste aanname (vooruit en in de loop)
• overzicht in de situaties en het kiezen van het juiste moment
en de richting van de passeeractie / kappen
• het afsnijden van de pass van de tegenstander en het
afschermen van de bal
Verdedigen
• bal blijven zien
• zonder overtredingen het scoren van de tegenstander beletten
• overzicht houden, herkennen van het juiste moment om een
aanval op de bal te doen

Regels:

Organisatie:

• beide teams kunnen scoren op een groot doel
• als de bal uit is volgende aanvaller en verdediger

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 23 meter
• breedte: 10 - 15 meter
• een variatie is de vorm waarbij de trainer-coach steeds de 1e
bal inspeelt op de speler die moet starten (aannemen en
vervolgens dribbelen / schieten)

Aantal spelers:

• 8 spelers
(doorwisselen na elke aanval of wanneer de bal uit is)

Materiaal:

• 8 ballen
• 14 pionnen
• 8 hesjes (4 om 4)
• 2 grote doelen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• veld smaller maken
• verdediger korter op de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• veld breder maken
• verdediger verder van de situatie laten starten
(spelen met de afstanden tussen de pionnen)

Oefenvorm 4.3
Oefenvorm

4.3

Vrije voorzet 4(+k) tegen 4(+k)
(2 tegen 2 voor het doel)

Inhoud - Bedoeling van deze vorm:
Karakteristiek:

Aanvallen
• koppend/binnenkant voet/wreeftrap scoren
• vrijspelen van spelers over de flank
• evt. afstandschoten
• spelvoortzetting van de doelverdediger belangrijk
Verdedigen
• verwerken van hoge ballen door de doelverdediger
• verdedigend koppen
• voorkomen van afstandschoten

Eisen aan het spel:

Regels:

• er wordt 2 tegen 2 gespeeld voor het doel. De speler in de vrije
zone aan de zijkanten van het speelveld (5 meter breed) wordt
ingespeeld om de vrije voorzet te geven

Organisatie:

afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 32 meter
• breedte: 40 - 45 meter

Aanvallen
• zeer goed verzorgd positiespel om de flankspelers of spits
“in stelling” te brengen
• specialisten spelen op hun specifieke plaats
• hoge (juiste) balcirculatie
• goede balbehandeling: passen, aan- en meenemen, passeren,
voorzetten, koppen en schieten
• goede spelvoortzetting van de doelverdediger: nauwkeurig en
met de juiste balsnelheid aangooien/-rollen
Verdedigen
• positioneel goed verdedigen
• scherp op de bal verdedigen om voorzetten en afstandschoten
te voorkomen
• technisch goed verdedigen: bal blokkeren, slidings, koppen,
bal afpakken (geen overtredingen)
• verwerken van hoge ballen (voorzetten): vangen, stompen,
over de lat tippen

Methodiek: Moeilijker/Makkelijker
Aantal spelers:

• 10

Materiaal:

• 1 bal
• 8 pionnen
• 4 hesjes
• 2 grote doelen

Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen makkelijker maken
• vrije zone zijkant kleiner maken
• vrije zone zijkant weghalen
• alleen koppend scoren
Aanvallen makkelijker maken / Verdedigen moeilijker maken
• vrije zone zijkant groter maken

Partijvorm 6
Formaties van beide teams:

4 tegen 4

EP: 1-2-1
TP: 1-2-1

basisvorm

Algemeen:
• controleren of het geleerde wordt begrepen en toegepast in een partijvorm
• is de doelstelling bereikt?
Spelers:
• om de relatie te zien tussen de oplossingen/mogelijkheden die zijn aangereikt
in de voorgaande oefenvormen en de partijvorm (wedstrijd)

Algemene uitgangspunten
Aanvallen
Opbouwen om kansen te creëren, doelpunten maken
• speelruimte zo groot mogelijk maken – breedte – diepte
• diep denken en zo mogelijk diep spelen
• bal houden
• principe: breedtespel dient als voorbereiding/inleiding/dieptepass
• optimale veldbezetting

Regels:

• beide teams kunnen scoren door te passen in 1 klein doeltje
• als de bal uit is indribbelen of inpassen
• bij een hoekschop starten bij het eigen doeltje

Organisatie:

Afmeting: afhankelijk van leeftijd en vaardigheid
• lengte: 40 meter
• breedte: 20 meter

Aantal spelers:

• 8 spelers

Materiaal:

• 8 ballen
• 4 pionnen
• 10 hesjes 8 hesjes (4 om 4)
• 2 doeltjes (3 bij 1 meter)

Verdedigen
Samenwerken om doelpunten te voorkomen en de bal te veroveren.
• doel goed afschermen
• speelruimte zo klein mogelijk maken – dicht bij elkaar (compact)
• druk op de balbezittende tegenstander houden
• scherp dekken in de omgeving van de bal
• rug-/ruimtedekking geven verder van de bal af
• zo lang mogelijk nuttig blijven
• geen overtredingen maken
Omschakelen
Snel omschakelen
Na balverlies
• snel doel afschermen (doelpunten voorkomen)
• kans tegen voorkomen, door direct druk te zetten op de speler met bal en/of
anticiperen op een mogelijke dieptepass
• rest van de spelers komt snel in positie
Na verovering kijken of:
• je direct kunt scoren
• je een kans kunt creëren door de bal diep te spelen op medespelers
• balbezit houden en komen tot een goede opbouw

Voetbalhuiswerk

Hooghouden (10x)

