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  Verdedigen fase 3 en 4 training 1 

Trainers : Ton Bosma 

Team  : AZ Voetbalschool  Datum: 16-12-2012 
Teamfunctie : Verdedigen fase 3 en 4 

Doelstelling : Het verbeteren van het voorkomen van doelpunten.. 
    En de techniek van de verdedigende houding. 

 Trainingsinhoud Coachaanwijzingen Tekening 
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14 spelers 

 
W-up: 
Trap techniek linker en rechter been 

 
Organisatie: 

2 kanten uitzetten  
 A dribbelt in richting de pion. 
 B maakt een vooractie en vraagt om de 

bal, terwijl hij naar achteren beweegt. 
 A passt B hard en strak in op links 

 C maakt een vooractie en vraagt om de 
bal wanneer B de bal aanneemt. Ook C 
beweegt achteruit. 

 B draait open en passt C hard en strak in 
op rechts. 

 C neemt de bal aan en dribbelt in. 
 A wordt B, B wordt C en C wordt A. 
 

15 minuten 

 

Techniek: 
 Technische perfectie 
 Strak inspelen zonder stuit 

 Explosieve vooractie op het 
juiste moment (oogcontact 

en bal speelklaar) 
 Versnellen na de pass, 

positie kiezen 

 3 manieren van vrijlopen; 
naar de bal toe, van de bal 

af en zijwaarts. 
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1+K tegen 2 
 
Organisatie: 

 10x20 meter 
 2 organisaties uitzetten. 

 
Formatie verdedigen K:1. 
Formatie aanval 2 

Formatie bewaken 
 

Coach ploeg  
 

Regels: 
Bij een uitbal of achterbal begint het spel 

opnieuw. Bij balverovering van de 
verdedigers kunnen zij scoren op de twee 
kleine goaltjes. 

 
Methodiek: 

veld breder, is moeilijker voor verdedigers. 
veld smaller, is makkelijker voor verdedigers 
 

20 minuten. 

Techniek: 
 Goed op de voor voeten. 
 Zak iets door de knieën. 

 Handen houden  alsof je 
een bal in je handen vast 

hebt.  
 Ingedraaid staan. 

 

Tactiek: 
 Vuist regel, man en bal 

tegelijk kunnen zien. 

 Man met bal dwingen 

naar de buitenkant. 
 Druk op de bal geven. 

 Kies steeds voor het 
verdedigen van de meest 

gevaarlijke situatie (dus 
steeds tussen bal en doel 

zien te komen, doel 

afschermen). 
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  Verdedigen fase 3 en 4 training 1 
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3+k tegen 4+K 
 
Organisatie: 

 Op de helft van het speelveld 
 

Formatie 
 Formatie Verdedigen k:1:2 
 Formatie aanval K:1:2:1 

 Formatie bewaken 
 

Coach ploeg  
 

Regels: 
Bij een uitbal of achterbal begint het spel 

opnieuw bij de rode keeper. Bij 
balverovering van de verdedigers kunnen zij 
scoren op het doel met de rode keeper.. 

 
Methodiek: 

veld breder, is moeilijker voor verdedigers. 
veld smaller, is makkelijker voor verdedigers 
 

 
20 minuten. 

Techniek: 
 Goed op de voor voeten. 
 Zak iets door de knieën. 

 Handen houden  alsof je 
een bal in je handen vast 

hebt.  
 Ingedraaid staan. 

 

Tactiek: 
 Vanuit de formatie spelen. 

 Vuist regel, man en bal 
tegelijk kunnen zien. 

 Man met bal dwingen 

naar de buitenkant. 
 Druk op de bal geven. 
 Onderlinge afstanden 

bewaken. 

 Kies steeds voor het 

verdedigen van de meest 
gevaarlijke situatie (dus 
steeds tussen bal en doel 

zien te komen, doel 

afschermen). 
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  Verdedigen fase 3 en 4 training 1 
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Partijspel  
 

2x 10 min 
 

6+K tegen 6+K 

Formatie ploeg :   k:4:2 

Formatie ploeg  :   k:1:2:3 

 

Coach ploeg  

 
Na 10 minuten wisselen van formatie, zodat 

beide partijen  de verdediging in fase 3 en 4 
kunne oefenen. 
 

20 minuten 

 
Techniek: 
 Zie vorm 3 

 
Tactiek: 

 Zie vorm 3 
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