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THEMA: 
 
Omschakelen  

Bij deze training staat de omschakeling centraal. Wat moeten we doen als we de bal 
verliezen, en wat moeten we doen als we de bal weer veroveren? 
 
Geef zelf invulling aan de warming-up. 
 
Oefenvorm 1 is een 3-tegen-3, waarbij de spelers moeten sprinten voordat ze de bal 
krijgen. 
 
Oefenvorm 2 is 3-tegen-3 met twee ballen.. 
 
De afsluiting is een eindpartij  

Begin elke training met een 
gesprek met de spelers: 
 
- Leg uit wat het thema is van 

de training. Zo weten de 
spelers wat ze kunnen 
verwachten. 
Leg vervolgens kort uit 
welke oefenvormen ze gaan 
doen.  

AFSLUITING VAN DE 
TRAINING: 
- Heb je plezier gehad 

vandaag? 
- Vraag wat de spelers 

vandaag goed vonden 
gaan. 

- Vraag wat de spelers 
vonden dat binnen het 
thema “omschakelen” 
nog beter kan. 
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Oefenvorm 1 
3-tegen-3 
omschakelen 
  
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
Breedte: 20 meter 
Lengte: 25 meter 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Twee doeltjes 
- Pionnen 
 
 

 
 
Moeilijker maken 
- Maak het veld langer 
 
Makkelijker maken: 
- Maak het veld korter 

UITLEG VIDEO: 
https://youtu.be/KNzGpUMr9Fk  
 
- Op het signaal van de 

trainer starten beide teams 
met sprinten. 

- Het team dat als eerste om 
de pion is ontvangt de bal. 

- Er ontstaat een 3-tegen-3 
situatie. 

- Een team mag pas scoren 
als het gehele team over de 
middenlijn is. 

- Het spel is afgelopen als de 
bal uit is of gescoord. 

COACHING 
 
Coach de spelers op het 
omschakelen van aanvallen 
naar verdedigen. De spelers 
moeten niet blijven hangen 
in de vorige actie, maar direct 
bezig zijn met de actie die 
gaat komen. 
 
Duur: 
Doe 3 rondes van 4 minuten, 
met steeds 1 minuut rust. 
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Oefenvorm 2 
3-tegen-3 met 2 
ballen 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
Breedte: 15 
Lengte: 25-30 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Twee doeltjes 
- Pionnen 
 
 

 
 
Makkelijker maken: 
- Maak het veld langer 
 
Moeilijker maken: 
Maak het veld korter 

UITLEG VIDEO: 
https://youtu.be/G4yrVF1OGQU  

 
- De trainer maakt twee 

teams. 
- Op het signaal van de 

trainer passen beide 
keepers een bal in het veld. 

- Er volgt een 3-tegen-3 met 
twee ballen. 

- De bedoeling is om te 
scoren, en tegelijkertijd te 
voorkomen dat de 
tegenstander bij jou kan 
scoren.  

- Als beide ballen uit zijn of 
gescoord, is het spel 
afgelopen. 

- Dit proces herhaalt zich. 

COACHING 
 
Coach de spelers op het 
omschakelen van aanvallen 
naar verdedigen. De spelers 
moeten niet blijven hangen 
in de vorige actie, maar direct 
bezig zijn met de actie die 
gaat komen. 
 
Duur: 
Doe 3 rondes van 4 minuten, 
met steeds 1 minuut rust. 
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EINDPARTIJ 
 
Afmeting: 
Lengte: 35-45m 
Breedte: 35-45m 

 
 

- Maak twee gelijkwaardige 
teams. 

- Laat de kinderen partijen. 

 

 


