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THEMA: 
 
Drukzetten op de 
helft van de 
tegenstander 

Bij deze training staat het drukzetten op de helft van de tegenstander centraal  
 
Geef zelf invulling aan de warming-up. 
 
Oefenvorm 1 is een positiespel waarin er 6-tegen-4 wordt gespeeld. Hierbij moet het 
4-tal druk geven op de bal, zodat het 6-tal niet kan scoren. 
 
Oefenvorm 2 is een 5+k tegen 4. Hierbij worden de spelers in een wedstrijdsituatie 
gebracht, waarin ze moeten leren druk te zetten op de achterhoede van de 
tegenstander. 
 
De eindpartij is er een met een impliciete opdracht die aansluit op het thema van deze 
training. 
 
  

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 vormen ze gaan 
doen (We beginnen met 
de warming up, daarna    
6-tegen-4 positiespel met 
omgekeerde doelen, et 
cetera. 

 
 

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 “Drukzetten op de 
helft van de tegenstander” 
nog beter kan. 
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Oefenvorm 1 
6-tegen-4 
positiespel met 
omgekeerde 
doelen 
 
Duur:  
15-20 minuten 
 
Grootte: 
Breedte: 20-25m 
Lengte: 30-35m 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Twee doelen 

(2:1m of 1:1) 
- Genoeg hesjes 
 
Makkelijker 
maken: 
- Maak het veld 

kleiner 
 
Moeilijker maken: 
Maak het veld 
groter 

 
 
Tips: 
- Speel 4 blokjes van 4 minuten met daarna 1 minuut rust. 
- Wissel na elk blokje van verdedigers. 
- Heb je meer dan 10 spelers? Kies dan voor andere aantallen (7v4, 8v5, etc.). 
 

- De trainer passt de bal 
elke keer naar blauw 
(aanvallers). 

- Blauw kan een punt 
scoren door de bal in één 
van de twee doeltjes te 
schieten of 8x rond te 
spelen. 

- Rood (verdedigers) kan 
scoren door de bal te 
veroveren en over de lijn 
te dribbelen (1 punt), of 
door de bal af te pakken 
en in één van de twee 
doeltjes te schieten (2 
punten). 

 
 

Coaching 
 
O13/ O14 
Verdedigers steeds vanuit hun 
basistaak coachen: 
- Hoe zet je druk op de bal? 

(Sprintend!) 
- Hoe kan jij jouw 

teamgenoten helpen in het 
drukzetten? (Knijpen, 
rugdekking geven) 

- Wanneer ga je drukzetten 
op de bal? (Moeilijke pass, 
bal in een hoek). 

 
O15 en hoger: 
Verder gaan met coaching tips 
O13 en O14. 
De verdedigers coachen in de 
samenwerking: 
- Hoe kunnen jullie 

samenwerken om de bal te 
veroveren?  

- Wanneer gaan jullie met 
elkaar drukzetten?  

- Laat de spelers een 
moment van drukzetten 
met elkaar afspreken. 
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Oefenvorm 2 
5+K tegen 4 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
Lengte: 40 meter 
Breedte: 45 meter 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Genoeg 

pionnen. 
- Grote goal 

(7x2m) 
- Klein doeltje 

(2x1m) 
 
Makkelijker 
maken: 
- Maak het veld 

smaller 
 
Moeilijker maken: 
Maak het veld 
breder 

 
 
Tip: 
- Benadruk voor Rood dat de voornaamste doelstelling is zo min mogelijk 

tegendoelpunten krijgen. Elke aanval die wordt afgestopt, is dus een compliment 
waard voor rood. 

- De trainer wijst vier 
verdedigers aan. 

- Blauw (aanvallers) speelt 
vanuit een 1-4-1 formatie 
(keeper, rechtsback, 
centrale verdedigers en 
linksback en 
middenvelder) 

- Rood (verdedigers) speelt 
in een 1-3 formatie 
(Middenvelder; 
linksbuiten – spits – 
rechtsbuiten). 

- Blauw kan scoren door de 
bal in één van de twee 
kleine doeltjes te 
schieten. 

- Rood kan scoren door de 
bal af te pakken en te 
scoren.  

- Doelpunt, de tegenpartij 
krijgt de bal uit vanaf het 
eigen doel. 

- Bal uit of corner is bal uit 
vanaf eigen doel. 

- Meer dan 10 spelers? 
Wissel dan na 3 ballen 
door (beide teams). 

Coaching 
 
O13/ O14 
Verdedigers steeds vanuit hun 
basistaak coachen: 
- Hoe zet je druk op de bal? 

(Sprintend!) 
- Hoe kan jij jouw 

teamgenoten helpen in het 
drukzetten? (Knijpen, 
rugdekking geven) 

Wanneer ga je drukzetten op 
de bal? (Moeilijke pass, bal in 
een hoek). 
 
O15 en hoger: 
Verder gaan met coaching tips 
O13 en O14. 
De verdedigers coachen in de 
samenwerking: 
- Hoe kunnen jullie 

samenwerken om de bal te 
veroveren?  

- Wanneer gaan jullie met 
elkaar drukzetten?  

- Laat de spelers een 
moment van drukzetten 
met elkaar afspreken. 
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EINDPARTIJ 
 
Afmeting: 
Lengte: 30-50 
meter 
Breedte: 35-50 
meter 
 
 

 

- De trainer maakt twee 
gelijkwaardige teams. 

- Maak een middenlijn 
 
IMPLICIETE OPDRACHT: 
Als een team de bal verovert 
op de helft van de 
tegenstander en scoort, telt 
het doelpunt voor twee. 
 

Coaching 
 
Door deze impliciete opdracht 
wordt de kennis van de 
oefenvorm toegepast in een 
partijvorm. 
 
Let dus weer op dezelfde 
aandachtspunten die bij de 
coaching van de oefenvormen 
staat. 

 


