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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
THEMA: 
 
Omschakeling van 
aanvallen naar 
verdedigen. 

Bij deze training gaan we in op de opbouw van achteruit. Hoe kunnen we 
samenwerken om zo onder de druk van de tegenstander uit te komen?  
 
Geef zelf invulling aan de warming-up. 
 
Oefenvorm 1 is een 1-tegen-1 waarbij de spelers steeds moeten omschakelen van 
aanvallen naar verdedigen. 
 
Oefenvorm 2 is een partijspel waarin 3-tegen-3 wordt gespeeld. Hierin moeten de 
teams steeds omschakelen. 
 
De afsluiting is een eindpartij met een impliciete opdracht. 

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. 

 
 

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 “opbouw van 
achteruit” nog beter kan. 

 
 



Sporting 70 Academy  TRAINING 13 O13 t/m O19 

Thom Bleijerveld  
TJC Sporting ‘70  
 

 

   
 

Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 1 
1-tegen-1  
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
Breedte: 12 
Lengte: 20 
(Grootte per 
veldje. Deze dus 2x 
uitzetten) 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Twee doeltjes 
- Pionnen 
 
TIP: 
- Geen doeltjes 

tot je 
beschikking? 
Maak dan 
poortjes waar 
de spelers 
doorheen 
moeten 
dribbelen of 
passen. 

 
 
Makkelijker maken: 
- Maak het veld langer 
 
Moeilijker maken: 
- Maak het veld korter 
 
Kan eventueel ook met 2 keepers gespeeld worden. 

UITLEG VIDEO: 
https://youtu.be/H1hcDwMuNlA  
 
- De trainer maakt twee 

teams. 
- Het spel begint met een 1-

tegen-1 in het eerste vak.  
- Als de bal daar uit is of 

gescoord, moet de aanvaller 
omschakelen naar het 
andere vak. Daar gaat hij 
verdedigen. 

- Zodra de bal uit is of 
gescoord, moet de andere 
aanvaller direct indribbelen.  

- Dit proces herhaalt zich 
- Zorg ervoor dat de 

verdedigers elke keer de bal 
pakken en weer aansluiten 
in hun eigen rijtje. 

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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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 2 
3-tegen-3 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
Lengte: 30 meter 
Breedte: 20 meter 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Genoeg 

pionnen. 
- 4 hesjes kleur 

1 
- 4 hesjes kleur 

2 
 

 
 
TIP: 
Heb je meer dan 8 spelers? Maak er dan een 4-tegen-4 van 
Heb je 12 of meer spelers? Maak dan 2 velden waar 3-tegen-3 gespeeld wordt. 

UITLEGVIDEO: 
https://youtu.be/oF8Y5ySUnFs  
 
Uitleg: 
- Er wordt een 3-tegen-3 

gespeeld. 
- Beide teams proberen te 

scoren. 
- Als de bal uit is, wordt er 

ingedribbeld. 
- Als er gescoord wordt, heeft 

het team uit dat een 
tegendoelpunt heeft 
gekregen. 

- Schiet er een speler over of 
naast, moet hij/zij zelf de bal 
gaan halen. Er is dan dus 
tijdelijk een 3-tegen-2. 

 
SPELDUUR: 
Speel steeds blokjes van 1 
minuut. Na 1 minuut komen er 
twee nieuwe drietallen in het 
veld te staan. 
 
 
  

Coaching 
O13: 
Coach de spelers in hun 
basistaak. Denk hierbij aan: 
- Wat is mijn bijdrage in 

het omschakelen van 
aanvallen naar 
verdedigen? 

 
O14/ O15/ O17/ O19 
Coach naast de basistaken 
(zie O13) hoe spelers tijdens 
het omschakelen samen 
moeten werken: 
- Mijn teamgenoot zet 

tijdens het omschakelen zo 
druk, hoe kan ik mij zo 
positioneren om hem te 
helpen? 

- Help ik mijn teamgenoot 
goed genoeg met het 
drukzetten na balverlies? 
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EINDPARTIJ 
 
Afmeting: 
Lengte: 35-45m 
Breedte: 35-45m 

 
 

- De trainer maakt twee 
gelijkwaardige teams. 

- Maak een middenlijn 
 
OPDRACHT SPELERS 
- De trainer wijst bij beide 

teams een aanvoerder aan. 
- Na balverlies moet het team 

proberen binnen 5 seconden 
de bal terug te veroveren. 

- De aanvoerders van beide 
teams houden bij hoe vaak 
dit lukt. 

- Degene met de meeste 
onderscheppingen binnen 5 
seconde, krijgt 1 extra 
doelpunt aan het einde. 

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. 

 


