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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 positiespel met drie teams, waarbij wordt gefocust op de 
omschakeling van aanvallen naar verdedigen. 
 
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 vormen ze gaan 
doen (We beginnen met 
de warming up, daarna  1-
tegen-1 in twee vakken 

- , 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 “opbouw van 
achteruit” nog beter kan. 
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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 

- De trainer maakt twee 
teams. 

- Het veld is opgedeeld in 
twee vakken: een 
aanvalsvak voor blauw, en 
een aanvalsvak voor rood. 

- Blauw start met een 1-
tegen-1. De aanvaller 
probeert te scoren en de 
verdediger probeert dit te 
voorkomen. 

- Als de bal uitgaat of er is 
gescoord, pakt de 
verdediger de bal en sluit 
aan in het rijtje waar de 
aanvaller vandaan kwam. 

- De aanvaller van blauw 
gaat omschakelen naar 
het vak van rood en gaat 
daar verdedigen.  

- In het vak van rood begint 
tegelijkertijd een aanvaller 
van rood te dribbelen 
richting het kleine 
doeltje.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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Oefenvorm 2 
4v4v4 
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
Lengte: 30 meter 
Breedte: 30 meter 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Genoeg 

pionnen. 
- 4 hesjes kleur 1 
- 4 hesjes kleur 2 
  

 
Makkelijker maken = veld kleiner maken 
Moeilijker maken = veld groter maken.    (Niet te snel ingrijpen) 

- De trainer maakt drie 
teams. 
 

VOORBEELD OP DE FOTO: 
- Rood start met zijn 4’en in 

het midden. Blauw en zwart 
spelen samen tegen het 4-tal 
van rood. 

- Als blauw balverlies leidt 
(rood pakt af of ze spelen de 
bal uit), moet blauw in het 
midden. Rood en zwart 
spelen dan samen.  

- Het bovenstaande geldt voor 
alle teams. 

 
 
TIPS: 
- Als de bal uit is, speel dan 

als trainer direct een 
nieuwe bal in. 

- In het begin is deze 
oefening chaotisch. Dat is 
niet erg.  

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 

 
 

- Maak twee gelijkwaardige 
teams. 

- Laat de kinderen partijen. 

 

 


