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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
THEMA: 
 
Overspelen als Sherida 
en Donny 

 

Begin elke training met een gesprek 
met de spelers: 
 
- Wie weet wie Sherida Spitse is? 

Waar speelt zij? 
- Wie weet wie Donny van de 

Beek is? Waar speelt hij? 
- Waar zijn Sherida en Donny 

goed in? 
 
Doorloop de punten van het kaartje 
en stel vragen aan de spelers of ze 
snappen wat er bedoeld wordt. 
Vervolgens start je met de eerste 
oefening.  
 

 

AFSLUITING VAN DE TRAINING: 
 
- Heb je plezier gehad vandaag? 
- Welk onderdeel van het kaartje 

ging al goed bij jou? 
- Welk onderdeel wil je graag nog 

beter leren doen? 
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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
UITLEG VAN DE 
TRAINING 
 
OEFENVORM 1: 
Warming-up 
 
OEFENVORM 2: 
 2-tegen-1 opbouw 
 
OEFENVORM 3: 
3-tegen-2 opbouw 
 
EINDPARTIJ 

 

Oefenvorm 1: 
In de warming-up gaan de spelers 
aan de slag met een skill-move. 
Doordat zij deze eerst onder de knie 
leren te krijgen, kunnen ze hem 
later onder weerstand toepassen. 
 
Oefenvorm 2: 
In deze oefenvorm gaan de spelers 
aan de slag om een 2-tegen-1 
samen uit te spelen. Overspelen, of 
zelf passeren? 
 
Oefenvorm 3: 
In deze oefenvorm wordt er een 3-
tegen-2 gespeeld. De nadruk is 
hetzelfde als in oefenvorm 2, maar 
een stapje moeilijker. 
 
EINDPARTIJ 

COACHING 
- Leg in Jip en Janneke taal uit wat 

de bedoeling is van de oefening. 
- Geef de spelers een voorbeeld, 

zodat ze ZIEN wat de bedoeling is 
van de oefening. 

- Geef ieder individu feed forward, 
feedback en tips.  

 
AFSLUITING VAN DE TRAINING: 
- Heb je plezier gehad vandaag? 
- Welk onderdeel van het kaartje 

ging al goed bij jou? 
- Welk onderdeel wil je graag nog 

beter leren doen? 
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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 1 
Warming-up 
 
Duur:  
5-10 minuten 
 
Grootte: 
Breedte: 8 meter tot aan 
middelste pion. 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Genoeg pionnen 

 

- Spelers tegenover elkaar starten 
met op elkaar af dribbelen. 

- Voordat ze bij de pion zijn 
zetten ze de Overstap in 

- Daarna dribbelt de speler terug 
naar de oorspronkelijke plek. 

 
BELANGRIJK: 
- Het gaat hier niet om de 

snelheid. De spelers spelen dus 
geen wedstrijdje tegen elkaar. 

- Eerst moet de uitvoering goed 
zijn. Laat daarom de spelers, als 
het nodig is, eerst de overstap 
oefenen op de plek zelf. 
 

Moedig de kinderen aan in Jip en 
Janneke taal: 
 
COACHING 
- Leg in Jip en Janneke taal uit wat 

de bedoeling is van de oefening. 
- Geef de spelers een voorbeeld, 

zodat ze ZIEN wat de bedoeling is 
van de oefening. 

- Geef ieder individu feed forward, 
feedback en tips.  

 
Level 1: Overstap binnenkant-voet, 
links meenemen 
https://youtu.be/VZ0C2WL7VS4  
Level 2: Overstap binnenkant voet, 
rechts meenemen. 
https://youtu.be/VZ0C2WL7VS4  
Level 3: Overstap buitenkant voet, 
rechts meenemen. 
https://youtu.be/NEsjKaR1xPg  
Level 4: Overstap buitenkant voet, 
links meenemen. 
 https://youtu.be/NEsjKaR1xPg  
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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 2: 
2-tegen-1 opbouw 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
12-15 meter breed 
16-20 meter lang 
 
Benodigdheden: 
- Pionnen 
- Ballen 
- Twee doeltjes  

(2:1 meter of 1:1) 
- Mochten er niet 

genoeg doeltjes zijn, 
kan je ook met 
pionnen poortjes 
maken waar 
doorheen gepasst 
kan worden. 

 

 

- De aanvallers starten de 2-
tegen-1. 

- De aanvallers kunnen scoren 
door voorbij de lijn te komen en 
de bal in het doeltje te schieten. 

- De verdediger kan scoren door 
de bal af te pakken en in het 
kleine doeltje te schieten. 

- Als de bal uit is of gescoord is 
het spel voorbij. Er start daarna 
een nieuwe 2-tegen-1. 

 
Tips: 
- De trainer wijst twee 

verdedigers aan. De verdedigers 
kunnen dan om de beurt 
verdedigen. 

- Wissel regelmatig van de twee 
verdedigers. 

 

Moedig de kinderen aan in Jip en 
Janneke taal: 
 
COACHING 
- Leg in Jip en Janneke taal uit wat 

de bedoeling is van de oefening. 
- Geef de spelers een voorbeeld, 

zodat ze ZIEN wat de bedoeling is 
van de oefening. 

- Let in je coaching op de 
onderdelen die op de speelkaart 
staan. Coach dus op: 

- Ik pass de bal naar mijn 
teamgenoot. 

- Ik kijk over de bal heen. 
- Ik zorg dat ik aanspeelbaar ben 

voor mijn teamgenoot. 
- Ik blijf in beweging nadat ik 

gepasst heb. 
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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 3 
3-tegen-2 opbouw 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
Breedte: 15-20 meter 
Lengte: 20-25 meter 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Genoeg pionnen 
- Twee doeltjes 

(2:1 meter of 1:1) 
- Zijn er niet genoeg 

doeltjes? Maak dan 
met pionnen 
poortjes waar 
doorheen gepasst 
kan worden. 

 

- De aanvallers starten de 3-
tegen-2. 

- De aanvallers kunnen scoren 
door voorbij de stippellijn te 
komen en de bal in het doel te 
schieten. 

- De verdedigers kunnen scoren 
door de bal af te pakken en in 
het doel te schieten. 

- Als de bal uit is of gescoord, is 
het spel afgelopen. Er start dan 
een nieuwe 3-tegen-2. 

 
Tips: 
- De trainer wijst 3 verdedigers 

aan. Als verdediger speel je 2 
potjes achter elkaar en sta je 1x 
wissel. 

- Wissel regelmatig van 
verdedigers. 

COACHING 
- Leg in Jip en Janneke taal uit wat 

de bedoeling is van de oefening. 
- Geef de spelers een voorbeeld, 

zodat ze ZIEN wat de bedoeling is 
van de oefening. 

- Let in je coaching op de 
onderdelen die op de speelkaart 
staan. Coach dus op: 

- Ik pass de bal naar mijn 
teamgenoot. 

- Ik kijk over de bal heen. 
- Ik zorg dat ik aanspeelbaar ben 

voor mijn teamgenoot. 
- Ik blijf in beweging nadat ik 

gepasst heb. 
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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
EINDPARTIJ 
 
Afmeting: 
Lengte: 25-35 meter 
Breedte: 15-25 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 daaruit 
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. 

 


