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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
THEMA: 
 
Sprinten als Jackie en 
Georginio 

 

Begin elke training met een gesprek 
met de spelers: 
 
- Wie weet wie Jackie Groenen 

is? Waar speelt zij? 
- Wie weet wie Georginio 

Wijnaldum is? Waar speelt hij? 
- Waar zijn Jackie en Georginio 

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: 
1-tegen-1 omschakelen 
 
OEFENVORM 3: 
2-tegen-2 omschakelen 
 
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 met het omschakelen 
van aanvallen naar verdedigen. 
Nadat hun aanvallende actie voorbij 
is, worden ze verdediger. 
 
Oefenvorm 3: 
In deze oefenvorm wordt er een 2-
tegen-2 gespeeld, waarbij spelers 
snel moeten omschakelen tussen 
verschillende situaties. 
 
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 
 
Duur:  
10 minuten 
 
Grootte: 
Afstand tot middelste 
pion = 8-10 meter. 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Genoeg pionnen 

 

- Spelers tegen over elkaar 
starten met dribbelen. 

- Voordat ze bij de pion zijn 
zetten ze de schijnbeweging in 
en gaan ze naar de overkant. 

- Vervolgens starten de andere 
twee spelers. Die doen precies 
hetzelfde. 

 
BELANGRIJK: 
- Het gaat hier niet om de 

snelheid. De spelers spelen dus 
geen wedstrijdje tegen elkaar. 

- Eerst moet de uitvoering goed 
zijn. Is de uitvoering van het 
level goed? Dan kan je naar het 
volgende level gaan. 
 

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:  
Enkele schaar naar rechts 
https://youtu.be/dWaTk9ehayg  
 
Level 2 
Enkele schaar naar links 
https://youtu.be/Jli-SuK1vug  
Level 3: 
Dubbele schaar naar rechts 
https://youtu.be/EDWQqnim4ZE  
 
Level 4: 
Dubbele schaar naar links 
https://youtu.be/cM7XT-Kp0ck  
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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 2: 
1-tegen-1 omschakelen 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
12-15 meter breed 
16-20 meter lang 
 
Benodigdheden: 
- Pionnen 
- Ballen 
- Een doel  

(5:2m of 2:1m) 
- Mochten er niet 

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

 

 

- De aanvaller (rood) start het 
spel.  

- De aanvaller probeert de 
verdediger te passeren en te 
scoren. 

- De verdediger probeert de bal 
af te pakken en uit het vak te 
spelen. 

- Als de bal uit is of gescoord, 
wordt de aanvaller de 
verdediger. Tegelijkertijd start 
de nieuwe aanvaller (blauw) 
met aanvallen. 

 
Tips: 
Omschakelen is soms nog wel eens 
lastig. Probeer hierbij vragen te 
stellen gerelateerd aan de 
wedstrijd: 
 
Wat doen we in de wedstrijd als de 
aanval klaar is? 
Antwoord: verdedigen 
 
Wat moet je in deze oefening doen 
als de aanval klaar is? 
Antwoord: verdedigen 

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 zet direct druk na balverlies. 
- Als ik de bal heb afgepakt, houd 

ik balbezit. 
- Ik blijf rennen, ongeacht de 

stand. 
- Ik help mijn teamgenoten. 
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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 3 
2-tegen-2 omschakelen 
met een tweede bal. 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
Breedte: 15-20 meter 
Lengte: 20-25 meter 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Genoeg pionnen 
- Twee doeltjes 

(5:2 of 2:1) 
- Zijn er niet genoeg 

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

 

- Maak twee teams 
- Van beide teams starten twee 

spelers op de achterlijn. 
- Als de trainer de bal in het veld 

passt start het spel. 
- De spelers proberen te scoren in 

het doel van de tegenstander. 
- Is de bal uit of is er gescoord, 

passt de trainer een tweede bal 
in. Deze tweede bal gaat naar 
degene die zich het beste 
aanbiedt. 

- Als de tweede bal uit is of 
gescoord, stopt het spel. Er 
worden dan opnieuw door 
beide teams twee spelers klaar 
gezet. 

 
Tips: 
- Zorg dat alle ballen bij jou als 

trainer liggen. 

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 zet direct druk na balverlies. 
- Als ik de bal heb afgepakt, houd 

ik balbezit. 
- Ik blijf rennen, ongeacht de 

stand. 
- Ik help mijn teamgenoten. 

 
 
-  
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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 
 
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. 

 


