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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
THEMA: 
 
Verdedigen als Stefanie 
en Virgil 

 

Begin elke training met een gesprek 
met de spelers: 
 
- Wie weet wie Stefanie van der 

Gragt is? Waar speelt zij? 
- Wie weet wie Virgil van Dijk is? 

Waar speelt hij? 
- Doorloop de punten van het 

kaartje en stel vragen aan de 
spelers of ze snappen wat er 
wordt bedoeld. 

- 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? 
 
VIDEO VOOR SPELERS: 
https://youtu.be/l4o98MzayqY  
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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
UITLEG VAN DE 
TRAINING 
 
OEFENVORM 1: 
Warming up 
 
OEFENVORM 2: 
1-tegen-1 lijnvoetbal 
 
OEFENVORM 3: 
3-tegen-2 
 
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 spelen de spelers 
1-tegen-1, waarbij ze over de lijn 
moeten dribbelen om een punt te 
maken 
 
Oefenvorm 3: 
In deze oefenvorm wordt er 3-
tegen-2 gespeeld. Hierbij moet het 
tweetal samenwerken om te 
voorkomen dat het drietal een punt 
kan maken. 
 
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:  
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 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
Breedte: 12-16 meter 
Lengte: 20-25 meter 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Pionnen 

 

- De trainer verdeelt de spelers over 
de pionnen en de poortjes 

- Op het signaal van de trainer 
starten er twee 1-tegen-1 situaties 
in hetzelfde veld. 

- De aanvaller mag scoren door 
middel van een dribbel over de lijn 
of door een poortje. 

- De aanvaller mag alleen scoren op 
de lijn waar hij begonnen is, als hij 
eerst de middenlijn is gepasseerd. 

- De verdediger mag op alle lijnen of 
poortjes scoren als hij/zij de bal 
heeft afgepakt. 

- Als de bal uit is of er is gescoord, 
gaat de aanvaller naar het rijtje 
verdedigers en de verdediger naar 
het rijtje aanvallers. 

 
Uitlegvideo: 
https://youtu.be/UGvTidp3OBA  
 
Punten: 
- Lijndribbel = 1 punt 
- Dribbel door poortje = 2 punten  

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: 
1. Ik kijk naar de bal 
2. Ik sta klaar om de bal af te 

pakken. 
3. Ik doe er alles aan om de bal af 

te pakken. 
4. Ik sprint terug als ik gepasseerd 

ben. 
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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
Oefenvorm 3 
 
Duur:  
15 minuten 
 
Grootte: 
Breedte: 20 
Lengte: 25 
 
Benodigdheden: 
- Genoeg ballen 
- Twee doelen 
- Geen doelen? Maak 

dan poortjes met 
pionnen! 

- Pionnen 

 

- Op het signaal van de trainer 
starten de drie aanvallers met 
aanvallen. 

- De aanvallers kunnen scoren 
door de bal in het doel van de 
verdedigers te schieten. Ze 
mogen echter pas scoren als ze 
voorbij de stippellijn zijn.  

- De verdedigers moeten door 
samen te werken voorkomen 
dat de aanvallers scoren 

- Als de verdedigers de bal 
afpakken, kunnen zij scoren op 
het doeltje dat op de achterlijn 
van de aanvallers staat. 

- Als de bal uit is of gescoord, 
komen er nieuwe aanvallers en 
verdedigers in. 

- Dit proces herhaalt zich. 
 
UITLEGVIDEO: 
https://youtu.be/DWSqoNespGA 
 
TIPS: 
Zorg dat iedereen aan verdedigen 
toekomt.   

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: 
1. Ik kijk naar de bal 
2. Ik sta klaar om de bal af te 

pakken. 
3. Ik doe er alles aan om de bal af 

te pakken. 
4. Ik sprint terug als ik gepasseerd 

ben. 
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Inhoud Organisatie Uitleg Aanwijzingen 
EINDPARTIJ 
 
Afmeting: 
Lengte: 25-30 meter 
Breedte: 15-20 meter 

 
 

- De trainer maakt twee 
gelijkwaardige teams. 

- Maak met twee pionnen aan 
beide kanten een middenlijn. 

 
IMPLICIETE OPDRACHT: 
Als de tegenstander scoort en er is 
een speler van het verdedigende 
team dat nog op de helft van de 
tegenstander staat, telt het 
doelpunt voor de aanvallers voor 2 
 
Doelstelling impliciete opdracht: 
Door deze impliciete opdracht leren 
spelers dat verdedigen een team-
effort is. Aanvallers zullen dus ook 
terug moeten komen om te helpen. 
Doen ze dat niet, telt het doelpunt 
voor 2 bij de tegenstander. 

 

 


