
Naam: Jeugdwerking KSAV St. 
Dimpna 
Thema: Remmend wijken 

Aantal: 12 + 2 K 
Cat/niveau: MB 

Materiaal:  
½ veld 
2 doelen 
40 potjes 
7 hesjes 
12 ballen 

Richtlijnen en coachingswoorden: 
Probleem: Tegenpartij komt op met bal in omschakeling 3 en 4 vliegen op de bal op de helft tegenpartij en laten 

zich uitschakelen ipv remmend wijken toe te passen 
 
Basics B- : Opstellen tussen tegenspeler en doel 
   Korte dekking op pas 
Teamtactics B- : het duel nooit verliezen 
   Zich nooit laten uitschakelen 
   Het duel proberen te winnen bij 100% zekerheid 
   Strikte dekking + ruimte verkleinen 
 
Richtlijnen en coachingswoorden voor de speler dichtst bij de bal 
Basics 

1. Houding neem een verdedigende positie aan, recht voor de tegenspeler op een kleine 2m, lichtjes door 
de benen gebogen, op je voorvoeten,met oog voor de bal 

2. Vlieg er niet op ga zo snel mogelijk naar de speler in balbezit en vang hem rustig op door remmend te 
wijken, zodat de aanval wordt afgeremd  

3. Remmend wijken haal de snelheid uit de actie van de tegenstander 
4. Laat je niet vallen doe geen sliding of laat je niet omver duwen want eenmaal op de grond ben je 

uitgeschakeld 
Teamtactics 

5. Duel ga het duel aan met de tegenspeler in balbezit als hij in je zone komt, zodat hij onder druk staat 
6. Achter je man  Stel je als verdediger steeds centraal op tussen de tegenspeler en het doel 
7. laat de actie over aan de aanvaller neem pas actie, nadat je tegenstander een beslissing heeft genomen 
8. verdedig uw goal drijf de aanvaller naar de zijkant van het veld 
 

 

OPWARMING defensieve houding / remmend wijken 

 

Beschrijving : 
Oef 1 : Per 2 spelers => bal bij de buitenste speler (= zijlijn) 
Potjes staan 20m van de zijlijn en 5m uit elkaar 
 
Op signaal van de trainer 
Spelers met bal dribbelen en leiden de bal naar de tegenspeler die 

zo snel mogelijk naar hen komt toegelopen en een 
remmende wijkende houding aanneemt, door achteruit te 
wijken tot aan het rode potje  

Na 4 minuten wisselen van plaats 
Oef 2 : Ik speel de bal en zet druk, na tikken van het potje 
 
Duur oef1 en 2 = 16 min. 
 

 Coaching : richtlijn 1, 2 en 3 
 
 



 

Wedstrijdvorm 1 in golven golf 1 K + 2  /  3 

 

ORGANISATIE  
- Totale duur 15’ 
- Max.duur 1 golf = 1’ 
- Opp. terrein: op dubbel strafschopgebied met 2 kleine doeltjes 
- golf eindigt na doelpunt, bal buiten of max. 1’ spelen 
- na 2 series wisselen de ploegen van functie 
 
BESCHRIJVING  
- reservespeler 9 passt naar aanvaller 9 
- gelijktijdig komt de 4 en de 6 in het veld 
- verdediger4 gaat onmiddellijk druk zetten 
- aanvaller 8 en verdediger 3 mogen pas inkomen NA de 1e pass 
 

 COACHING : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 
 
 
 
 

TUSSENVORM 1 afwerkingsoefening 

 

ORGANISATIE  
- Totale duur 14’ 
- dubbele organisatie K+1 >< 1 
 
Beschrijving :  
De aanvaller 9 leidt de bal tot de kegels. 
De verdediger 3 neemt een goede lichaamshouding aan en drijft de 

aanvaller naar buiten. 
Ter hoogte van de verste kegel kapt de aanvaller naar binnen en 

trapt op doel. 
 
Oef1 : geen lichaamscontact toegelaten, georiënteerde druk 

uitoefenen 
Oef2 : actief duel 
 
Reserve spelers passen naar elkaar of jongleren 
 

 Coaching : richtlijn 1,2,3,4 

Wedstrijdvorm 2 in golven K + 4  / 4 + K 

 

BESCHRIJVING : dubbel strafschop gebied 
- ploeg A en V speelt in een 1-4 opstelling 
- we beginnen de wedstrijd steeds op de doellijn van de 

aanvallende ploeg A 
- wedstrijdvorm begint bij de keeper van ploeg A, die passt naar de 

inlopende 7 die diep gaat 
- verdediger 4 gaat direct druk zetten en remmend wijken totdat 

de organisatie van de ploeg er staat 
- op signaal trainer komen de andere spelers er in 
 
ORGANISATIE  



- Totale duur 15’.  
- Max.duur 1 golf = 2’ 
- na 1e serie komen de 4 volgende verdedigers erin 
- spelers wisselen van positie bij iedere herhaling. 
- golf eindigt na doelpunt of max. 2’ spelen.  
- na 2 series wisselen de ploegen van functie.  
 
 

 COACHING : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8  

TUSSENVORM 2 Lijnvoetbal 

 

ORGANISATIE op 1/2 
- Totale duur 2 x 5’ en pauze van 2’ 
 
BESCHRIJVING  
- Wij kunnen een doelpunt scoren door de bal achter de eindlijn 

van de tegenpartij stil te leggen. 
- de verdedigers moeten in hun vak blijven 
- de aanvallers mogen naar het andere vak op het moment dat hun 

verdedigers de bal veroveren. 
- Buitenspel is van toepassing 
 
 

 COACHING : alle coachingwoorden 
 

Wedstrijdvorm 3 continu  6 + K / 6 + K  

 

BESCHRIJVING  

- Ploeg V (verdedigend) speelt in een 1-4-2 opstelling. 

- Ploeg A(aanvallend) speelt in 1-3-3 opstelling. 

- Offside regel is van toepassing 
  
ORGANISATIE  
- Totale duur 14’ met 2 blokken van 7’ en 2’ pauze(stop-help) 
- Opp. 1/2 terrein 
- Continu spel 
 
ploeg die verliest moet de opruiming van het training doen 
 
COACHING alle coachingwoorden 
 
 
 
 

COOLING DOWN  



 

Beschrijving: 
Penalty nemen 
Opruimen kegeltjes 
Duur oefening = 5 min. 

 


