
 
 
Naam: Jeugdwerking KSAV St. Dimpna 
Thema: Opstelling tussen tegenspeler en doel 
Druk zetten, duel of remmend wijken,  
Speelhoeken afsluiten 
 

Aantal: 12 + 2 K 
Cat: MB 

Materiaal:  
6 hesjes 
10 hoedjes 
4 kegels 
2 kleine doelen 
1 groot verplaatsbaar doel 
ballen 

Richtlijnen en coachingswoorden: 
1. Aanvaller onder druk zetten of diepe bal verhinderen : zet druk 
2. Houd afstand t.o.v. de aanvaller : afstand 
3. Benader de aanvaller aan de binnenzijde : positie – dichter 
4. Positie houden tussen de bal en het doel : wijk 

 

OPWARMING Integratie basismotorische vaardigheden 

(10') 

 
Vierkant : 20 op 20 m 
 

Beschrijving: 
 
Spelers dribbelen door elkaar en doen allerlei  
oefeningen : links en rechts drijven met bal, buiten en 
binnenkant voet. Kapbeweging, enz … 
Spelers van beide ploegen hebben een nummer. Op 
signaal en roepen nummer drijft speler met bal aan de 
voet zo vlug mogelijk naar het andere vak. Verdediger zo 
snel mogelijk voorbij de groene potjes en stuk voorbij 
potjes remmend wijken. Eens er terug voorbij mag de bal 
afgenomen worden. 
Ook met 2 en 3 nummers tegelijk. 
 
Coaching: druk – afstand – positie - wijk 
 
 
Duur : 15 minuten 

 

WEDSTRIJDVORM 1 Vereenvoudigde vorm in golven (10') 

 

 

Beschrijving: 
 
3 <> 2 + K 
Terrein : 25 op 35 m 
 
Verdediger speelt de bal naar de centrale aanvaller. 

Balaanname en wedstrijd 3 tegen 2 + K. 
Steeds doorschuiven bij de verdedigers. 
 
De verdedigers wijken remmend en laten zich niet 
uitschakelen. Mogen NIET KRUISEN. 
STOP HELP BIJ GOEDE OF SLECHTE POSITIE 
Na 5’ wisselen van de opdrachten. 
 
Coaching: druk – afstand – positie - wijk 
 
Fun : welk elftal scoort het meest ? 
Doelpunt na gewonnen duel telt dubbel. 
 

TUSSENVORM 1 (10') 

 
 

 

 

Beschrijving: 
 
2 groepen van twee spelers. In elk vierkant 3 tegen 4. 
De drie spelers, verdedigers, spelen in een driehoek, punt 
naar voor (dichtste speler bij bal). 
Hoeken steeds afsluiten en onderlinge afstand 

respecteren. 
 
Veldje aanpassen aan niveau (25 op 25 m) 
 
Coaching: druk – afstand – positie - wijk 
 
Fun : welk team kan de meeste passes onderscheppen ? 
Ploeg zelf laten tellen. 
 

  



 
 
WEDSTRIJDVORM 2 (10’) 

 

 
 

 

Beschrijving: 
 
3 <> 3 + K 
Terrein : 25 op 35 m 
 
 
Doelman trapt bal uit naar aanvaller. Op het ogenblik van 
de controle starten de 3 verdedigers en zetten druk, 
remmend wijken. Verdedigers op één lijn – zone !!! 
Er volgt wedstrijd tot er gescoord wordt. 
Na tijdje wissel van de ploegen. 
 
Coaching: druk – afstand – positie - wijk 
 
Fun : welk elftal scoort het meest ? 

Doelpunt na gelukte actie telt dubbel (remmend wijken). 

 

TUSSENVORM 2 (10') 

 

 
 

Beschrijving: 
 
Ploegen verdelen zich over drie veldjes. De verdediger 
speelt de bal in op de aanvaller. Aanvaller controleert bal 
en probeert de lijn de overschrijden aan de andere zijde. 
Verdediger wijkt en probeert duel te winnen. 
Beide ploegen kunnen scoren door de lijn te overschrijden 
met bal aan de voet. 
Fun : voor de aanvallers 2 ptn indien lijn overschrijden na 
gewonnen duel. 
 
Vierkant : 20 op 20 m 
 
Coaching: druk – afstand – positie - wijk 
 
Fun : wie scoort het meest door de lijn te overschrijden ? 
2 ptn voor de aanvallers na actie 
 

WEDSTRIJDVORM 3 Eindvorm in continu spel (10') 

 

 
 

Beschrijving: 
 
6 + K<> K + 6 
Terrein : 60 op 40 m 
 
Beide ploegen spelen in 1-2-3-1 opstelling. 
Wedstrijd begint steeds bij doelman. 
Coachen op thema. 
Stop-help methode bij probleem. 
 
Fun : scoren na gelukte actie is dubbele punten (2 ptn). 
Scoren na voorzet 1 ptn. 
 
Coaching: druk – afstand – positie – wijk 
 
 

COOLING DOWN  

 
 

Beschrijving: 
 
Trappen op doel zonder de grond te raken. 
Steeds verder van doel. Wie blijft over ? 
Verliezer lopen uit en ruimen materiaal op. 
 

 


