
 

 
 

Naam: Jeugdwerking KSAV 
St. Dimpna 
 

Thema: Opstelling tussen doel 
en tegenstrever, druk zetten, 
duel of remmend wijken. 
 

 

Aantal: 10+2K 
Categorie/niveau: MB 

 

Materiaal: Elke speler een bal, 2 grote duiveltjes 
doelen, 4 kleine doelen, 14 kegels, hoedjes, hesjes 

 

Richtlijnen en coachingswoorden: 
1. Tegenstrever in balbezit onmiddellijk onder druk zetten : ZET DRUK 
2. Diepe bal beletten : DRUK 
3. De tegenstrever in balbezit naar buiten duwen bij remmend wijken : BUITEN DUWEN 
4. Afstand tot de tegenstrever in balbezit ongeveer 2 meter : AFSTAND 
5. Lichaam beetje naar voren gebogen, knieën lichtjes geplooid, schuin ingedraaid staan op de voorvoeten: 

POSITIE 
 

OPWARMING Integratie basismotorische vaardigheden (15’) 

 
 

 
 

 

Beschrijving: (half-preminiemenveld). 
 

 Per twee spelers : speler met de bal dribbelt rustig naar 
buiten, de speler zonder bal loopt naar hem toe en volgt 
zijwaarts op 2 meter afstand (hond drijft de schapen naar 
buiten). Wisselen van positie. 

 Per twee spelers : speler met de bal dribbelt rustig voorwaarts 
in de afgebakende ruimte, de andere volgt zonder bal. De 
trainer roept links, rechts, rechtdoor…. Wisselen van positie. 

 Goede verdedigende opstelling (de hond houdt de schapen 
onder controle). 

 

Coaching: 1, 3, 4 en 5 
 

FUN : Wie is de beste schapendrijver ? 
 

WEDSTRIJDVORM 1 Vereenvoudigde vorm in golven (10’) 

 

 

 

 

Beschrijving: K+2 / 3 (half-preminiemenveld). 
 

 Twee ploegen vormen. De verdedigers spelen met de keeper. 
 De centrale aanvaller speelt de bal naar één van de 

flankspelers. De verdediger (V1) gaat druk zetten en probeert 
remmend te wijken om verdediger (V2) te laten terugkomen 
zodat deze mee kan verdedigen. 

 Verdediger (V2) mag binnenkomen nadat de 1e bal is 
gespeeld. Aanvallers proberen te scoren = 1P 

 Verdedigers kunnen de bal naar buiten duwen of doelpoging 
verhinderen = 1P, scoren in de kleine doelen = 2P 

 Spelhervatting bij doelpunt of bal buiten. 
 In de helft van de speelduur wisselen van kant. 

 

Coaching: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

FUN : Spelvreugde met dubbele beloning. 
 

TUSSENVORM 1 “Fun” (10’) 

 

 

 

Beschrijving: 1 / 1 (2 pleintjes in de breedte opgesteld). 
 

 Opstelling met twee pleintjes in de breedte van het veld. 
 De aanvaller speelt de bal in op de medespeler. De verdediger 

gaat snel druk zetten op de balbezitter en probeert de bal te 
bemachtigen. Juiste keuze maken, duel aangaan (niet 
verliezen) of remmend wijken. 

 Spelhervatting bij een doelpunt, bal buiten of max. 30 
seconden. 

 De aanvallers wisselen onderling van plaats. In de helft van de 
tijdsduur wisselen van positie. 

 

Coaching: 1, 3, 4 en 5 
 

FUN : Wedstrijdvorm met verliezen en winnen. 
 

  



 

WEDSTRIJDVORM 2 Vorm in “continu” spel (10’) 

 

 
 

 
 
Beschrijving: K+4 / 2N / 4+K (3/4 preminiemenveld). 
 

 Afgebakend terrein. 
 De twee neutrale spelers doen mee met de ploeg in balbezit 

en spelen dan K+6 / 4+K (neutrale spelers regelmatig 
wisselen). 

 Doelpunt beletten = 2P. 
 Doelpunt scoren = 1P. 

 

Coaching: 1, 2, 3 en 4 
 

FUN : Wedstrijd met dubbele score om een doelpunt te beletten. 
 

TUSSENVORM 2 “Fun” (10’) 

 

 
 

 

Beschrijving: 1 / 1 (half-preminiemenveld). 
 

 Twee ploegen vormen. 
 De gele ploeg dribbelt met de bal tussen de kegels richting 

klein doel. De blauwe ploeg spurt tussen de kegels in 
tegenovergestelde richting en gaat proberen om de 
doelpoging te verhinderen. 

 Scoren= 1P, scoren beletten = 2P. 
 De ploegen wisselen in de helft van de tijdsduur van kant. 

 
Coaching: 1, 3, 4 en 5 
 
FUN : Wie kan het meeste scoren ? 
 

WEDSTRIJDVORM 3 Eindvorm in continu spel (15’) 

 

 
 

 

 
Beschrijving: K+5 / 5+K (3/4 preminiemenveld) 
 

 Wedstrijdvorm. 
 Symmetrische opstelling 1-1-3-1 (ruit met centrale speler). 
 Vrij spel. 
 Observatie van het spel en letten op de uitvoering van de 

doelstellingen. 
 Gepast freezen. 
 In de helft van de tijdsduur wisselen de ploegen van kant. 

 

Coaching: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

FUN : Wedstrijdvorm met vrij spel en scoren. 
 

 

COOLING DOWN “Fun” (5’) + Huiswerk 

 

 
 

 

 
 
Beschrijving: 
 

 Tot rust komen : korte passing en controle (1 bal per 2). 
 

 Leergesprek over de doelstellingen en opruimen van het 
materiaal. 

 

 
Huistaak : Tegen de volgende training dient een basismotorische  

vaardigheid ingeoefend te worden welke de trainer 
oplegt. 

 
 

 


