
Naam:  Jeugdwerking KSAV St. Dimpna 

Duur:  1u 30min  

 

 

Materiaal:  

 14 ballen 

 12 hesjes 

 2 duiveltjes doelen (+ verankering) 

 1 groot doel (indien niet beschikbaar 1 extra 

duiv. doel) 

 12 kegels (of 1 set markeringspotjes (40st.)) 

Thema:  B- Speelhoeken afsluiten 

Aantal:  14 + 2K Categorie/niveau: u15 – u21 

DOELSTELLINGEN 

B47.  Speelhoeken afsluiten - Speler kan de speelhoeken naar zijn rechtstreekse tegenstander zo 

goed mogelijk afsluiten waardoor die zeker niet in zijn rug kan aangespeeld worden  

B48. Korte dekking - Speler kan door een goede dekking beletten dat zijn rechtstreekse 

tegenstander ofwel aangespeeld wordt ofwel in gunstige omstandigheden de bal ontvangt. 

RICHTLIJNEN 

1.  Vermijd dat de speler in je rug diep kan aangespeeld worden. 

2. Probeer te beletten dat je rechtstreekse tegenspeler aanspeelbaar is. 

3. Zoek de dichtst opgestelde tegenspeler op en stel je op tussen tegenspeler en doel. 

4. Probeer zowel naar de bal als naar je rechtstreekse tegenspeler te kijken (SPLIT-VISION). 

5. Pas een striktere dekking toe naarmate je rechtstreekse tegenspeler dichter bij de bal komt 

6.  Pas een striktere dekking toe naarmate je rechtstreekse tegenspeler dichter bij het doel komt  

  

Coaching/ richtlijnen: 

Coaching op het thema: 

1. Knijpen - Van zodra onze ploeg de bal kwijt is, proberen we terug in balbezit te komen door 

de baldrager onder druk te zetten (met de ganse ploeg). Hierbij letten we erop dat er geen 

pas ) ‘tussendoor’ kan gegeven worden. (B47) 

2. Kantelen - De ploeg moet het ganse terrein benutten om een actie op te  bouwen. 

Hiervoor moet het spel soms verlegd worden van een kant naar de andere. (B47) 

3. Zet druk - Je tracht de speler in balbezit te dwingen tot een pass of actie  door snel en kort 

op de man te zitten en hem niet de kans te geven om de bal te controleren en/ of rond te 

kijken of een actie uit te voeren. (B48) 

 

 



Gerelateerde coaching: 

4. Zakken - Van zodra de tegenstander de bal kan intercepteren, dienen 1 of meerdere linies 

lager te spelen om de tegenpartij op te vangen. 

5. Niet happen -  Wanneer de tegenstander naar je toe komt, vang je je tegenstander op. Je 

gaat niet proberen om hem in een rechtstreeks ‘duel’ de bal te ontfutselen. 

6. Remmend wijken - Je probeert de snelheid uit de loopactie van de tegenstander in balbezit 

te halen door (als individu) stapsgewijs minder en minder te wijken 

7. Vang op - Je gaat niet positief druk zetten, maar wacht je tegenstander (collectief) op.  

 

OPWARMING Spelvorm 

 

Organisatie: 

 Grootte:  grote rechthoek 

 Duur:  spel 1: 5’ 

 spel 2: 10’ 

Beschrijving: 

Spel 1: Handbal 

 Verdeel de groep in 2 

 De ploeg in balbezit tracht de bal rond te gooien 

naar elkaar (langs een tegenstander).  

 Indien ze er in slagen 5 passes te geven zonder 

interceptie van de andere ploeg – 1punt. 

Spel 2: Ezelspel 

 De spelers trachten de bal 5 maal rond te tikken 

(3 pogingen i/h ganse spel) 

 de ploegmaats mogen zich rond de cirkel bewegen 

om zich aanspeelbaar op te stellen 

 Telkens de ploeg erin lukt om de bal 5x rond te 

spelen, wordt er 1 verdediger toegevoegd aan het 

spel 

 We beginnen met 2 jagers (+ onderlinge coaching) 

 

Coaching:   

 1 t.e.m. 3 

 

Fun: 

 Hoelang kunnen we 5 passes blijven geven, zonder 

interceptie van de verdedigers?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEDSTRIJDVORM 1 2x K+3 /4 

 

Organisatie: 

 Grootte: ¾ voetbalterrein 

 Duur: 15’ 

 Verdedigend speelhoeken afsluiten 

 

Beschrijving: 

1. 2x K+3/4 

2. Als de bal naar een van de 2 vleugelaanvallers 

gaat is het de bedoeling dat de 6/8 en de 3/4 

de mogelijkheden om naar de 9 of 10 te 

spelen proberen af te sluiten. 

3. Doordat de 3/4 gaat verdedigen op de 7/11 en 

hij probeert de speelhoek naar 9 af te sluiten 

gaat de andere centrale verdediger ook 

dekking geven op de 9 moest deze toch 

aanspeelbaar zijn.  Rekening houdend met de 

mogelijkheid dat door een loopactie van de 10 

deze tussendoor in de loop kan aangespeeld 

worden. 

4. Na 7’ wisselen we de verdedigende ploegen. 

 

Coaching:   

 1 t.e.m. 7 

 

Fun: 

Wie scoort de meeste doelpunten? 

 

TUSSENVORM 1 Afgeleide wedstrijdvorm met afbakening zones  

 

Organisatie: 

 Grootte: ¾ voetbalterrein (70x30m) 

 Duur: 15’ 

Beschrijving: 

 2 groepen (LV/ RV) volgens de lijn waarop ze 

normaliter spelen tijdens een wedstrijd 

(verdedigers, middenvelders, aanvallers) = 

wedstrijdecht!  

 K+7/K+7 

 Bedoeling = voorkomen dat aanvallers tot een 

voorzet/ doelpoging komen via bal in de rug van 

de verdediging. 

 Spel start bij de keeper die 5 aanspeelt 

 Gele 7 probeert te voorkomen dat groene 8, 10 

aangespeeld worden 

 Daarna tracht gele 6 & 10 te voorkomen dat 

groene 8 en 10 de groene 11, 9 kunnen 

aanspelen. 

 De spelers krijgen elk een zone en kunnen 1 zone 

opschuiven tijdens de opbouw. (zonevoetbal) 

 Beide partijen kunnen scoren! (=FUN) 

 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de 

KBVB. M.a.w. buitenspel is van toepassing! 



 Om ruimte te creëren voor zichzelf en de 

ploegmaats moet er veel bewogen worden 

zonder bal. Vragen om een vooractie (diep gaan 

en vervolgens ‘in de bal komen’). 

 Aandacht schenken aan onderlinge coaching! 

 

Coaching:   

 1 t.e.m. 3 

 

Fun: 

 Wie scoort het meeste doelpunten? 

 

WEDSTRIJDVORM 2 K+6/K+8 

 

Organisatie: 

 Grootte: ¾ voetbalterrein 

 Duur: 15’ 

 Aanvallend speelhoeken afsluiten 

 

Beschrijving: 

 Continu spel. 

 Wanneer de keeper inspeelt op 2 of 5 gaan 

aanvallers de speelhoeken naar de 3/4, 6/8 en 

7/11 afsluiten. 

 De 9 verhinderd het spelen naar de 3/4 

 De 10 verhinderd het spelen naar de 6/8 

 De 7/11 verhinderd het spelen naar de 7/11 

 Om de +/- 5 min wisselen verdediging en aanval.  

 

Coaching:   

 1 tem 7 

 

Fun: 

Wie scoort het meest? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUSSENVORM 2 Passing spel 

 
 

 

 

 

 

 

 

Organisatie: 

 Grootte: zone rond middencirkel (30x30m) 

 Duur: 4 golven van 4’  

 

Beschrijving: 

 4 spelers stellen zich op in de middencirkel 

 zone tss middencirkel en vierkant stellen ook 4 

spelers (=verdedigers) 

 Rond het vierkant: 8 spelers op (2 aan elke zijde) 

 1 speler = kapitein (blauw hesje). Van zodra hij 

zich verplaatst naar een andere zone, verplaatsen 

de anderen rond het vierkant zich ook. 1 is te 

weinig en 3 is teveel! De speler die zich het verst 

van de blauwe speler bevind, zal doorschuiven van 

zodra de blauwe speler doorschuift naar zijn lijn. 

(zoneverdediging – overname positie) 

 De spelers aan de buitenkant trachten de spelers 

in de middencirkel te bereiken door een pass in de 

rug van de verdedigers (= gele ploeg) 

 De gele ploeg beweegt zich de ganse tijd rond de 

middencirkel om de passing van groen te beletten. 

 Bij interceptie gele ploeg = trachten te scoren in 

de goals rond het vierkant (cfr. Bij interceptie > 

1ste bal is voorwaarts & snelle omschakeling)  

 

Coaching:   

 1 t.e.m. 3 

 

Fun: 

 Elke bal die de verdedigers kunnen onderscheppen 

én scoren = 3 punten 

 Elke bal die naar het centrum gaat wordt in de 

hoepel in het midden gelegd (=1 punt) 

 Wie behaalt het meeste punten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEDSTRIJDVORM 3 K+7/K+7 

 

Organisatie: 

 Grootte: ¾ voetbalterrein 

 Duur: 15’ 

 

Beschrijving: 

 Gele ploeg: 2-2-3 

 Groene ploeg: 3-2-2 

 3 passes in de rug van de tegenstrever = 3 punten  

 Doelpunt = 1 punt 

 

Coaching:   

 1 t.e.m. 7 

 

Fun: 

 

 

 

 

COOLING DOWN  Huiswerk 

Beschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatie: 

 Grootte: ½ voetbalterrein 

 Duur:  

 

Beschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


