
Naam: Jeugdwerking KSAV St. Dimpna 
Thema:  
1. Vrijlopen door diep id vrije ruimte te 

lopen 
2. doelpoging op voorzet 
3. ruimte creëren voor medespeler en het 

benutten ervan 
4. voorzet trappen bruikbaar voor doel 

Aantal: 14 + 2K 
Cat. u15 – u21 

Materiaal:  

 2 doelen 

 1 verplaatsbaar doel 

 4 rode kegels 

 12 blauwe potjes 

 7 gekleurde hesjes 

 2 loopladders 

 
Richtlijnen en coachingswoorden: 
Basics: 

1. Beweeg je vrij in de ruimte – “SPEEL” 
2. Zorg voor een correcte, verzorgde passing/voorzet – “VOET/DIEP/ZET VOOR” 
3. Loop je vrij door diep in de vrije ruimte te lopen – “GA DIEP” 
4. Bewaar het overzicht over de ruimte zodat je reeds op voorhand weet waar je de bal naartoe kan 

spelen - “KIJK” 
Teamtactics: 

5. Speelveld groot maken in balbezit – “OPEN” 
6. Speelveld klein maken bij balverlies – “KNIJPEN” 

 

OPWARMING Loopcoördinatie + stabiliteit (10’) 

 

 

 
Beschrijving: 

 Inlopen in groep gedurende een half rondje. 

 Verdeling in twee groepen, 8 spelers per driehoek.  

 Opstelling van de loopladders langs het veld. De ene 
groep start met oefeningen in de loopladder, de 
andere met lichaamsoefeningen voor het 
bovenlichaam. 

Loopcoördinatie in de loopladder: 

 skipping (één voetcontact per vakje) 

 skipping (twee voetcontacten per vakje) 

 skipping (links uit de ladder, twee voetcontacten in, 
rechts uit de ladder) 

 sprongen (twee voeten, voorwaarts) 

 sprongen (twee voeten, twee vakjes voorwaarts, één 
achterwaarts. 

 hinken (rechts / links) 

 hinken (tweemaal rechts, éénmaal links) 

 hinken (tweemaal links, éénmaal rechts) 

 Lichaamsoefeningen voor het bovenlichaam op de 
rechte zijde. 
 

Stabiliteitsoefeningen: 
1) de plank: standaard (2 x 8 tellen), rechterbeen gestrekt van 
de grond (2 x 8 tellen), linkerbeen gestrekt van de grond (2 x 8 
tellen) 
2) de tafel: 2 x 8 tellen 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEDSTRIJDVORM 1 7+K / K+7 (20') 

 

 

 
Beschrijving: 
 

Speelveld: 70m x 45 m 
2 x 9 minuten met 2 minuten rust. (extensieve prikkel) 
 
Opstelling rood: 1-2-1-1-3 
Opstelling wit: 1-3-1-3 
 
Wedstrijdvorm volgens de regels. 
 
Indien alle spelers van het aanvallende team zich over de 
middellijn bevinden, levert een doelpunt 2 punten op. 
 
Scoren via een voorzet vanop de flank levert eveneens 2 
punten op. 
 
Coaching:  
 
1, 4, 5, 6 
 
 
 

 

TUSSENVORM 1 Pass & trap (15') 

 

 

 
Beschrijving: 
10 maakt zich los en naargelang de keuze rechts of links 
pikt hij door middel van een kap-/draaibeweging een bal op 
aan het rood kegeltje. 
 
9 maakt onmiddellijk een loopbeweging naar één van de 
twee rode kegels (bewegen naar speelhoeken), waarna 10 
de bal naar hem toespeelt. Via een correct uitgevoerde 
kaats krijgt 10 de bal terug en deze speelt 7 of 11 
(afhankelijk van welke loopbeweging 9 maakt) aan in de 
diepte via een strakke wreefpas. 
Intussen maakt 7 of 11 (afhankelijk van welke flank werd 
aangespeeld door 10) de loopbeweging naar het doel om 
de voorzet van 7 of 11 af te werken. 
 
Richtlijnen voor 7 en 11: 
Inspanning 9 x 30 m met 30 seconden rust. 
Versnelling tot 90%. 
 
Doorschuiven: 
7 en 11 blijven op hun positie. 
9 en 10 wisselen voortdurend onderling. 
 
Na serie 1, volgt serie 2 en wisselen de rollen:  
9 > 7, 10 > 11. 
 

Coaching:  
1, 2, 3, 4 

 
 



WEDSTRIJDVORM 2 8+K / K+6 (15’) 

 

 
 

 
Beschrijving: 
 
Speelveld: 70m x 45 m 
 
Opstelling rood: 1-3-2-1 
Opstelling wit: 1-3-2-3 
 
Wedstrijdvorm volgens de regels. 
 
Duur:  
2 x 7 minuten met een pauze van 1 minuut. 
Na 7 minuten speelt rood in overtal. 
Ingebruikname van STOP/HELP methode. 
 
Spelers 2 en 5 zorgen voor creativiteit en kunnen door middel 
van overlapping in een gunstige positie komen om een voorzet 
te trappen. 
 
Scoren op voorzet levert 2 punten op. 
 
Coaching: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

TUSSENVORM 2 Pass & trap (15’) 

 

 
 

 
Beschrijving: 
 
6 speelt in op 7, die een pass richting 10 verstuurt. 7 maakt een 
loopactie over de flank en krijgt de bal terug van 10. Hierna 
volgt een voorzet waarbij 9 naar de eerste paal toe beweegt en 
10 zich positioneert aan de tweede paal. 
 
8 speelt in op 11, die met de bal enkele meters kort aan de 
voet drijft. Hierna speelt hij open op de ondertussen 
doorgelopen nummer 8 (overlapping), die een voorzet voor 
doel trapt. 9 kiest positie aan de eerste paal, 11 moet zich in de 
zone aan de tweede paal bevinden. 
 
Richtlijnen voor 7 en 8: 
 
Snelheidsvoorbereidende vorm (30m) met voldoende rust 
tussen de inspanningen door middel van het doorschuif- 
systeem (zie verder). 

 
Versnelling tot 90%. 
Doorschuiven: 

1) 6 > 7, 7 > 10, 10 > 9, 9 > 6. 
2) 8 > 11, 11 > 9, 9 > 8. 

 
Aan elke post staan twee spelers opgesteld. We werken 
afwisselend links en rechts. Na 7 minuten wisselen de 
spelers van kant. 
Coaching: 
1, 2, 3, 4 

 



AFG. WEDSTRIJDVORM 3 7+K / K+7 (15’) 

 

 

 
Beschrijving: 
 
Speelveld: 70m x 45m met zones. 
 
Opstelling rood: 1-3-1-3 
Opstelling wit: 1-3-1-3 
 
Wedstrijdvorm volgens de regels. 
 
Continu spel met ingebruikname van de STOP/HELP 
methode. 
 
Twee zones langs beide kanten, waarin spelers 2, 5, 7 en 11 
een vrijgeleide krijgen om – eens in de zone – een voorzet 
te trappen. 
 
Coaching: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

COOLING DOWN  

  
Beschrijving: 

- Materiaal opruimen. 

- 1 rondje uitlopen in groep. 
 

 
 


