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Naam: Barry Pauwels, docent VTS/FTS
Thema: Offensieve omschakeling na vrije
trap tegen vanaf de flank wanneer tegenstre-
ver kiest voor een restverdediging van twee
centrale verdedigers en traag omschakelt

Aantal: 16 + 2K
Categorie/niveau: seniores

Materiaal:
verplaatsbaar groot doel, 2 minidoeltjes,
12 kegels, 7 markeerhoedjes, 16 ballen,
hesjes

Richtlijnen en coachingswoorden:
1. De paslijn over de grond naar de spelers van de tegenpartij moet worden afgesloten: PASLIJN AFSLUITEN
2. De verdedigers moeten het luchtduel winnen: WIN DUEL
3. Speler in de muur, de verste FA en speler in de eerste zone moeten voor de tweede bal gaan: 2de BAL
4. Diepe spits haakt af, loopt breed, weg van de muur: HAAK AF
5. De speler aan de bal (FA/AVM) dribbelt snel diep richting centrum: SNEL DIEP
6. Flankaanvaller in de muur schakelt vervolgens snel offensief om: SCHAKEL OM

OPWARMING

Beschrijving:
2 spelers per positie; K’s tijdens deel 1 & 2 apart
1. Inlopen is rustig bal drijven van kegel naar hoedje, kappen en

passen, vervolgens rustig teruglopen
2. Dynamische rekvormen per twee
3. Pas- en trapvorm (afwisselend L en r):
Voorzet door speler op pos A naar verste CV
Speler op positie B vormt muur
Verste CV kopt bal speler C (indien bal te ver is, wordt een pas
gegeven door 2de speler)
Speler pos C: recuperatie 2de bal+omschakeling
Diepe spits loopt eerst breed en vervolgens diep
Speler in muur (pos. B) schakelt mee om
Het trio komt tot een doelpoging
Doorschuiven: A – B - C 
Diepe spitsen en CVs blijven in positie

Fysieke parameters:
1: 3’ /  2: 2 x 2’ (met 1’ pauze) / 3: 7’

Coaching:
Algemeen: passing, opendraaien, aanname 3, 4, 5, 6

WEDSTRIJDVORM 1 K + 8 / 8 + K (HERKENNINGSFASE)

Beschrijving:
Volledig terrein – 16m.
Veldbezetting beide teams: 1-4-1-3 
De vorm start met een vrije trap vanaf de zijkant (zie tek.) richting
verste zone
Spelers nemen als volgt positie in:
Team in balbezit:
1 speler achter de bal, CV’s in de restverdediging
Team in balverlies neemt positie in naar keuze.
Bij elke ingooi wordt het spel hervat met een vrije trap vanaf zijkant
(afwisselend L en R)

Fysieke parameters:
Duur herhaling (H): 6’ / Aantal H: 2 / Pauze H: 1’ / Tot.
duur: 13’

Coaching:
2, 6

TUSSENVORM 1 RECUPERATIE T.O.V. DRIE AANVALLERS

Beschrijving:
Volledig terrein – 16m.
Afwerkvorm K + 9 / 6 + K
Start= vrije trap vanaf de zijkant (zie tek.) richting verste zone door
het team in ondertal
Blauw tracht na recuperatie snel om te schakelen
Op de aanvallende helft wordt 5v3 gespeeld
Scoren de aanvallers binnen de 10” na balrecuperatie telt het
doelpunt dubbel
De verdedigers kunnen scoren op de kleine doeltjes op de middenlijn,
elk doelpunt telt hier voor drie

Fysieke parameters:
Max. duur H: 30” / Tot. duur: 15’

Coaching:
1 t.e.m. 6
Aandacht voor de restverdediging van het blauwe team in de
omschakeling
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WEDSTRIJDVORM 2 K + 9 / 7 + K

Beschrijving:
Volledig terrein – 16m.
Veldbezetting te coachen team: 1-4-2-3 
Veldbezetting tegenstander: 1-4-2-1  
De vorm start met een vrije trap vanaf de zijkant (zie tek.) richting
verste zone door het team in ondertal
Indien de bal buiten de lijnen wordt getrapt of indien het team in
overtal na een korte opbouw niet binnen de 60” tot een doelpoging
komt, start het spel opnieuw met een vrije trap vanaf de zijkant door
het team in ondertal

Fysieke parameters:
Duur: 6’ / Aantal H: 2 / Pauze H: 1’ / Tot. duur: 13’

Coaching:
1 t.e.m. 6

TUSSENVORM 2 RECUPERATIE TOV VIER AANVALLERS

Beschrijving:
Volledig terrein – 16m.
Afwerkvorm K + 9 / 7 + K
De vorm start met een vrije trap vanaf de zijkant (zie tek.) richting
verste zone door het team in ondertal
Het blauwe team zorgt voor een rationele bezetting en tracht na
recuperatie snel om te schakelen
Op de aanvallende helft wordt 5v3 gespeeld
Scoren de aanvallers binnen de 10” na balrecuperatie telt het
doelpunt dubbel
De verdedigers kunnen scoren op de kleine doeltjes op de middenlijn,
elk doelpunt telt hier voor drie

Fysieke parameters:
Max. duur: 30” / Aantal H: afhankelijk van tot. duur (= 15’)

Coaching:
1 t.e.m. 6
Aandacht voor de restverdediging van het blauwe team in de
omschakeling

WEDSTRIJDVORM 3 K + 8 / 8 + K

Beschrijving:
Volledig terrein – 16m.
Omkeerbaarheid
Veldbezetting beide teams: 1-4-1-3 
De vorm start met een vrije trap vanaf de zijkant (zie tek.) richting
verste zone
Spelers nemen als volgt positie in:
Team in balbezit: een speler achter de bal, twee centrale verdedi-
gers in de restverdediging
Team in balverlies neemt positie in naar keuze
Telkens wanneer de bal buiten is, wordt het spel hervat met een
vrije trap vanaf de zijkant (afwisselend L en R)

Fysieke parameters:
Duur: 6’ / Aantal H: 2 / Pauze tussen H: 1’ / Tot. duur: 13’

Coaching:
1 t.e.m. 6

COOLING DOWN

Beschrijving:
Rustig uitlopen
Stretching + korte nabespreking
Materiaal verzamelen
Duur: 10’
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