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Naam auteur: Bjorn de Groot (cursist
UEFA A Gent)
Thema: snel afsluiten van de
speelhoeken naar de aanvallende
middenvelder van ploeg in 4-4-2 in BV

Aantal: 18+2K

Categorie/niveau: seniors

Materiaal: overgooiers, 20 ballen,

kegels, verplaatsbaar doel

Richtlijnen en coachingswoorden:
1. Snel inzakken en blokvorming bij BV (volledige ploeg) CO: SCHAKEL OM
2. Verzorg de onderlinge afstanden (volledige ploeg) CO: SLUIT BIJ
3. Zet gepast druk op de balbezitter en probeer de dieptepass te verhinderen (spitsen + AM) CO: DRUK
4. Sluit de speelhoeken af en probeer de balbezitter naar buiten te duwen (spitsen + AM’) CO: DUW NAAR BUITEN + DUEL
5. Probeer steeds de rechstreekse paslijn naar de aanvallende middenvelder af te zetten (verdedigende middenvelders) CO: ZET SCHERM
6. Probeer het duel nooit te verliezen en ga in duel bij 100%zekerheid (verdedigende middenvelders) CO: DUEL
7. Bij BB aanvallende middenvelder tegenpartij belet de eindpas of de actie in de diepte (centrale verdedigers + verdedigende 

middenvelders) CO: SLUIT CENTRUM AF

OPWARMING LOOPOPWARMING + POSITIESPEL

Beschrijving:
Loopopwarming:
Spelers voeren de eerste 5’ een loopopwarming uit per over een
afstand van 15m. + steeds terug lopen ontspannen
Positiespel:
3 afgebakende zones van middenlijn tot 16m.

De spelers in zone 1 spelen de bal rond tot ze een bal binnendoor
kunnen spelen naar hun medespelers in zone 3
Als het lukt draaien ze door en trappen een wreeftrap in de
handen van de doelman
De spelers in zone 2 proberen paslijn af te schermen en de bal te
onderscheppen

Fysieke parameters loopopwarming:
Duur: 5’
Intensiteit: HF 120-140

Fysieke parameters positiespel:
Duur: 3 x 1’
Totale duur positiespel: 15’
Rust: 30’’
Aantal herhalingen: 4
Intensiteit: HF 140-160

Coaching:
2, 5, 6

WEDSTRIJDVORM 1 8 + K / 10 + K

Beschrijving:
3/4 terrein met afgebakende zone van 15x20m.
Continu spel
Ploeg A speelt in 1-4-3-1 opstelling
Ploeg B speelt in een 1-4-4-2 opstelling
Bij elke spelhervatting wordt er opgestart van bij de keeper van B
De spelers van ploeg A vermijden met de hele ploeg dat de bal
kan ingespeeld worden in de centrale zone op de aanvallende
middenvelder door snelle blokvorming en goed afsluiten van de
centrale as
Binnen de centrale zone creëren we zo veel mogelijk een 
1 / 1 situatie in BV

Fysieke parameters:
Duur: 7’
Totale duur: 15’
Rust: 1’
Aantal herhalingen: 2
Intensiteit: HF 140-160

Coaching:
1 t.e.m. 7



Dug-Out - Nummer 69 - september 2010

28

S
en

io
rs

TUSSENVORM 1

Beschrijving:
2 afgebakende veldjes van 15x15m.
Men speelt 4 + 2 kaatsers / 4
De buitenste spelers spelen in 2 tijden
De binnenste spelers proberen de bal te onderscheppen en
verhinderen dat de centrale spelers aangespeeld worden
Elke bal op een speler binnenin is één punt
De 2 centrale spelers spelen in 1 tijd

Fysieke parameters:
Duur: 2’30’’
Totale duur positiespel: 15’
Rust: 30’’
Aantal herhalingen: 5
Intensiteit: HF 140-160

Coaching:
2 t.e.m. 6

WEDSTRIJDVORM 2 9 + K / 9 + K

Beschrijving:
3/4 terrein
Continu spel
Ploeg A speelt in 1-4-3-2 opstelling
Ploeg B speelt in een 1-3-4-2 opstelling
Bij elke spelhervatting wordt er opgestart van bij de keeper van
ploeg B die gooit naar één van de flankverdedigers
De wedstrijdvorm is, naast de normale coaching, 
een evaluatiepunt om na te gaan of de spelers het gestelde
probleem kunnen oplossen

Fysieke parameters:
Duur: 7’
Totale duur: 15’
Rust: 1’
Aantal herhalingen: 2
Intensiteit: HF 140-160

Coaching:
1 t.e.m. 7

TUSSENVORM 2

Beschrijving:
Afwerkvorm van 16m. tot 16m.
Afgebakende zone van 15x20m.
7 (of 11) van ploeg B start door te drijven of in te spelen 
naar 11(of 7)
De VM (6) ploeg A gaat de AM (10) coachen zodat hij de
speelhoek naar (8) ploeg B zo veel mogelijk afsluit
7 of 11 ploeg B speelt op gepaste moment in naar 10
Vanaf dat moment mag de VM (6) ploeg A gaan druk zetten
Er wordt een 3 / 2 situatie gespeeld
Indien de spelers van ploeg B in BB blijven proberen ze
gericht af te werken door het centrum
Wanneer de spelers van ploeg A kunnen onderscheppen
proberen ze met een snelle diepe bal te scoren in één van
de twee kleine doeltjes

Fysieke parameters:
Duur: 7’
Totale duur: 15’
Rust: 1’
Aantal herhalingen: 2
Intensiteit: HF 140-160

Coaching:
5, 6, 7

Wegens plaatsgebrek kunnen we de WV3 (9 + K / 9 + K) 
en de Cooling Down niet weergeven.


