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Naam auteur: Clement Roel
Thema: benutten van ruimte in rug van
flankverdediger 2 en/of 5, infiltratie op
de flank door flankmiddenvelders en
posities voor doel in een 4-4-2 opstelling

Aantal: 16+2K

Categorie/niveau: seniors

Materiaal: overgooiers, 20 ballen,

kegels, verplaatsbaar doel, sticks

Richtlijnen en coachingswoorden:
1. Flankmiddenvelders: vraag bal in de voet als je eerst diep beweegt en dan afhaakt

CO: HAAK LOS – DRAAI OPEN SP: VOET
2. Flankmiddenvelders: infiltreer op het gepaste moment, vermijd offside

CO: GA DIEP SP: DIEP
3. Speel de bal zo snel en nauwkeurig mogelijk door, vermijd dom balverlies in opbouw

CO: SPEEL SNEL – NAUWKEURIG
4. Aanspeelbaarheid: blijf diep spelen, creëer ruimte voor jezelf

CO: RUIMTE – DIEP
5. Diagonale IN-OUT passing naar zwakke zone tegenstander, in rug van flankverdediger,op het juiste moment

CO: DIAGONAAL
6. Kies juiste positie voor doel na kruisbeweging spitsen: 1e paal en 2e paal + bijsluiten 45° middenvelder

CO: 1e PAAL – 2e PAAL – 45°

OPWARMING PASS- EN TRAPVORM

Beschrijving:
Volledig terrein
Carrouselvorm
Opbouw R en L op de flank uitvoeren
2(5) speelt in op 6(8)
6(8) speelt na georiënteerde controle in op 7(11) die in één
tijd diep inspeelt op 9(10) die afhaakt
9(10) kaatst de bal terug op 6(8) die de bal in één tijd in de
loop meegeeft voor 7(11)
7(11) trapt een voorzet van op de flank richting 10(9)
10(9) werkt in één tijd af in handen van de doelman
Hij krijgt de bal terug en sluit aan bij andere groep

Fysieke parameters:
Duur: 10’
Rust: 2’ (verplaatsen kegels + stretching)
Aantal herhalingen: 2
Totale duur: 22’
Intensiteit: HF 120-140

Coaching:
1, 2, 3, 4, 6

WEDSTRIJDVORM 1 5 + K / 3 + K

Beschrijving:
1/2 terrein
Golven
De witte ploeg speelt in een 1-3-2 opstelling
De rode ploeg speelt in een 1-2-1 opstelling
Na opstarten doelman via 6 gaat de middenvelder van rood
druk zetten naar FM 7 of 11 die wordt ingespeeld
7 of 11 infiltreert en probeert de bal voor doel te brengen

Fysieke parameters:
Max. duur van 1 golf: 2”
Totale duur: 15’
Intensiteit: HF 160-180 (IDT)

Coaching :
1 t.e.m. 6
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TUSSENVORM 1 PASS- EN TRAP + AFWERKVORM

Beschrijving:
Oefening wordt uitgevoerd door vijf spelers vanuit hun positie 
(9 en 10 wisselen onderling van positie)
Afwisselend vanaf beide flanken uitvoeren
2(5) speelt in op 7(11) en infiltreert zonder bal op de flank
7(11) speelt in 2 tijden op 6(8) die de bal meegeeft aan
2(5) die voorzet
9 en 11 switchen voor doel terwijl 7 bijsluit op de 45° en 6
op de afvallende bal
Afwerken in 1 of 2 tijden

Fysieke parameters:
Duur: 10’
Rust: ---
Aantal herhalingen: 1
Totale duur: 10’
Intensiteit: HF 140-160 (EDT)

Coaching:
1, 2, 3, 4, 6

WEDSTRIJDVORM 2 9 + K / 7 + K

Beschrijving:
3/4 terrein
Continu spel

De witte ploeg speelt in een 1-3-4-2 opstelling
De rode ploeg speelt in een 1-2-3-2 opstelling
Bij elke spelhervatting wordt er opgestart van bij de keeper
van de witte ploeg met een uitworp naar de vrije 2 of 5
De witte ploeg probeert op te bouwen via de flank
Wanneer ze kunnen infiltreren in de vrije zone scoren ze 1
punt en kunnen de vrije voorzet trappen
Een doelpunt levert 2 punten op

Fysieke parameters:
Duur: 7’
Rust: 1’
Herhaling: 2
Totale duur: 15’
Intensiteit: HF 140-160 (EDT)

Coaching:
1 t.e.m. 6

TUSSENVORM 2 AFWERKVORM NA 2 / 1 OP FLANK

Beschrijving:
1/5 terrein
Afwisselend vanaf beide flanken uitvoeren
2 / 1 proberen uit te spelen binnen afgebakende zone
6(8) speelt in op 7(11) die onder druk wordt gezet door de
flankverdediger van rood
7(11) kan de 1-2 aangaan met 6(8) of via een individuele
actie
De flankverdediger mag enkel in de afgebakende zone
verdedigen
7(11) zet voor waar 2 centrale verdedigers van rood staan
Bezetting voor doel: 9(10) 2e paal – 10(9) 1e paal – 6(8) op 45°

Fysieke parameters:
Duur: 10’
Rust: ---
Aantal herhalingen: 1
Totale duur: 10’
Intensiteit:
HF 140-160 (EDT aanvallers)
HF 160-180 (IDT verdedigers)

Coaching:
1, 2, 3, 4, 6

Wegens plaatsgebrek kunnen we de WV3 (8 + K / 8 + K) 
en de Cooling Down niet weergeven.


