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Naam: Koen Clement, UEFA A, centrum Gent 
Thema: Week 3 / 6 w-periodisering 
HKSV / IDT 
Paslijnen afsnijden + vlotte balcirculatie

Aantal: 18 + 2K
Categorie/niveau: Seniors

Materiaal: overgooiers, 20 ballen, kegels,
verplaatsbaar doel, loopladder, haagjes,
hoepels, slalompalen 

Richtlijnen en coachingswoorden:
Doelstellingen:
1. Snel inzakken en blokvorming bij BV  CO: SCHAKEL OM
2. Zet gepast druk op de balbezitter en probeer de dieptepass te verhinderen  CO: DRUK
3. Probeer steeds de rechtstreekse paslijn naar spelers tegenpartij af te zetten  CO: PASLIJN WEG 
4. De bal in twee tijden spelen: controle – pass. Dus hou de tijd tussen controle en pass zo kort mogelijk 

CO: GEORIËNTEERDE CONTROLE – HOU KORT – SPEEL SNEL
5. Zorg dat er geen onmiddellijk balverlies kan geleden worden na de pass. De snelheid, nauwkeurigheid en juiste passkeuze zijn dus 

heel belangrijk  CO: HOU BALBEZIT  SP: BALBEZIT

OPWARMING

Beschrijving:
8’ inlopen + individuele opwarmingsoef.
Volledige veld
De 2 witte spelers starten gelijktijdig en versnellen naar de overkant
+ kort afremmen. Bij de opstelling voeren ze een opgelegde
oefening uit. Wanneer zij starten aan hun oefening vertrekken de 
2 spelers van groen 
Loopladder: VW 1voet in + 1 voet bij (R - L) 
Loopladder: ZW 1voet in + 1 voet bij (R - L) 
Haagjes: 2 voeten samen zonder tss.sprong 
Haagjes: 2 voeten samen met tss.sprong 
Hoepels: snelle voeten in de hoepels
Hoepels: op 1 voet afzetten steeds R en L  springen + houding

fixeren (1’’) 
Slalompalen: VW snel voetenwerk tussen de slalompalen 
Slalompalen: AW snel voetenwerk tussen de slalompalen 
Na 1 reeks schuift men door  naar de volgende oef.
Fysieke parameters:
Duur: 5” / Aantal herh.: 8 / Intensiteit: 100% 
Rust na 1 herh.: 30” / Aantal reeksen: 4 /  Rust tss reeksen: 3’ / 
Tot. duur: 25”
5’ Dynamische stretching 

Coaching:
Specifieke coaching naar versnellen + afremmen + coördinatietraining 

WEDSTRIJDVORM 1 6 + K / 6 + K     IDT

Beschrijving:
Terrein: 30x50m.
Continu spel
3 ploegen van 6 spelers
De ploeg die niet speelt heeft actieve recuperatie 4’ loslopen + 2’
individuele losmakende oefeningen 
Beide ploegen spelen in een symmetrische 1-3-3 opstelling
Elke bal buiten wordt van bij de doelman opgestart 
Fysieke parameters:
Duur: 6’ / Aantal herh.: 3 / Tot. duur: 18’ / Rust: 4’+2’ / Intensiteit: HF 

Coaching:
Richtlijnen 1 tot 5
Extra coaching naar motivatie toe zodat spelers voluit gaan in B+ en
B-

TUSSENVORM 1 POSITIESPEL

Beschrijving:
1/2 Terrein, 2x16m., neutrale zone 
5 tegen 5 op BB met 2 kaatsers op zijkant (continu  wissel  v
kaatsers bij aanspelen), enkel aanvaller speelt ook mee als vaste
kaatser 
Na 10 baltoetsen, of op signaal coach, kan aanvaller worden
aangespeeld, pasgever sluit bij om 2/1 situatie te creëren 
Verdediger zet direct druk 
Aanvallers max 10” om tot doelpoging te komen 
Fysieke parameters:
Duur: 4’ / Aantal herh.: 4 / Tot.: 24’ /  Rust: 2’ / Intensiteit: HF IDT
160-180 KTS 140-160 

Coaching:
Richtlijnen 1 tot  5 
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WEDSTRIJDVORM 2 6 + K / 6 + K     IDT

Beschrijving:
Terrein: 30x50m.
Continu spel
3 ploegen van 6 spelers
De ploeg die niet speelt heeft actieve recuperatie 4’ loslopen + 2’
individuele losmakende oefeningen 
Beide ploegen spelen in een symmetrische  1-3-3 opstelling
Elke bal buiten wordt van bij de doelman  opgestart 
Fysieke parameters:
Duur: 6’ / Aantal herh.: 3 / Tot. duur: 18’ / Rust: 4’+2’ / Intensiteit: HF
160-180 

Coaching:
Richtlijnen 1 tot  5
Extra coaching naar motivatie toe zodat spelers voluit gaan in B+ en B-

TUSSENVORM 2 HERHAALD KORT SPRINTVERMOGEN (HKSV)

Beschrijving:
5 groepjes van 4 spelers
Op signaal van de trainer voeren de witte spelers een maximale
sprint uit van 15m.
De bal wordt hen toegespeeld door een groene speler 
Ze kaatsen de bal in één tijd terug 
Na 10’’ recuperatie opnieuw op signaal andere kant uit en hetzelfde
Na 10 herhalingen  wisselen wit en groen van positie 
Fysieke parameters:
Duur: 2” / Aantal herh.: 10 / Intensiteit: 100% / Rust na 
1 herh.: 10” / Aantal reeksen: 2 / Rust tss reeksen: 3’ /  Tot. duur: 10’

Coaching:
Extra coaching naar motivatie toe zodat spelers voluit gaan in B+ en
B-

WEDSTRIJDVORM 3 6 + K / 6 + K     IDT

Beschrijving:
Terrein: 30x50m.
Continu spel
3 ploegen van 6 spelers
De ploeg die niet speelt heeft actieve recuperatie 4’ loslopen + 
2’ individuele losmakende oefeningen 
Beide ploegen spelen in een symmetrische 1-3-3 opstelling
Elke bal buiten wordt van bij de doelman  opgestart 
Fysieke parameters:
Duur: 6’ / Aantal herh.: 3 / Tot. : 18’ / Rust: 4’+2’ / Intensiteit: HF 
160-180  

Coaching:
Richtlijnen 1 tot 7 

COOLING DOWN

Beschrijving:
Loslopen 10’ (nu dubbel belangrijk want er werd melkzuur aange-
maakt bij het HKSV. Uitlopen stimuleert de bloedcirculatie zodat
melkzuur vlugger uit de benen is)
Krachtoefeningen 5’
1. Crosscountryskiën
Actie: buig en strek je knie van het ondersteunende been en zwaai
met de armen in tegengestelde richting op hetzelfde ritme. Buig je
knie zo ver mogelijk maar verdeel het gewicht steeds over de hele
voet. Zorg dat je knie bij het strekken niet op slot gaat. Houd je
bekken en bovenlichaam stabiel en naar voren gericht. Voer de
oefening vijftien keer uit re en daarna li 
2. Borstpass op één been 
Gooi de bal heen en weer. Staan op je rechtervoet betekent gooien
met de linkerarm en andersom. Vang de bal met beide handen en
gooi hem terug met één hand. Hoe sneller de bal wordt gegooid,
des te effectiever de oefening. Voer de oefening tien keer uit rechts
en daarna tien keer op je linkerbeen 
3.Voorwaartse buigingen op één been
Startpositie: als bij oefening 2
Actie: Tik met de bal de grond aan voordat je hem teruggooit. Doe
dit zonder gewicht te leggen op de bal. Voer de oefening tien keer
uit op je rechterbeen en vervolgens tien keer op je linkerbeen
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