Datum: 22 maart 2017 (tijdens VVON bijeenkomst)
Doelstelling training: Het verbeteren van de ‘Packing Passing’
(overspelen van de tegenstander) en ‘Dribbling’ (uitspelen van de
tegenstander). ‘Door spelers of linies heenspelen’.
Teamfunctie en –taak: Aanvallen – Opbouwen en scoren
Speelveldgedeelte: Het gehele (voetbal)veld
Trainer: Peter Hyballa (Hoofdtrainer NEC)
Vereniging en elftal: NEC Nijmegen (1e elftal met aanvulling)
Aantal spelers: 21 veldspelers en 3 keepers
Beschikbare materialen: Doppen, hoedjes, hesjes, doelen, ballen

1. Tijd – Trainingsinhoud:
Warming Up (15 minuten);
- Loopscholing
- Coordinatievormen
- (dynamisch) Rekken
Van ’16-m’ tot m’lijn

Coachaanwijzingen:
Warming Up wordt geleidt door de conditie- / looptrainer.

2. Tijd – Trainingsinhoud:
Pass/Trapvorm(en) (15 minuten)
In 4 organisaties (2x groot, 2x klein), om de 3 min. wisselen
-

1x raken
2x raken
diepste man aanspelen, 1-2 maken en door
eigen inbreng

Organisaties samen;

-

klein met groot (2 groepjes samen), vanuit diagonaal
de gehele diagonaal (4 groepjes) samen

Coachaanwijzingen:
Juiste balsnelheid.
Goede been aanspelen.
Hou diagonalen; zowel in passlijn als
looplijn.
Gebruik beide benen.
Coach elkaar; kaats of draai door.
Hou een rollende bal in je aanname.
Maak contact en weet wat er om je
heen gebeurt.
Maak (juiste) keuzes.

3. Tijd – Trainingsinhoud:
Positie- / Partijspel 8:6 (excl. 3 keepers)
15 minuten
Keeper overtal start telkens met
opbouw. Overtal (1:4:3:1) heeft 7
seconden om te komen tot scoren.
Hoeken speelveld zijn afgeschermd
en er bevinden zich twee
‘buitenspellijnen’.
Ondertal kan, na onderschepping,
later ook scoren op goal.

Coachaanwijzingen:
Vooruit kijken en spelen is 1e optie.
Wel alles vanuit diagonalen, vanuit veldbezetting lopende mensen.
Tempo maken en houden.
Snel druk geven op de bal. Niet rouwen, maar veroveren.

4. Tijd – Trainingsinhoud:
Positie- / Partijspel 7:7:7 (excl. keepers)
15 minuten
In drie ‘vakken’. Drie verschillende vormen;
1. 14:7 (excl. keepers), max. aantal x raken. Elk vak start met een 7-tal;
In balbezit punt scoren door bal te verplaatsen van 1e naar 3e vak.
Verdedigers blijven in 2e vak. Aanvallers mogen een vak (in)schuiven
2. 14:7, vrij spel. Doel blijft hetzelfde. Zowel aanvallers als verdedigers
mogen actief zijn in 2 vakken. Verdedigers kunnen scoren op de twee
grote doelen.
3. 7:14, vrij spel; van achteruit, via de vakken komen tot scoren. Alleen
het op te bouwen team mag de vakken inschuiven. De twee verdedigende
teams van 7 blijven in vak 2 en vak 3.
NB. Zelf, als trainer, elke keer de teams
wisselen (verdedigen / aanvallen).

Coachaanwijzingen:
Keuzes maken, let op balsnelheid,
opengedraaid staan, juiste been
aanspelen. Let op onderlinge ruimtes.
Bal door de lucht is mogelijk.
Snelle omschakeling!

Ook aanvallend, in ondertal, een duel / actie durven aangaan.

5. Tijd – Trainingsinhoud:
Partijspel 11:11
15 minuten
Beide teams in een 1:4:3:3 formatie
Speelveld is ingedeeld in 6 vakken.
1.

Bal moet per vak aankomen bij een medespeler

2.

Bal moet min. 1 vak overslaan of meerdere vakken

3.

Vrij spel

Coachaanwijzingen:
‘Wedstrijdecht maken’;
behoudens de vakken en
methodiek de ‘normale’
spelregels.
Coachen en begeleiden op de
getrainde handelingen.

