
Wedstrijdbespreking D pupillen en junioren; 
 
Tijdens de wedstrijdbespreking is het de bedoeling om de spelers op de hoogte te brengen van een 
aantal zaken. Ik probeer dit even in een logische volgorde te zetten zodat jullie allen jullie voordeel 
hieruit kunnen halen. 
 

 Bijzonderheden; 

 Blessures in het team. 

 Scheidsrechter. 

 Weersomstandigheden en de toestand van het veld. 

 Tegenstander. 

 Stand op de ranglijst of het belang van de wedstrijd. 

  
 Opstelling doornemen, zonder nog de teamtaken te noemen. 

 Werk met de nummers op de positie, zoals wij dat graag zien. 
 

 Doelstelling deze wedstrijd; 

 Teamfunctie aanvallen. 

 Teamfunctie verdedigen. 
 

 Teamfunctie aanvallen; 

 Hoe wil je de opbouw zien en wat zijn de teamtaken per speler in de 
opbouw ? ( welke invloed heeft een tegenstander hierop ? ) 

 Wat zijn de taken per linie tijdens de opbouw zoals jij dat graag wil 
zien ? 

 Op welke manier gaan we kansen creëren ? ( hierbinnen ook weer de 
teamtaken ! ) 

 Hoe ga je opbouwen tegen een team die veel druk zet, maar ook hoe 
ga je opbouwen tegen een team die zich laat inzakken met het team? 

 Teamfunctie verdedigen; 

 Waar beginnen we met verdedigen ? ( eigen helft, helft van de 
tegenstander etc. ) Welke teamtaken liggen daar dan per speler, 
maar ook voor elke linie. 

 Hoe ga je verdedigen tegen de opbouw van een tegenstander ? 

 Hoe ga je verdedigen t.o.v. de positie van de bal en de tegenstander. 
( knijpen ) 

 
 Teamfunctie omschakelen komt terug binnen de zowel de teamfunctie aanvallen als 

verdedigen !! 
 
 
Geef een duidelijke structuur aan in een bespreking en spring niet van de hak op de tak. 
Leg duidelijk accenten aan zoals jij het graag wil hebben en ben vooral heel duidelijk ! 
Werk met vraag en antwoord met spelers. 
Gebruik het bord ( visueel ) 
 
 


