
 

 

 

 

 

 
       
   Draaiboek Footfestival 2-2 
                   (Geboortejaar 2012) 

 

    Zondag 08 oktober 2017 
              Oefencomplex Jan Breydel 

 
Een initiatief van de Club Academy in samenwerking met de 
Jeugdwerkingen van KM Torhout 1998, KVK Westhoek, KRC 
Harelbeke, KMSK Deinze, Sparta Petegem, KVE Aalter, KSK 

Maldegem, KVV Zelzate, RFC Knokke, Voetbalschool Club Brugge! 
    



Draaiboek 2-2 footfestival 

Algemene organisatie & timing footfestival: 
08u00: Verzamelen en briefing voor alle medewerkers Club Academy:  

• Klaarzetten veldjes 

• Afbakenen van de veldjes met markeerhoedjes 

• Doeltjes plaatsen 

• Nummeren veldjes 

• Verdelen kleedkamers + voorzien van clubnaam 

 

09u15: Ontvangst van de teams 

=== Ontvangst & verwelkoming van alle teams aan de inkom (4 personen).  

=== Passeren via tentje van de ClubKids. 

 De spelersgroepen worden begeleid naar de juiste kleedkamer.  

• 8 kleedkamers in het jeugdblok / KLK 1: KM Torhout / KLK 2: KSMK Deinze / KLK 3: 

RFC Knokke / KLK 4: KSK Maldegem / KLK 5: KVV Zelzate / KLK 6: Sparta Petegem / 

KLK 7: KRC Harelbeke / KLK 8: KVK Westhoek  

• 2 kleedkamers in Tribune Oost / KLK 1: KVE Aalter / KLK 2: Club Brugge KV VS 

09u30: Ontvangst begeleiding teams in Academy House  beneden  

=== Ontvangst met kop koffie en briefing voor één van de twee begeleiders. 

• Verwelkoming en overlopen programma 

• Start en einde van de wedstrijden via fluitsignaal 

• Geen ouders op het veld (enkel trainers en medewerkers in eigen clubtraining) 

• Spelers worden onderverdeeld in vier groepen met begeleiders 

 

09u50: Start activiteiten voor alle groepen 

De spelertjes worden in groepen verdeeld op basis van maturiteit en/of sportieve kwaliteit. 

• 09u50: verzamelen op terrein  

• 10u00 – 10u20: opwarming met het schattenspel (middenterrein) 



 

 

 

Schattenspel: 

 

 

 

- In het midden wordt er een vierkant gemaakt van 10m op 10m. Hierin ligt de grote 

schat. Aan de buitenkant worden er in functie van het aantal spelers postjes 

gemaakt. Aan elk postje staan er evenveel spelers. Voor het postje ligt er een 

fietsband/hoepel waarin een bal ligt. Na de fietsband/hoepel liggen er twee haagjes. 

In de schatkist ligt hetzelfde voorwerp als wat er bij het postje ligt (vb. rood potje). 

Elke speler moet minstens tweemaal kunnen lopen dus wanneer men 6 spelers heeft 

per post moet men deze schat minstens 12x in de schatkist steken.  

- Hierbij zijn er twee varianten 

- Variant 1:  

De spelers gaan naar de fietsband/hoepel, nemen de bal in hun handen en doen de 

fietsband/hoepel rond zich en leggen deze terug op de grond. Daarna springen ze 

met de bal in de handen over de twee haagjes richting de schatkist. Daar proberen ze 

de juiste schat te vinden en lopen ze terug met de bal en schat in hun handen. De bal 

leggen ze terug in de fietsband/hoepel en de schat leggen ze naast hun post.  

- Variant 2:  

Deze variant heeft enkel betrekking tot het niet meer in de handen nemen van de 

bal, bij variant 2 houdt men de bal aan de voet en probeert men de bal onder de 

haagjes door te krijgen. Daarna dribbelt men de schatkist binnen en keert men terug 

naar het postje. Men legt de bal terug stil in de fietsband/hoepel.  

 

Het schema van groep 1 en groep 2 ziet er na de opwarming als volgt uit: 

• 10u25 – 11u05: wedstrijdjes 2 vs 2 (2 x 2,5 minuten + 1 minuut rust/wedstrijd).  



Men speelt 5 wedstrijden van 5 minuten (= 25 minuten).  

- Groep 1 = terrein C / Groep 2 = terrein D 

- Ploegjes aan de buitenkant van het veld blijven staan. (oneven kleedkamers) 

- Wedstrijdschema Groep 1  

 
10u25 – 10u31 10u33 – 10u39 10u41 – 10u47 10u49 – 10u55 10u57 – 11u03 

T1 – D1 T1 – B1 T1 – W1 T1 – P1 T1 – M1 

K1 – M1 K1 – D1 K1 – B1 K1 – W1 K1 – P1 

Z1 – P1 Z1 – M1 Z1 – D1 Z1 – B1 Z1 – W1 

H1 – W1 H1 – P1 H1 – M1 H1 – D1 H1 – B1 

A1 – B1 A1 – W1 A1 – P1 A1 – M1 A1 – D1 

 

- Wedstrijdschema Groep 2 

 
10u25 – 10u31 10u33 – 10u39 10u41 – 10u47 10u49 – 10u55 10u57 – 11u03 

T2 – D2 T2 –  B2   T2 – W2 T2 – P2 T2 – M2 

K2 – M2 K2 – D2 K2 – B2 K2 – W2 K2 – P2 

Z2– P2 Z2 – M2 Z2 – D2 Z2 – B2 Z2 – W2 

H2 – W2 H2 – P2 H2 – M2 H2 – D2 H2 – B2 

A2 – B2 A2 – W2 A2 – P2 A2 – M2 A2 – D2 

 

• 11u05 – 11u10: Verplaatsing maken naar terrein A (Groep 1) en terrein B (Groep 2) 

zodat men daar kan starten met de voetbalkermis en het technisch parcours 

• 11u10: Aankomst op terrein A en terrein B: 

- Voetbalkermis op terrein A: 20 minuten (3 x  6 minuten + 1 minuut wisselen) 

Shooting Wall (10 spelers) – Estafette (10 spelers) – Darts (0 spelers) 

- Technisch parcours op terrein B: 20 minuten (3 x 6 minuten + 1 minuut wisselen) 

 

Voetbalkermis (terrein A):  

1) Shootingwall (6 minuten)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Estafette (6 minuten)  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hierbij nemen twee ploegen het tegen elkaar op. Men voert de slalom uit, gaat 

voorbij het gele potje en bij het groene draait men en loopt men zo snel mogelijk 

naar het andere potje.  

- Variant 1: 

De spelers lopen zonder bal de slalom uit. Er ligt telkens een bal aan het eerste 

groene potje. Wie kan er de bal meenemen, in zijn handen, naar het andere 

groene potje? 

- Variant 2: 

Men start met de bal in de handen en voert de oefening uit. Wie is de snelste? 

- Variant 3:  

Men start met de bal boven het hoofd en voert zo de oefening uit. Wie is de 

snelste? 

- Variant 4:  

Bal aan de voet en de oefening uitvoeren. Wie is de snelste? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Darts (6 minuten)  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Er worden drie vierkanten gemaakt met op elke hoek een kegel/pot. Elk vierkant 

is verschillend in grootte. De spelers trappen vanop een aantal meter de bal. 

Wanneer de bal stil komt te liggen in het grootste vierkant (blauwe) dan krijgt 

men één punt. Wanneer de bal stil ligt in het middelste vierkant (groene), krijgt 

men 3 punten. Het kleinste vierkant (rode) is 5 punten waard. Wanneer men een 

grote groep heeft kan men dit langs 4 verschillende kanten spelen of de oefening 

dubbel opstellen zodat twee ploegen tegen elkaar kunnen spelen.  

- Variant 1:  

De spelers gaan de bal rollen richting de vierkanten. 

- Variant 2:  

De spelers draaien zich met hun poep naar de vierkanten en gooien de bal door 

hun benen naar de vierkanten.  

- Variant 3:  

De spelers trappen vanop de grond richting de vierkanten.  

- Variant 4:  

De spelers dribbelen een aantal meter en trappen op een niet stilliggende bal. 

- Variant 5:  

De spelers dribbelen een aantal meter doen een kleine schijnbeweging en 

trappen naar de vierkanten.  

 

Technisch parcours met reactiesnelheid (terrein B):  

1) Technisch parcours: tractor en racewagen: 



 
- Een vierkant 15m x 15m, we beginnen met een leeg vierkant. Technisch parcours 

voor tractors en racewagens die rotondes, verkeerslichten en garages 

tegenkomen. 

- We drijven de bal met de linker en recht voet. Ondertussen plaatst de trainer 

hoepels, kegels en poortjes.         

- We gaan traag rijden, snel rijden, vooruit rijden en achteruit rijden. 

- FUN?  

Wie zijn de technisch goeie chauffeurs? 

 

2) Techniek  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deze oefening wordt tweemaal uitgezet. De spelers doen een slalom door de 

kegels en trappen richting doel. Men kan de doelpunten optellen. Afhankelijk van 

het niveau kan men er variatie insteken (slalom achteruit uitvoeren, …).  



 

3) 1 tegen 1 met reactiesnelheid: 

 

- Speler dribbelt (=balbehandeling) in en speelt de bal (=passing) naar de andere 

speler (=aanname). Daarna volgt het 1/1 duel. Na het duel wisselen van groep.  

- Variant 1:  

Speler speelt in en loopt snel rond zijn doeltje (=snelheid) voor hij komt 

verdedigen in het veld. 

- Variant 2:  

Spelers beginnen aan de zijkant van het veld . De trainer (T) speelt de bal in het 

veld. Spelers moeten snel rond hun doel (=snelheid) en dan volgt een 1/1 duel.  

- Variant 3: 

De trainer (T) roept draai – rond de as draaien - of wissel –wisselen van groep-. 

Wanneer de bal in het veld komt moeten ze snel rond het doel en kunnen ze 

scoren. 

 
 

 

 



Het schema van groep 3 en groep 4 ziet er na de opwarming als volgt uit: 

• 10u25 – 11u05: : 

- Voetbalkermis op terrein A: 20 minuten (3 x  6 minuten + 1 minuut wisselen) 

Shooting Wall (10 spelers) – Estafette (10 spelers) – Darts (0 spelers) 

- Technisch parcours op terrein B: 20 minuten (3 x 6 minuten + 1 minuut wisselen) 

Tractorspel (10 spelers) – Techniek (10 spelers) – 1 vs 1 (0 spelers) 

• 11u05 – 11u10: Verplaatsing maken naar terrein C (Groep 3) en terrein D (Groep 4) 

zodat men daar kan starten met de wedstrijdjes 2 vs 2 

• 11u10: Aankomst op terrein C en terrein D: 

Men speelt 5 wedstrijden van 5 minuten (= 25 minuten).  

Groep 3 = terrein C / Groep 4 = terrein D 

• Ploegjes aan de buitenkant van het veld blijven staan. (oneven kleedkamers) 

 

- Wedstrijdschema Groep 3 

 
11u10 – 11u16 11u18 – 11u24 11u26 – 11u32 11u34– 11u40 11u42– 11u48 

T3 – D3 T3 –B3 T3 – W3 T3 – P3 T3 – M3 

K3 – M3 K3 – D3 K3 – B3 K3 – W3 K3 – P3 

Z3 – P3 Z3 – M3 Z3 – D3 Z3 – B3 Z3 – W3 

H3 – W3 H3 – P3 H3 – M3 H3 – D3 H3 – B3 

A3 – B3 A3 – W3 A3 – P3 A3 – M3 A3 – D3 

 

- Wedstrijdschema Groep 4 

 
11u10 – 11u16 11u18 – 11u24 11u26 – 11u32 11u34– 11u40 11u42– 11u48 

T4 – D4 T4 –B4 T4 – W4 T4 – P4 T4 – M4 

K4 – M4 K4 – D4 K4 – B4 K4 – W4 K4 – P4 

Z4 – P4 Z4 – M4 Z4 – D4 Z4 – B4 Z4 – W4 

H4 – W4 H4 – P4 H4 – M4 H4 – D4 H4 – B4 

A4 – B4 A4 – W4 A4 – P4 A4 – M4 A4 – D4 

 

 

 

 

 

 

 

11u50: Slotactiviteit  

• 11u50 – 12u10: Cowboy-en indianenspel met alle groepen en trainers 

 

12u10:  Slothappening 



• Slotwoordje & dankwoord 

• Attentie voor elke speler 

 

12u20: Douche voor de spelertjes 

12u30: Receptie voor alle medewerkers van de verschillende teams 

• Broodje + drankje naar keuze 

• Evaluatie van het 2-2 tornooi 

• Pro’s en contra’s 

• Nieuwe afspraken 

• Varia 

 

12u45: Einde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructuur en Materiaal: 

1. Veld 4 Jan Breydel (Verdeeld in 4 – A / B / C en D)  



2. +/- 10 veldjes van 10m op 15m (2-2). Voldoende markeerhoedjes om de veldjes af te 

bakenen (veld C en veld D) 

3. Per speler 1 bal. 

4. +/- 20 doeltjes (mini-doeltjes of Pugg-doelen)  

5. Hesjes in verschillende kleuren worden voorzien door de partnerclubs zelf. 

6. Spelertjes brengen eigen gevulde drinkfles mee. Organiserende club zorgt voor 

eventueel extra water.  

7. Algemeen: nummering voor de veldjes, naamborden voor de kleedkamers. 

8. Samenwerkende clubs brengen eigen ballen mee. 

Reglement: algemene afspraken 

 
1. Het tornooi wordt 2 tegen 2 gespeeld. Bij een oneven aantal zal er een duel 1 tegen 1 

georganiseerd worden op een kleiner veldje. 

2. Iedere partnerclub dient 1 week op voorhand een spelerslijst met maximum 8 spelers 

door te sturen naar Club Brugge KV. Spelers per 2 indelen in 4 niveaugroepen.  

3. Speelduur: alle wedstrijden duren 2 x 2 minuten met 1 minuut rust tussendoor. Het 

begin en einde van elke wedstrijd zal aangegeven worden door een fluitsignaal. Na 

elke wedstrijd wordt er 1 minuut rust voorzien zodat er onmiddellijk kan 

doorgeschoven worden naar een ander veldje. De uurregeling dient strikt 

gerespecteerd te worden.  

 

 

 

 

 

4. Na 5 wedstrijden is er een korte rustpauze en zal er gewisseld worden van 

wedstrijden naar voetbalkermis en/of technisch parcours met reactiesnelheid. Idem 

voor voetbalkermis en technische parcours naar de wedstrijden 2 vs 2 toe.  



5. Bij de start van elke wedstrijd ligt de bal in het midden van het veldje. Beide teams 

staan naast hun eigen doeltje op de achterlijn. Bij het startsignaal mogen beide 

teams zo vlug mogelijk proberen de bal te veroveren. 

6. Bij elke uitbal of corner mag de bal ingedribbeld worden om opnieuw te beginnen. 

7. Bij een tegendoelpunt moet de bal ook opnieuw ingedribbeld worden, maar moet de 

tegenstander terugzakken tot achter de middenlijn. 

8. +/-10 veldjes van 10m op 15m (2-2) worden via voldoende markeerhoedjes 

aangelegd. Tevens wordt het midden van elk veldje aangeduid. 

9. De organiserende club voorziet 2 wedstrijdballen per veldje. Opwarmingsballen 

worden voorzien door de partnerclubs zelf. 

10. Hesjes in verschillende kleuren worden voorzien door de partnerclubs zelf. 

11. De spelertjes brengen elk hun eigen gevulde drinkfles mee. De organiserende ploeg 

voorziet eventueel extra water voor elke partnerclub. 

12. Elke partnerclub zorgt voor twee begeleiders voor het opvolgen van de 2 vs 2 

wedstrijden 

13. Geen ouders op het veld! Enkel trainers en medewerkers in clubtraining. 

14. Elk spelertje wordt bedacht met een leuke attentie door de organiserende club. 

 


