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Indeling veld 1



Indeling veld 2



Organisatie:
Veld 1A is verdeeld in 2 velden
4x4 - 4 teams van elk 4 spelers

Opdracht:
Aanvallen en verdedigen

Variaties:
- Wisselen van teams bij 2 speelvelden
- Score telt wanneer minstens 3 spelers op de helft tegenstander 

staan

Materialen:
- 2 ballen per veld
- 4 middelgrote doelen (veld 1A)
- 4 kleine doelen (veld 2A)
- 2x 4 hesjes van verschillende kleuren (veld 1A)
- 2x 3 hesjes van verschillende kleuren (veld 2A)

Coachmomenten:
- speel in een ‘spekkie’ bij 4 spelers.
- Speel in ‘dobbelsteen 5’ bij 5 spelers.
- wanneer je de bal hebt, dribbel weg van je tegenstander en 

waar de ruimte is.
- help je ‘maatje’, die de bal heeft, maar sta niet te dichtbij.
- scherm de bal af. 
- maak het speelveld groot als je de bal hebt en klein bij als je de 

bal verliest.

Partijspel



Organisatie:
Start met een ‘pakker’ en de rest ‘lopers’ met bal.
Bij meerdere ‘pakkers’ houden zij elkaar hand vast.

Opdracht:
De lopers proberen te scoren en de ‘pakker’ moeten dit 
voorkomen door de ‘loper’ te tikken, voordat ze schieten.

Variaties:
1. Start met 2 pakkers die elkaars hand moeten vasthouden.
2. De getikte ‘loper’ sluit aan bij de pakker(s).
3. Bij elke score wordt een ‘pakker’ een ‘loper’.

Coaching en voordoen:
‘Loper’
1. Bal dicht bij je houden
2. Snel tot score komen
‘Pakkers’
1. Luister naar elkaar
2. Werk samen

Materialen:
- 1 doel
- 10 ballen

“Zwaan kleef aan” - Samenwerken



“Ratten en raven”

Organisatie:
4 poortjes ‘hollen’
1 vak ‘uitkijkpost’.
2 groepen; ratten en raven.
De raven zitten in de ‘uitkijkpost’, terwijl de ratten er omheen
lopen (dribbelen). Op teken proberen de raven vanuit de 
‘uitkijjkpost’ de ratten te pakken, die op hun beurt zo snel mogelijk 
hun ‘hol’ in vluchten. En andersom.

Opdracht:
Laat je niet pakken door de raven of ratten.

Variaties:
1. Na elke keer wisselen tussen ratten en raven
2. De getikte ratten worden raven, totdat alle ratten zijn getikt, 

of andersom
3. Na elk spel een ‘hol’ afsluiten, totdat één hol openblijft.
4. Noem de ‘hol’ waar naar toe gevlucht kan worden. 

Coaching en voordoen:
1. Bal dicht bij je houden
2. Loop op je voorvoeten
3. Reageer snel

Materialen:
- 4x2 markeringen
- 4 pionnen
- 10 ballen 

Ratten!



“Dribbel, pass en scoor”

Organisatie:
Zie tekening
4 pionnen op rij
1 kaatser

Opdracht:
Dribbel door de pionnen, pass de bal naar kaatser, waarna op doel 
geschoten wordt.

Variaties:
Techniek
- Dribbel en pass met links, dan rechts
- Laat ze eerst een beweging maken voordat ze door de pionnen 

gaan, b.v. een schaar of rondje om de bal.
Wedstrijd
- Laat van elke groep een speler gelijk starten en:

• kijk wie het eerst scoort
• Welke groep het meest scoort.

Coaching en voordoen:
1. Bal dicht bij je houden
2. Loop op je voorvoeten
3. Bal met je binnenkant voet passen, kaatsen en schieten.

Materialen:
- 10 markeringen
- 10 ballen
- 2 doelen


