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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:
3 ‘veilige havens’.
Lopers en tikkers.

Opdracht:
Elke keer starten 3 lopers tegen 3 tikkers.
Ontwijk de tikkers en scoor.
Alleen afpakken buiten de veilige havens.
Wissel tikkers naar lopers en andersom.
Er mag niet vanuit een ‘veilige haven’ gescoord worden.

Variaties:
1. Je mag een veilige haven maar 1x in.
2. Wanneer je een ‘veilige haven’ingaat, moet je eerst een 

techniek uitvoeren, voordat je er weer uit gaat.
3. ‘Veilige havens’ afsluiten.
4. Binnen een tijdslimiet tot score komen.
5. Maak teams en de hoogste score wint

Coaching en voordoen:
‘Loper’
• Zoek een vrije ‘haven’; ga niet met z’n allen naar dezelfde.
‘Pakkers’
• Werk samen; ga niet met z’n allen naar dezelfde loper.

Materialen:
- 1 doel
- 10 ballen
- 12 markeringen
- 2 pionnen

.



Duel 1-1 met afwerking

Organisatie:
Oefening spiegelen.
Elk deel:
- 1 passergebied
- 1 doel

Opdracht:
Scoren nadat verdediger is gepasseerd.
Na doelpoging wordt aanvaller de verdediger en andersom.
De verdediger pakt geschoten bal en sluit aan bij andere 
aanvallers.
Duel alleen binnen het gemarkeerde gebied.

Variaties:
1. Bij score blijf je verdediger.
2. Maak teams en de hoogste score telt. 

Coaching en voordoen:
1. Bal dicht bij je houden
2. Maak een schijnbeweging om te passeren
3. Passer zo snel mogelijk

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



“Dribbel, pass en scoor”

Organisatie:
Zie tekeningen
A: kaatser blijft staan
B: kaatser komt aanbieden
Aanvaller wordt kaatser en andersom

Opdracht:
A: Dribbel voorbij de pionnen en pass naar kaatser

Kaatser speelt terug, waarna aanvaller op doel schiet.
B: Idem, maar nu komt kaatser zich aanbieden en legt de bal opzij,

waarna de annvaller op doel schiet.

Variaties:
- Na de kaats wordt de kaatser verdediger.

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:
- 2x3 markeringen
- 2 pionnen
- 10 ballen
- 2 doelen

A

B


