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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:
Zie tekening. Lengte oefening 20 m
- Slalom (4 markeringen - rood)
- Schietafstand (2 markeringen –geel/blauw)

Opdracht:
Dribbel voorbij de rode markeringen en dan richting doel
Leg de bal stil ter hoogte van blauwe en/of gele markering 
Schiet op doel.

Variaties:
1. Schiet vanaf blauwe en vervolgens vanaf gele markering.
2. Speler voor het doel
3. Scoren in doel van andere groep
4. Wedstrijdvorm; welk team/speler

1. scoort het hoogst
2. is het snelst

Coaching en voordoen:
Doe voor hoe je bal stil kan leggen, b.v. onder je voet.
Doe of laat de oefening voordoen.

Materialen:
- 2 doelen
- 10 ballen (elke speler, tenzij variatie met speler op doel)
- 10 markeringen – rood 
- 2 markeringen – geel
- 2 markeringen – blauw 

Coordinatie/snelheid

5m5m



Douanespel

Organisatie:
Speler met bal (smokkelwaar) dribbelen door het douanegebied. 

Opdracht:
Dribbelen om en door het douanegebied zonder het smokkelwaar 
te verliezen.

Variaties:
1. Dribbel door het ‘douane’-vak op teken coach
2. Zet ‘douane’-spelers neer als pakkers.
3. Zet een ‘douane’-speler in het ‘douane’-vak

Coaching en voordoen:
1. Vertel de bedoeling
2. Maak er een verhaal bij.

Materialen:
- 4x3 markeringen voor douanegebied
- 4 markeringen voor veldafbakening
- 10 ballen
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‘Steel & run’

Organisatie:
4 startposities.
12 ballen in het middenvak

Opdracht:
Elke groep ‘steelt’ 3 ballen uit het middenvak en brengt
het naar zijn startpositie. Van elke groep start een speler.
De volgende speler start nadat hij wordt aangetikt.
De coach geeft bij elk nieuw spel aan met welke techniek, b.v. met 
de samba, de bal naar de thuispositie gebracht moet worden.
Je kunt ook nadat de ballen zijn ‘gestolen’, de ballen weer 
teruglaten brengen.

Variaties:
Bal meenemen:
- achteruit en/of vooruit onder voet
- achteruit/vooruit met de samba
- met het hoofd (kruipend)
- Enz.

Coaching en voordoen:
Doe de techniek voor.
Je kunt ook voordat je het spel start eerst de techniek oefeningen 
doen met de groep.

Materialen:
- 8 markeringen (thuisposities en middenvak)
- 4x 3 ballen
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