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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 (3 pionnen)
- Driesprong (3 markeringen)
- Rondom (1 pion)
- Ballen voor het doel

Opdracht:
Versnel tussen de pionnen.
Spring over de markeringen.
Loop rond de pion
Schiet een bal in het doel.

Variaties:
1. Voorwaarts, achterwaarts of zijwaarts langs de pionnen.
2. Springen met linker-, rechterbeen of beide benen over de 

markeringen
3. Plaats een speler na elk onderdeel die het parcour voortzet.

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:
- 2 doelen
- 10 ballen
- 6 markeringen
- 8 pionnen

Coordinatie/snelheid



Coordinatie/afwerking

Organisatie:
Oefening spiegelen.
Zie tekening.
Kaatser naast het doel.

Opdracht:
Speler passt de bal naar kaatser, passeert een poortje en schiet de 
bal van de kaatser op doel. 

Variaties:
1. Na pass slalom door alle poortjes
2. Na pass slalom door eerste poortje, daarna de volgende, enz. 
3. Trainer geeft aan welk poortje (1, 2 of 3)
4. Na kaats wordt kaatser verdediger.

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

Materialen:
- 2x4 markeringen
- 2 pionnen
- 10 ballen
- 2 doelen



Dribbel/techniek

Organisatie:
Zie tekeningen
Elk vak is 4 m.
Bij minder dan 8 spelers, werk met 2 groepen; anders 4 teams.

Opdracht:
De 1ste spelers van ieder team dribbelen de bal tot aan de 
overkant en sluiten aan bij ander team. Daarna doen de 2de 
spelers van ieder team net hetzelfde enz……..
Op signaal van trainer starten of door een team.

Variaties:
- Op snelheid dribbelen
- In vak een technische beweging maken, b.v. kappen en draaien,

rondje om je as draaien, bal stilleggen onder voet, enz.

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

Materialen:
- 12 markeringen
- 4 pionnen
- 10 ballen
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