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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:
2 teams
Alle spelers een bal

Opdracht:
Laat (je bal) niet afpakken. Starten na teken van coach.

Variaties:
1. Zonder bal; tikken is af
2. Met bal; bal afpakken is af
3. Op doel scoren; voorkom scoren 
4. Scoren in eigen doel door beide teams vanaf startpositie.

Hoeveel ballen gaan het doel in.

Coaching en voordoen:
Bal kort bij je houden.
Bal afschermen van pakker.
Snel reageren.

Materialen:
- 2 doelen
- elke speler, tenzij variatie met speler op doel
- 2 pionnen

Tip:
Laat de speler 2 minuten lang dribbelen voordat je met de 
oefening start.

Ratten & raven
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Organisatie:
Zie tekening.
2 teams
Alle spelers een bal
Start met speler als verdediger en een aanvaller van het andere 
team.
De aanvaller        speelt de bal op de trainer die de bal terugspeelt.
Op dat moment mag de verdediger     de bal afpakken en probeert 
de aanvaller direct en anders zo snel mogelijk te scoren.
Wissel:
Verdediger pakt bal en sluit aan bij eigen groep.
Aanvaller wordt verdediger     en een aanvaller        uit de andere 
groep speelt de trainer de bal, enz….
Duurt een duel te lang dan duel aftellen (5,4,3,2,1, stop)

Opdracht:
1 tegen 1 duel met snel scoren als opdracht.

Variaties:
- Welk aanvaller scoort het hoogst na x pogingen/minuten.
- Welke verdediger houdt de meeste ballen tegen;
- Welk team scoort als eerste 10 doelpunten.

Materialen:
- 2 doelen
- 4 markeringen
- 10 ballen (speler geeft bal door)
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Organisatie:
Startende speler een bal.
3x parcour met markeringen van verschillende kleuren 

Opdracht:
Dribbel langs markieringen schiet de bal op doel vanaf de schietlijn 
tussen de pionnen.

Variaties:
- Dribbelen door alle parcouren
- Dribbel door parcour die de trainer aangeeft
- Stop de bal eerst onder je voet op de schietlijn voordat je op

doel schiet.
- Welke speler scoort het snelst.

Trainer telt (1, 2, 3, …..)

Materialen:
- 3x 3 markeringen van verschillende kleuren
- 1 pion voor startpositie
- 2 pionnen op schietlijn
- 1 doel
- 5 ballen (speler geeft bal door)

Tip:
Laat de speler 2 minuten lang in een vrije ruimte dribbelen en de 
bal stillegen onder de voet.voordat je met de oefening start.

Dribbel & scoor

‘Geel’


