Indeling veld 1

← 20 m →

← 25 m →

Indeling veld 2

← 20 m →

← 25 m →

Partijspel
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.

Afwerken
Organisatie:
Zie tekening.
2 groepen
Doel 1: speler dribbelt met rechts langs de pionnen
en schiet op doel (met rechts)
Doel 2: speler dribbelt met links langs de pionnen
en schiet op doel (met links)
Wissel:
Na schot aansluiten bij andere groep
Opdracht:
Doelschieten na dribbel.
Variaties:
- Welk speler scoort het hoogst na x pogingen/minuten.
- Welk team scoort als eerste 10 doelpunten.
Materialen:
- 2 doelen
- 10 markeringen
- 10 ballen

“Paaltjesvoetbal..”
Organisatie:
Speelvak ongeveer 20x25 meter
Iedere tweetal of speler een pion.
Spelers mogen zelf hun pion binnen het speelvak neerzetten.
← 20 m →

Opdracht:
Schiet de pion om van je tegenstander
Niet verdedigen binnen 2 meter van de pion.

← 25 m →

Variaties:
- Welke speler of 2-tal schiet de meeste pionnen om
- Welke spsler of 2-tal blijft als laatste overeind
Materialen:
- 6 grote pionnen
- 4 ballen
- 4 markeringen

“Stadionloop…”
Organisatie:
Zie tekening
4 stadionvakken en 1 ‘hooligan’-vak
Spelers gaan op teken trainer van stadion naar stadion.
Wissel:
Speler in hooliganvak wisselt op teken trainer of wanneer de bal is
afgepakt.
Opdracht:
Voer de techniekopdrachten van de trainer uit.
Variaties:
Techniek
- Dribbel met links, dan rechts
- Laat ze eerst een beweging maken voordat naar een stadion
gaan, b.v. een schaar of rondje om de bal.
Wedstrijd
- Dribbel naar een stadion en laat ze de bal stillegggen met hun
hoofd of achterwerk.
- Maak 2 teams en laat ze elk verschillende parcours dribbelen
om of door het hooliganvak.
Materialen:
- 20 markeringen
- Elke speler een bal
Aandachtspunt:
Let op de juiste uitvoering van de dribbel; kort bij je houden.

