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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 
Spelers tegenover elkaar op 15 stappen. 
In het midden 2 markeringen (3 stappen breed) 
 
Opdracht: 
Voer verschillende pass en dribbel oefeningen uit. 
 
Variaties: 
1. Speler dribbelt naar rechter (linker) markering, neemt de bal 

zijwaarts naar linker (rechter) markering en passt de bal 
2. Speler passt de bal iets vooruit en daarna door de markeringen 

naar de andere speler 
3. Speler biedt zich aan tussen de markeringen en krijgt de bal 

aangespeeld en kaatst de bal terug. Na 5 keer wisselen. 
4. Speler dribbelt om een markering en passt de bal  

 
Coaching en voordoen: 
Laat een goede pass en dribbel voordoen. 
 
Materialen: 
- 8 ballen 
- 8 markeringen 

Passing 



Organisatie: 
Zie tekening. 
2 parcouren A en B 
A. Speler met bal en speler bij markering 
B. Speler met bal en verdedigende speler tussen markeringen 
 
Opdracht: 
A. Speel in op speler bij linker en/of rechtermarkering. Speler 

neemt bij bal in één keer mee en scoort op doel 
B. Dribbel op speler af en passeer.  
 - niet passeren is positie overnemen van verdedigende speler 
 - wel passeren dan scoren; verdedigende speler blijft staan 
 - verdedigende speler mag alleen op lijn verdedigen, dus niet 

meelopen nadat hij/zij gepasseerd is. 
 
Variaties: 
 
  

Materialen: 
- 2 doelen 
- 4 markeringen  
- Elke speler een bal 
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Organisatie: 
Zie tekening. 
2 parcours 
  
Opdracht: 
S1 dribbelt voorbij markeringen en passt de bal naar S2 en neemt 
positie over. 
S2 dribbelt voorbij markeringen en schiet op doel en sluit aan bij 
andere groep. 
Idem  voor S3 en S4. 
Wisseling 1→2→3→4 
  
Variaties: 
- Groep S1/2 vs groep S3/4; wie scoort het meest binnen x minuten 
- Individueel; wie scoort het meest na x pogingen 
 
Materialen: 
- 4x 3 markeringen 
- 2 doelen 
- 8 ballen (speler geeft bal door) 
- 2 pionnen 

Dribbel & scoor 
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