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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
2 teams
Spelers bij startpion met bal
2 stappen afstand tussen pionnen

Opdracht:
Dribbelen inclusief coordinatie en techniekbewegingen tot score komen. 
Speler met bal start en dribbelt tussen rij pionnen en schiet daarna de 
bal wachtende speler. Na het schot doet dezelfde speler een 
coordinatiebeweging tussen de volgende rij pionnen en sluit aan.
Ondertussen maakt de ontvangende speler met bal een slalom door de 2 
pionnen en maakt een technische beweging langs de volgende 
pionnenrij. Na de laatste pion mag hij/zij scoren op doel.

Variaties:
1. Coordinatie;

• vooruit/achteruit om de pionnen
• vooruit/achteruit stappen tussen de pionnen

2. Technisch; 
• bal onder voet zijwaarts meenemen
• bal onder voet achterwaarts of voorwaarts meenemen

Coaching en voordoen:
Doe de coordinatie en technische bewegingen voor en/of laat de speler 
even oefenen. 

Materialen:
- 1 doel
- 8 ballen
- 13 pionnen (verschillende kleuren)

Coordinatie & techniek



Organisatie:
Zie tekening.
2 teams elk verdeeld in 2 groepen
4 speelvakken (in 2 kleuren en diagonaal neergezet)
Grootte speelvak = 7 stappen
Pion centraal in het veld

Opdracht:
Uitvoeren van snelheid en/of technische bewegingen of scoren op teken 
van de trainer.

Variaties:
- Technisch (dribbelen, samba, onder de voet, etc.)

- naar ander speelvak van eigen of ander team.
- Snelheid (dribbelen of drijven)

- naar ander vak van eigen of ander team.
- Scoren op doel

- rechtstreeks vanuit het speelvak
- door eerst om de pion te dribbelen (zie voorbeeld)

Welk team scoort het meest

Materialen:
- 2 doelen
- 16 markeringen (in 2 kleuren)
- Elke speler een bal
- 1 pion
- 2 doelen

Vakkenspel
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Organisatie:
Zie tekening.
Afstand tussen pionnen = 3 stappen.
Pionnenrij in kleurvolgorde

Opdracht:
Scoren uit 1-1 duel of 1-2tje.

Variaties:
- Scoren binnen x seconden
- Trainer geeft pionkleur aan waaromheen speler 2 en 4 moeten. 

Materialen:
- 3x 3 markeringen van verschillende kleuren
- 2 doelen
- 8 ballen (speler geeft bal door)

Dribbel & scoor
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