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Organisatie:

Zie tekening.

5 poorten van verschillende lengte ( 5,4,3,2 en 1m)

Opdracht:

2-tallen passen de bal naar elkaar door de poorten.

Variaties:

1. 2-tallen schuiven door na de pass.

2. Je mag pas naar de volgende poort wanneer je 

‘poort’.

3. de 2-tal wint als de pion wordt omgeschoten.

Coaching:

Met binnenkant voet passen en aannemen.

Goed richten.

Materialen:

6

1 4 6

Passen/aannemen – ‘poorten’Veld A



Organisatie:

Zie tekening.

3 rijen van 3 verschillende gekleurde poorten.

Opdracht:

De speler dribbelt tussen de poorten door en schiet op

doel. De trainer geeft aan door welke kleur poort 

gedribbeld wordt.

Na schot via de ‘dribbellaan’ terug.

Variaties:

1. zonder verdediger;

2. met verdediger;

3. binnen x seconden geschoten hebben.

4. 2 spelers starten gelijk, nadat de trainer ieder een

verschillende kleur geeft; wie scoort het eerst.

Coaching:

Bal dicht bij je houden.

Materialen:

10 2

6 6 6

DribbeljungleVeld B
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Organisatie:

3 teams en 3 doelen.

In elk doel liggen 2 ballen.

Het team dat scoort begint met zijn eigen bal.

Opdracht:

Elk team probeert zijn 2 ballen in een ander doel te 

krijgen.

Variaties:

1. scoren binnen x seconden

2. Met keeper

3. Zonder keeper

Coaching:

Stimuleer de spelers snel de bal af te pakken of te 

scoren; niet eisen!

Materialen:

3

6

4 

PartijspelVeld C



Organisatie:

Verdeel de spelergroep in 2 teams.

Bij een ongelijk aantal kun je een team met keeper 

laten spelen en dit wisselen na 6 minuten. Niet zelf 

meespelen!

Opdracht:

Balbezittende ploeg (BBP) probeert de ‘spekkie’-

formatie in te nemen en de niet balbezittende 

ploeg(NBP) probeert elke vrije speler af te dekken en 

de balbezittende speler de bal af te nemen of onder 

druk te zetten.

Zorgen dat de balbezittende speler naar beide 

zijkanten en voorwaarts een afspeelpunt heeft.

Variaties:

Onberperkt aantal keren de bal aanraken

Coaching:

Stimuleer de spelers in een ‘spekkie’ te laten spelen.

Ga nog niet te diep in waarom het belangrijk is. Dat is 

voor een later moment. Eerst laten ervaren.

Materialen:

3

5

2

Partijspel – ‘Spekkie’Veld D


