
Organisatie:

Geef elk vak een stadionnaam, b.v. Arena.

Laat de spelers starten vanuit een stadion of verdeeld 

over de verschillende stadions.

Opdracht:

Laat op signaal van de  trainer de spelers van stadion 

naar stadion dribbelen.

Geen weerstanden, b.v. tikkers.

Variaties:

Naast dribbelen kan de balcontrole geoefend worden 

door bij aankomst in een stadion de bal stilleggen:

- onder de voet (linker en rechter);

- met de knie (linker en rechter);

- door erop te zitten.

Voor de snelheid kun je een tijdslimiet aangeven om in

een stadion te komen.

Als spelvorm kun je met teams maken en opdracht 

geven welk team het snelst in stadion x aankomt.

Coaching:

Ga niet te diep in op de technische uitvoering. Dat is 

voor een later moment. Eerst laten ervaren.

Materialen:

10

16

StadionspelVeld A



Organisatie:

Vanaf een afgemeten lijn en vanuit een hoek de bal 

schieten op doel.

Opdracht:

Laat de speler dribbelen tot aan en de bal stilleggen bij 

één van de 3 lijnen. Daarna laat je de speler op doel 

schieten. Laat de speler daarna terugdribbelen.

Laat dit ook doen via de rechtse en linkse route.

Variaties:

Je kunt een keeper op doel zetten.

Voor de snelheid kun je een opdracht geven dat

binnen x seconden geschoten moet worden.

Voor de spelvorm kun je de speler laten winnen die 

scoort en het snelst weer terug is op de startplek.

Materialen:

10

16

3

Schieten en scorenVeld B



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

Partijspel – ‘Spekkie’Veld C



Organisatie:

Verdeel de spelergroep in 2 teams.

Bij een onglijke aantal kun je een team met keeper 

laten spelen en dit wisselen na 6 minuten. Niet zelf 

meespelen!

Opdracht:

Balbezittende ploeg (BBP) probeert:

- snel te scoren

- dode spelmomenten zo snel mogelijk te hervatten

Niet balbezittende ploeg (NBP) probeert:

- zo snel mogelijk druk te zetten en

- de bal te veroveren

Variaties:

Onberperkt aantal keren de bal aanraken

Na x seconden het spel hervatten

Na x seconden/minuten scoren

Coaching:

Stimuleer de spelers snel te reageren; niet eisen!

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

is voor een later moment. Eerst laten ervaren.

Materialen:

3

5

Partijspel – ‘Speedie’Veld D


