
Organisatie:

4 poorten naar de veilige zone.

2 poorten hebben dezelfde kleur en liggen tegenover

elkaar. Spelers met bal starten vanachter de poorten

vanuit de veilige zone.

Gebruik pionnen die omgeschoten kunnen worden.

Opdracht:

Spelers dribbelen zo snel mogelijk naar/door een poort. 

Variaties:

Dribbel naar poort rood of blauw:

1. zonder weerstand

2. met pionnen die kunnen raken/omschieten;

3. met tikkers in het dribbelveld die de bal kunnen 

afpakken en/of voorkomen dat de pionnen 

geraakt/omgeschoten worden.

4. Geef ze x seconden om door een poort te 

dribbelen.

Coaching:

Bij het dribbelen de bal dicht bij de voet houden.

Wees duidelijk in de opdracht.

Materialen:

10 3 

4 4

PoortenVeld A



Organisatie:

3 slalom markeringen; links, midden en rechts van het 

doel. Daarnaast een dribbelvak om terug te komen.

Opdracht:

Om beurten slalomt de speler dribbelend langs de

markeringen en schiet op doel.

Variaties:

1. zonder keeper

2. met vaste keeper

3. speler die geschoten heeft wordt de keeper → 

keeper pakt bal en dribbelt terug.

4. schieten binnen x seconde.

Materialen:

10

3 3 3

2

1
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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 C



Organisatie:

1 vs 1. Groep spelers met bal en zonder bal.

Duel begint zodra speler met bal de pass geeft naar de 

speler zonder bal.

Opdracht:

Speler met bal:

1. pass op speler zonder bal

2. sprint om blauwe markering

3. voorkom een doelpunt.

4. ga via de loopladder verder en sluit aan.

Speler zonder bal:

1. na aanname dribbel op doel af en scoor.

2. na schot bal pakken.

3. slalom terug

Variaties:

1. scoren binnen x seconden

2. bij geen score word/blijf je speler met bal.

Coaching:

Stimuleer de spelers snel te reageren en te scoren; niet 

eisen!

Materialen:

5 1 

5 1 1  

Duelspel – ‘Speedie’Veld D


