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Organisatie:

Zie tekening.

Leg evenveel pionnen neer als het aantal spelers per 

team.

Opdracht:

Spelers proberen pionnen te ‘stelen’. De speler dribbelt 

heen door de slalom en terug afhankelijk van de 

variatie die je toepast.

Variaties:

1. ‘steel’ een pion en breng het naar je eigen vak

2. ‘steel’een pion, leg het neer in het vierkant en 

dribbel naar je eigen vak

3. met tikker in het vierkant. Speler moet met 

‘gestolen’pion door het vierkant terug; wordt hij 

getikt dan moet hij de pion inleveren en zonder pion 

doordribbelen naar zijn eigen vak.

4. geef ze x seconden de tijd om de pionnen te 

‘stelen’.

Coaching:

Bij het dribbelen de bal dicht bij de voet houden.

Wees duidelijk in de opdracht.

Materialen:

10

4 5 5 6

Dribbelen ‘Pionnensteeltje’Veld A

5 m



Organisatie:

Zie tekening.

Bij oneven aantal spelers extra ‘pakker’ in het midden.

Opdracht:

Naar elkaar de bal passen met of zonder ‘pakker’.

Wisselen met de speler die verkeerd passt of als de 

pakker’ de bal raakt.

Na 5 minuten doordraaien met de klok mee 

Variaties:

1. zonder pakkers;

2. eerst aannemen dan passen

3. Rond spelen zonder dat de bal gepakt wordt, is een 

punt; wordt de bal afgepakt, is punt voor pakker.

Coaching:

Aannemen en passen met binnenkant voet.

Materialen:

4

8

Aannemen en passenVeld B

6 m
6
 m



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 tegen 1 duel, waarbij de speler steeds wisselt van 

aanvaller naar verdediger.

Opdracht:

Speler valt aan en probeert te scoren. Zodra de 

aanvaller de bal verliest, wordt hij de verdediger.

De verdediger wordt aanvaller bij het andere speelvak.

Variaties:

1. scoren binnen x seconden

2. bij een score blijft de verdediger staan en schuift de 

anvaaler door naar volgende speelvak.

Coaching:

Stimuleer de spelers snel de bal af te pakken of te 

scoren; niet eisen!

Duel affluiten als het te lang duurt.

Materialen:

2 10 

10 2 8  

Duelspel – ‘Speedie’Veld D

1
2

3
4


