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Organisatie:

Spelers met bal passt naar trainer 1 en rent snel om de 

1ste pion 2. Trainer geeft een voorzet 3, waarna speler 

afwerkt op doel 4. Na het schot parcour uitvoeren 5.

Start met 1ste pion en daarna de volgende, etc.

Vaste doelverdediger.

Opdracht:

Na de pass op de trainer een snelle loopactie maken 

en zo snel mogelijk schieten.

Variaties:

Je kunt pas naar de volgende pion als je hebt 

gescoord.

Coaching:

Na de pass direct starten met loopactie.

Materialen:
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Organisatie:

Speler schiet op doel 1, en dribeelt daarna naar het 

volgende doel 2. Voorbij de pion schiet speler op doel 3 

en dribbelt daarna om de pion. Hierna scoren na een 

duel 4. De speler neemt de doelpositie over en de 

andere speler neemt de bal en dribbelt terug via 

parcour 5.

Opdracht:

Snel scoren en doorgaan; vooral bij het laatste doel.

Variaties:

1. 2 teams maken

2. Een tijdslimiet instellen

3. Elke score in de eertse 2 doelen is 2 punten en de 

laatste 5 punten.

Coaching:

De volgende speler laten starten nadat de 

voorgaande speler de 3e actie heeft afgerond.

Richten bij de afwerking en snel afwerken/passeren bij 

het duel. 

Materialen:

10

6
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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

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


