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Organisatie:

Veld met 2 scoringsvakken. Twee teams die elk een 

scoringsvak verdedigen. Scoren door de rugbybal 

achter de lijn te drukken. Onderhands overspelen.

De speler mag 3 stappen met de bal maken.

Opdracht:

Samenspelen en tot score komen.

Variaties:

- Aantal stappen verminderen/vermeerderen

- Bovenhands elkaar aanspelen.

Coaching:

Aandacht aan samenspel en vrijlopen.

Materialen:

1

6

4

6

Samen Rugby-en Veld A



Organisatie:

Speler slaomt door driehoek en:

A schiet direct op doel

B passeert speler om te scoren.

Opdracht:

Maak een schijactie bij A voor de slaom.

Versnellen na passeren pion.

Variaties:

Score; wie haalt de eerste 10 doelpunten.

Tijd; wie scoort het snelst.

Coaching:

Nadruk op schijnactie, snel schieten en versnelling.

Materialen:

10

6

2 of 

2
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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:

Eén kant aanvallers en aan de andere kant de 

verdedigers. Na duel worden aanvallers verdedigers en 

andersom. Wanneer de aanvallers de bal verliezen aan 

de verdedigers dan mogen zij tegenscoren.

Bij elke doelpunt een pion omleggen.

Opdracht:

Scoren door samenspelen. Na score of balverlies 

doorlopen naar het doel

Variaties:

Onberperkt of beperkt aantal keren de bal aanraken

Na x seconden/minuten scoren

Coaching:

Stimuleer samenspelen.

Verdedigers kort op de bal verdedigen.

Aanvallers voor elkaar vrij staan.

Materialen:

6

2

6 kleine

Duel 2vs2Veld D


