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E-pupillen – Week 4 – Cyclus 1 
“(AV) Diep spelen in de opbouw (passen/aannemen)” 

ORGANISATIE	 INHOUD	 COACHING	
2	tegen	1	(+1)	klein	doeltje	-	lijn	 Regels:		

•	speler	1	start	met	de	bal	en	moet	de	1e	bal	
spelen	naar	speler	2	vervolgens	2	tegen	1	
uitspelen	
•	aanvallers	kunnen	scoren	op	het	kleine	
doeltje	
•	verdedigers	kunnen	scoren	door	de	bal	over	
de	lijn	te	dribbelen	
•	als	de	bal	uit	is	indribbelen	of	inpassen	
•	bij	een	achterbal	/	hoekschop	/	doelpunt	
opnieuw	starten	
•	organisatie	2	x	uitzetten	en	na	3-4	minuten	
wisselen	
	
afmeting:		
•	lengte:	20	meter	
•	breedte:	10	meter	
	
Aantal	spelers:		
•	10	spelers	(organisatie	2x	uitzetten)	
	
Materiaal:		
•	8	ballen	
•	4	pionnen	
•	8	hesjes	(4	om	4)	
•	2	doeltjes	(3	bij	1	meter)	
	
	
	

Karakteristiek:	Aanvallen	
•	scoren	door	te	schieten	/	passen	tussen	de	
pionnen	
•	aannemen	van	een	rollende	bal	voor	of	op	de	
lijn	
	
Eisen	aan	het	spel:	Aanvallen	
•	goede	eerste	aanname	(onder	controle	houden)	
•	passen	met	binnenkant	voet	/	wreef	tussen	de	
pionnen	

4	tegen	4	lang	smal	veld	2	kleine	doeltjes	 Regels:		
•	beide	teams	kunnen	scoren	door	te	
passen/schieten	in	1	klein	doeltje	
•	als	de	bal	uit	is	indribbelen	of	inpassen	
•	bij	een	hoekschop	starten	bij	het	eigen	doeltje	
	
afmeting:		
•	lengte:	40	meter	
•	breedte:	15-18	meter	
	
Aantal	spelers:		
•	8-10	spelers	
•	9	of	10	spelers	(doorwisselen	na	elk	doelpunt,	
achterbal	of	hoekschop)	
	
Materiaal:		
•	8	ballen	
•	4	pionnen	
•	8	hesjes	(4	om	4)	
•	2	doeltjes	(3	bij	1	meter)	
•	14	hoedjes	

Aanvallen	
•	in	de	opbouw	de	tegenpartij	‘lokken’	om	de	
ruimte	in	de	diepte	te	creëren	
•	na	terugwinnen	van	de	bal	zo	snel	mogelijk	de	
dieptepass	spelen	
	
Verdedigen	
•	eerst	zorgen	dat	de	organisatie	goed	staat	dan	
druk	zetten	
•	direct	druk	geven	op	de	opbouw	van	de	
tegenpartij	
	
Aanvallen	
•	‘diep’	denken	
•	het	kunnen	vrijmaken	van	de	bal	
•	goed	positiespel	in	de	kleine	ruimte	als	
voorbereiding	op	de	dieptepass	
•	korte	1-2	combinaties	en	balovernames	
•	goede	afstemming	tussen	opbouwers	en	diepe	
speler	
	
Verdedigen	
•	naar	bal	toe	verdedigen	
•	aanspeellijn	naar	diepe	speler	dicht	houden	
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E-pupillen – Week 4 – Cyclus 1 
“(AV) Diep spelen in de opbouw (passen/aannemen)” 

ORGANISATIE	 INHOUD	 COACHING	
3	tegen	2	lang	smal	veld	2	kleine	doeltjes	 Regels:		

•	beide	teams	kunnen	scoren	op	een	klein	
doeltje	
•	als	de	bal	uit	is	indribbelen	voor	het	tweetal	
of	inpassen	voor	het	drietal	
•	bij	een	hoekschop	/	achterbal	starten	bij	het	
doeltje	van	het	drietal	
•	dubbele	score	wanneer	de	voorste	verdediger	
de	bal	verovert	
op	helft	tegenpartij	en	scoort	
•	na	verloop	van	tijd	wisselen	team	A	en	team	B	
van	rol	
	
afmeting:		
•	lengte:	25-30	meter	
•	breedte:	10-12	meter	
	
Aantal	spelers:		
•	5-9	
•	6-9	spelers	(doorwisselen	na	elk	doelpunt,	
achterbal	of	hoekschop)	
•	10	spelers	of	meer	(organisatie	twee	keer	
uitzetten)	
	
Materiaal:		
•	8	ballen	
•	4	pionnen	
•	8	hesjes	(4	om	4)	
•	2	doeltjes	(3	bij	1	meter)	
•	12	hoedjes	

Aanvallen	
•	in	de	opbouw	de	tegenpartij	‘lokken’	om	de	
ruimte	in	de	diepte	te	creëren	
•	na	terugwinnen	van	de	bal	zo	snel	mogelijk	de	
dieptepass	spelen	
	
Verdedigen	
•	vanuit	je	organisatie	druk	geven	op	de	opbouw	
van	de	tegenpartij	
	
Aanvallen	
•	‘diep’	denken	
•	het	kunnen	vrijmaken	van	de	bal	
•	goed	positiespel	in	de	kleine	ruimte	als	
voorbereiding	op	de	dieptepass	
•	korte	1-2	combinaties	en	balovernames	
•	goede	afstemming	tussen	opbouwers	en	diepe	
speler	
	
Verdedigen	
•	naar	bal	toe	verdedigen	
•	aanspeellijn	naar	diepe	speler	dicht	houden	

4	tegen	4	lang	smal	veld	2	kleine	doeltjes	 Regels:		
•	beide	teams	kunnen	scoren	door	te	
passen/schieten	in	1	klein	doeltje	
•	als	de	bal	uit	is	indribbelen	of	inpassen	
•	bij	een	hoekschop	starten	bij	het	eigen	doeltje	
	
afmeting:		
•	lengte:	40	meter	
•	breedte:	15-18	meter	
	
Aantal	spelers:		
•	8-10	spelers	
•	9	of	10	spelers	(doorwisselen	na	elk	doelpunt,	
achterbal	of	hoekschop)	
	
Materiaal:		
•	8	ballen	
•	4	pionnen	
•	8	hesjes	(4	om	4)	
•	2	doeltjes	(3	bij	1	meter)	
•	14	hoedjes	

Aanvallen	
•	in	de	opbouw	de	tegenpartij	‘lokken’	om	de	
ruimte	in	de	diepte	te	creëren	
•	na	terugwinnen	van	de	bal	zo	snel	mogelijk	de	
dieptepass	spelen	
	
Verdedigen	
•	eerst	zorgen	dat	de	organisatie	goed	staat	dan	
druk	zetten	
•	direct	druk	geven	op	de	opbouw	van	de	
tegenpartij	
	
Aanvallen	
•	‘diep’	denken	
•	het	kunnen	vrijmaken	van	de	bal	
•	goed	positiespel	in	de	kleine	ruimte	als	
voorbereiding	op	de	dieptepass	
•	korte	1-2	combinaties	en	balovernames	
•	goede	afstemming	tussen	opbouwers	en	diepe	
speler	
	
Verdedigen	
•	naar	bal	toe	verdedigen	
•	aanspeellijn	naar	diepe	speler	dicht	houden	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Wo. 20-01-2016 // oefenwedstrijd // 20:00 uur 
 

 
 

 

 
 

E-pupillen – Week 4 – Cyclus 1 
“(AV) Diep spelen in de opbouw (passen/aannemen)” 

 
2	tegen	1	(+1)	klein	doeltje	-	lijn	 4	tegen	4	lang	smal	veld	2	kleine	doeltjes	
Methodiek	
Aanvallen	moeilijker	maken	/	Verdedigen	makkelijker	maken	
•	doel	/	poort	verkleinen	
•	afstand	van	het	passen	vergroten	
•	passen	/	schieten	van	een	rollende	bal	
•	passen	/	schieten	met	het	‘verkeerde’	been	
•	poortschietspel	met	keeper		
	
Aanvallen	makkelijker	maken	/	Verdedigen	moeilijker	maken	
doel	/	poort	vergroten	
•	afstand	van	passen	verkleinen	
	

Methodiek	
Aanvallen	moeilijker	maken	/	Verdedigen	makkelijker	maken	
•	veld	smaller	maken	
•	verdedigende	team	belonen	wanneer	ze	de	bal	veroveren	
op	helft	tegenpartij	en	scoren	(eerder	druk	zetten)	
	
Aanvallen	makkelijker	maken	/	Verdedigen	moeilijker	maken	
•	veld	breder	maken	

3	tegen	2	lang	smal	veld	2	kleine	doeltjes	 4	tegen	4	met	4	doeltjes	
Methodiek	
Aanvallen	moeilijker	maken	/	Verdedigen	makkelijker	maken	
•	veld	smaller	maken	
	
Aanvallen	makkelijker	maken	/	Verdedigen	moeilijker	maken	
•	veld	breder	maken	

Methodiek	
Aanvallen	moeilijker	maken	/	Verdedigen	makkelijker	maken	
•	veld	smaller	maken	
•	verdedigende	team	belonen	wanneer	ze	de	bal	veroveren	
op	helft	tegenpartij	en	scoren	(eerder	druk	zetten)	
	
Aanvallen	makkelijker	maken	/	Verdedigen	moeilijker	maken	
•	veld	breder	maken	

 


