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Organisatie Inhoud Coaching 

Warming-up 
 
 

Loop eerst metl de groep drie rondes in.  
  
Zet met dopjes een begin en eindpunt neer 
ongeveer 15 m.  
Maak dan twee rijtjes vanaf de achterlijn 
naast elkaar. 
Laat de spelers naar het laatste dopje toe 
lopen waarbij zij een oefening uit voeren 
Bijvoorbeeld: knieheffen, kruispas enz. Op 
de terug weg dribbelen de spelers. 

 
 

 

Pass en trapvorm als verlengde warming 
up 
 
Maak 2 organisaties zoals hieronder 
 

 
 

Uitleg: 
- Twee spelers zonder bal bij zowel B als C 
- Overige spelers met bal bij pylon A 
- Speler 1 speelt de bal naar speler 2 
- Speler 2 neemt de bal (om de pylon) aan 
en speelt de bal op speler 3 
- Speler 3 dribbelt naar de beginpositie 
- Iedere speler schuift 1 positie door 
- Inmiddels heeft speler 4 al naar speler 5 
gespeeld 
- na 4 min via links beginnen 
 
 
afmeting: 
Zie plaatje 
 
Aantal spelers: 
• 2 organisaties  
• 4-10 spelers organisatie meerdere keren 
uitzetten naast elkaar 
 
Materiaal: 
• 12 ballen 
• 9  hoedjes 
 
 

Coach momenten 
- Strak inspelen 
- Voor actie maken  
-juiste been inspelen 
- bal na coachen 

4 tegen 4 met vier doeltjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regels: 
• beide teams kunnen scoren op twee 
kleine 
doeltjes 
• als de bal uit is indribbelen of inpassen 
• bij een achterbal of hoekschop in het 
midden 
tussen detwee eigen doeltjes starten 
Afmeting: 
• lengte: 20 meter 
• breedte: 40 meter 
(afstand doeltjes vanaf zijlijn 3-10 meter) 
Aantal spelers: 
• 8-10 spelers 
• 9 of 10 spelers (doorwisselen na elke 
doelpunt, achterbal 
of hoekschop) 
Materiaal: 
• 8 ballen 
• 4 pionnen 
• 8 hesjes (4 om 4) 
• 4 doeltjes (3 bij 1 meter) 

 
 Aanvallen 
• juiste balsnelheid 
• direct spel en/of aannemen-spelen 
• goede veldbezetting 
• juiste moment van aanbieden herkennen 
Verdedigen 
• goede organisatie (veldbezetting) 
• juiste moment herkennen om aanval op 
de bal te doen 
• actief verdedigen (opbouw tegenpartij 
storen) 
• niet alleen vanuit directe tegenstander 
verdedigen maar rugdekking geven 
 
Methodiek: Moeilijker/Makkelijker 
Aanvallen moeilijker maken / Verdedigen 
makkelijker maken 
• veld smaller maken 
• doeltjes dichter bij elkaar plaatsen 
Aanvallen makkelijker maken / 
Verdedigen moeilijker maken 
• veld langer maken 
 

Partijspel 6 tegen 6 +keeper 
 
 

Regels: 
• Opbouw begint altijd bij de keeper na 
hoekschoppen en achterballen 

 Verdedigende partij moet opbouwen 
en kan scoren op de twee kleine 
doeltjes. 

 Aanvallende partij scoort op het grote 
doel. 

Coaching (voor drukzettende partij) 
verdedigen: 
- Geconcentreerd wachten op welke kant 
de keeper kiest om op te bouwen. 
- Daarna 11 en 8 zo snel mogelijk kantelen 
en man loslaten. 
- De 9 moet eerst de ballijn van 4 naar 3 
dichtlopen en daarna druk zetten op 
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Afmeting: 
Half speelveld 
Aantal spelers: 
• 12 peler + 1 keeper 
Materiaal: 
• 15 ballen 
• 4 pionnen 
• 2 kleuren hesjes 6 om 6 
• 1 groot doel en 2 kleine doeltjes 

balbezittende 4. 
- De 10 en 6 knijpen naar rechts, maken het 
spel klein en moeten kort op hun directe 
man zitten. 
- De 7 gaat richting de linksback en moet 
kort op de man gaan zitten. 
 
 
 
 

Partijspel 6 tegen 6 + keeper 
 
 
 

 

Regels: 
• vrij spel 
 
 
 
 
Afmeting: 
Half speelveld 
Aantal spelers: 
• 12 peler + 1 keeper 
Materiaal: 
• 15 ballen 
• 4 pionnen 
• 2 kleuren hesjes 6 om 6 
• 1 groot doel en 2 kleine doeltjes 

Coaching  verdedigen: 
- Geconcentreerd wachten op welke kant 
de keeper kiest om op te bouwen. 
- Daarna 11 en 8 zo snel mogelijk kantelen 
en man loslaten. 
- De 9 moet eerst de ballijn van 4 naar 3 
dichtlopen en daarna druk zetten op 
balbezittende 4. 
- De 10 en 6 knijpen naar rechts, maken het 
spel klein en moeten kort op hun directe 
man zitten. 
- De 7 gaat richting de linksback en moet 
kort op de man gaan zitten. 
 


