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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: 
- Passen en Trappen met 
positiewisselingen 
- Na pass aan de andere kant achteraan 
sluiten 
- Elke pass direct 
- Van beide kanten uitvoeren 
- 2 minuten 
 
Uitbreiden door een dubbele kaatst na de 
pass 
 
 
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 
- Eventueel een keer controleren als er 
niet direct gespeeld kan worden, 
bijvoorbeeld door slechte pass of door 
slecht veld 
 
 

2 tegen 2 + keeper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regels: 

 Inspelen door de verdedigers 

 Beide partijen sluiten aan en spelen 
2 tegen 2 

 De aanvallers proberen via acties en 
combinaties tot scoren te komen 

  De verdedigers proberen zo snel 
mogelijk druk te zetten op de 
aanvallers 

 Actie mag niet langer dan 1 ½ 
minuut duren 

Afmeting: 
• lengte: 40 meter 
• breedte: 20 meter 
Aantal spelers: 
• 8-10 spelers 
• doorwisselen na elke 
doelpunt, achterbal 
of hoekschop 
Materiaal: 
• 8 ballen 
• 6 pionnen 
•1 groot doel en 1 pupillen doeltje (3 bij 1 
meter) 
 

 
 Aanvallen 
• snelheid maken 

 juiste balsnelheid 
• direct spel en/of aannemen-spelen 
• goede veldbezetting 
• juiste moment van aanbieden 
herkennen 
Verdedigen 

 Druk zetten op de bal (juiste 
moment) 

 De drie verdedigers moeten de 
aanvallers proberen een kant op te 
dwingen. 

 Communicatie van de verdedigers 
onderling. 

 Drie verdedigers moeten bij elkaar 
blijven 

 
 
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 
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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. 

  
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 (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 
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. 
 


