
Organisatie 

Vorm 1 

Dribbelen 

Vorm 2 

Passen/ 

mikken 

Vorm 3 

Schieten 

Tijd Activiteit Persoon 

- 00:15 uur Veld uitzetten De spelbegeleiders 

00:00 uur Welkom heten kinderen De spelbegeleiders 

00:05 uur Startvorm 1 spelbegeleider leidend 

00:13 uur Verdeling van de gehele 

groep in 3 groepen 

1 spelbegeleider leidend 

en de kinderen gaan met 

de spelbegeleiders mee 

00:15 uur  Start van de 3 vormen 4 spelbegeleiders  

00:25 uur doordraaien 1 persoon regelt het 

doordraaien * en de 

spelbegeleiders blijven 

staan 

00:35 uur doordraaien 1 persoon regelt het 

doordraaien * en de 

spelbegeleiders blijven 

staan 

00:45 uur Per veldje afsluitende 

partijvorm 4 tegen 4 

spelen 

 

De spelbegeleider  

begeleidt partijvorm 

00:55 uur opruimen De kinderen centraal bij 

elkaar halen en iedereen 

laten opruimen 

01:00 uur  afsluiten Kinderen geven de 

spelbegeleiders een 

high five. 

Trainer 

Trainer 

Trainer 

Oefenvorm Spelbegeleider (naam) 

Startvorm 

Vorm 1 (dribbelen) 

Vorm 2 (passen/mikken) 

Vorm 3 (schieten) 

Vorm 4 (partijspel) 

 

Startvorm 

Organisatie 



Organisatie vooraf 
- Vooraf zorgen dat materiaal beschikbaar en bereikbaar is, zodat je tijdig kunt gaan uitzetten. 
- Iedere spelbegeleider zet zijn eigen vorm uit. 
- Gelieve de velden uitzetten met verschillende kleuren dopjes en in elk geval voldoende dopjes gebruiken.  
- Leg meteen de ballen klaar bij de vormen, zodat er na de startvorm meteen gestart kan worden. 
- Gebruik zoveel als mogelijk de lijnen die op het veld staan. 
- Bij de partijvormen bij voorkeur doeltjes gebruiken. 
- Het zou mooi zijn als alles uitgezet is als de trainingsactiviteit start.. Je kan dan met elkaar nog even kort schakelen en de kinderen ontvangen. 
 
Doordraaien 
Er is 1 spelbegeleider verantwoordelijk  voor het doordraaien en dat gaat als volgt : Die persoon pikt de spelers van vorm 1 op en loopt met ze naar vorm 2. Daar  
wordt de vorm stil gezet en de spelers van vorm 2 gaan weer mee naar vorm 3 en zo gaat de persoon langs alle vormen totdat hij weer met de spelers van vorm 3 
aankomt bij vorm 1. De spelbegeleiders blijven dan staan.  
 
Startvorm : (1 spelbegeleider leidend ) 
- Alle spelers bij elkaar en de ballen op 1 centrale plaats laten verzamelen. 
- Vervolgens de spelers het vak van de startvorm laten verkennen (rondrennen of vliegtuigen) Als ze het vak uitlopen en corrigeren) Hierdoor leren ze het vak 

kennen. 
- Dan bijvoorbeeld een tikspel met opdrachtje. Bv: als je getikt ben met je benen wijd staan en als er doorheen gekropen wordt dan zijn ze weer vrij. Of een high 

five geven. Dit kan je ongeveer 3 keer doen. Op een groep van ongeveer 26 kinderen kan je 3 a 4 tikkers aanwijzen. 
- Er is ook de mogelijkheid om nog even te dribbelen met de bal in het vak. Je kan het leuk maken door als trainers er tussen te lopen en ballen weg te tikken. 

Ook opdrachtjes als de trainer stop zegt om dan de hele groep stil te laten staan of 1 keer klappen betekent de andere kant op dribbelen.  
- Houd de tijd goed in de gaten, je hebt maar max. 10 minuten ! 
 
Oefenvormen  
- Hieronder kun je als vereniging de oefenvormen met korte uitleg vermelden en daarnaast de oefenvormen vanuit de DVD toevoegen. 
 
Partijvormen 
- Afhankelijk van de aantallen een partijvorm met 2 kleuren hesjes van maximaal 4 tegen 4. 
- Het mag best oneven zijn en je kan ook de krachten verdelen door met hesjes te wisselen. 
- Zie voor de spelregels de flyer 4 tegen 4 en deel deze uit aan de spelbegeleiders. 

Aandachtspunten 


