
PO, TA: (5 : 3) OEFENING 1

Methodiek
Vijf aanvallers moeten d.m.v. samenspel de bal in hun bezit 
houden zonder dat de verdedigers de bal kunnen veroveren.

De aanvaller die een fout maakt wisselt van taak met de langst 
staande verdediger.

Variatie in uitvoering:
de aanvallers mogen de bal maar 2x raken.

Materialen
Aantal spelers: 8
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 15m bij 12m

Aanwijzingen
Aanvallers coachen op:
- het vrijlopen en aanspeelbaar zijn, zonder 
bal
- het innemen van de positie, zodanig dat ze 
zicht houden op het hele veld
- het altijd in beweging zijn van de bal en de 
speler
- het geven van de bal met een boodschap 
(in de ruimte en op welk been)
- het vragen om de bal
- het nacoachen van de bal/ pass
- het zodanig innemen van een positie, dat er 
altijd driehoeken worden gevormd (altijd met 
een middelste man)
- het zodanig innemen van een positie door 
de middelste speler, dat hij altijd direct of 
indirect (2x raken) door kan spelen

Verdediger coachen op:
- het rekening houden met een goed zicht op 
de posities van de aanvallers
- het isoleren van de aanvaller in balbezit 
naar de zijkant van het veld
- het coachen van elkaar bij het verdedigen 
(het initiatief ligt bij de achterste speler)



PO, TA: (5 : 3) OEFENING 2

Methodiek
Vijf aanvallers moeten d.m.v. samenspel de bal in hun bezit 
houden zonder dat de verdedigers de bal kunnen veroveren.

De verdediger moet na het veroveren van de bal d.m.v. lijndribbel 
scoren over de korte zijden(omschakeling).

Wisselen van taak: De verdediger die het langst in het midden 
heeft gestaan wisselt met de aanvaller die de fout heeft gemaakt 
of hij wisselt met de langst staande aanvaller.

Variatie in uitvoering:
de aanvallers mogen de bal maar 2x raken.

Materialen
Aantal spelers: 8
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 15m bij 12m

Aanwijzingen
Aanvallers coachen op:
- het vrijlopen en aanspeelbaar zijn, zonder 
bal
- het innemen van de positie, zodanig dat ze 
zicht houden op het hele veld
- het altijd in beweging zijn van de bal en de 
speler
- het klein maken van het veld bij balverlies 
en het zo groot mogelijk maken van het veld 
bij balbezit
- het geven van de bal met een boodschap 
(in de ruimte en op welk been)
- het vragen om de bal
- het nacoachen van de bal/ pass
- het zodanig innemen van een positie, dat er 
altijd driehoeken worden gevormd (altijd met 
een middelste man)
- het zodanig innemen van een positie door 
de middelste speler, dat hij altijd direct of 
indirect (2x raken) door kan spelen

Verdediger coachen op:
- het rekening houden met een goed zicht op 
de posities van de aanvallers
- het isoleren van de aanvaller in balbezit 
naar de zijkant van het veld
- het coachen van elkaar bij het verdedigen 
(het initiatief ligt bij de achterste speler)



PO, TA: (5 : 3) OEFENING 3

Methodiek
Vijf aanvallers moeten d.m.v. samenspel de bal in hun bezit 
houden zonder dat de verdedigers de bal kunnen veroveren.

De verdedigers moeten na het veroveren van de bal op de kleine 
doeltjes scoren (omschakeling).

Wisselen van taak: De verdediger die het langst in het midden 
heeft gestaan wisselt met de aanvaller die de fout heeft gemaakt 
of hij wisselt met de langst staande aanvaller.

Variatie in uitvoering:
de aanvallers mogen de bal maar 2x raken.

Materialen
Aantal spelers: 8
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 15m bij 12m
Kleine doelen: 2x (3m bij 1m)

Aanwijzingen
Aanvallers coachen op:
- het vrijlopen en aanspeelbaar zijn, zonder 
bal
- het innemen van de positie, zodanig dat ze 
zicht houden op het hele veld
- het altijd in beweging zijn van de bal en de 
speler
- het klein maken van het veld bij balverlies 
en het zo groot mogelijk maken van het veld 
bij balbezit
- het geven van de bal met een boodschap 
(in de ruimte en op welk been)
- het vragen om de bal
- het nacoachen van de bal/ pass
- het zodanig innemen van een positie, dat er 
altijd driehoeken worden gevormd (altijd met 
een middelste man)
- hetzodanig innemen van een positie door 
de middelste speler, dat hij altijd direct of 
indirect (2x raken) door kan spelen

Verdediger coachen op:
- het rekening houden met een goed zicht op 
de posities van de aanvallers
- het isoleren van de aanvaller in balbezit 
naar de zijkant van het veld
- het coachen van elkaar bij het verdedigen 
(het initiatief ligt bij de achterste speler)


