
PO, TA: (3 : 1) OEFENING 1

Methodiek
Drie aanvallers moeten d.m.v. samenspel de bal in hun bezit zien 
te houden zonder dat de verdediger de bal kan veroveren.

3x bal afnemen is wisselen van taak met de aanvaller die het 
langst niet in het midden heeft gestaan.

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

Materialen
Aantal spelers: 4
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 10m bij 8m

De 3 spelers nemen positie in op 3 van de 4 
zijden.
De verdediger neemt de positie in het midden in
De bal start bij de middelste man van de drie 
aanvallers.

Aanwijzingen
Aanvallers coachen op:
- het goed aanspeelbaar zijn aan beide zijden 
van de speler in balbezit.
- het goed vragen om de bal aan de kant van 
de bal.
- het goed inspelen van de bal, voor de man, 
op de linker/rechter voet.
- het zoveel mogelijk over de bal heen kijken.

Verdediger coachen op:
- Druk op de bal geven zodat de aanvallers 
een fout maken

PO, TA: (3 : 1) OEFENING 3

Methodiek
Drie aanvallers moeten d.m.v. samenspel de bal in hun bezit zien 
te houden zonder dat de verdediger de bal kan veroveren.

De aanvaller die een fout maakt wordt verdediger

Uitvoering:
- In spelvorm 5x samenspel = 1 pnt.
- aanraken/afpakken of lijndribbel =1 pnt.
- wisselen van taak bij 5 pnt.

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

Materialen
Aantal spelers: 4
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4 
Afstand tussen de pylonen: 10m bij 8m 

De 3 spelers nemen positie in op 3 van de 4 
zijden.
De verdediger neemt de positie in het midden in
De bal start bij de middelste man van de drie 
aanvallers.

Aanwijzingen
Aanvallers coachen op:
- het goed aanspeelbaar zijn aan beide zijden 
van de speler in balbezit.
- het goed vragen om de bal aan de kant van 
de bal.
- het goed inspelen van de bal, voor de man, 
op de linker/rechter voet.
- het zoveel mogelijk over de bal heen kijken.

Verdediger coachen op:
- Druk op de bal geven zodat de aanvallers 
een fout maken.



PO, TA: (4 : 1) OEFENING 1

Methodiek
Vier aanvallers moeten d.m.v. samenspel de bal in hun bezit zien 
te houden zonder dat de verdediger de bal kan veroveren.

3x bal afnemen is wisselen van taak met de aanvaller die het 
langst niet in het midden heeft gestaan.

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

Materialen
Aantal spelers: 5
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 10m bij 8m

De 4 spelers nemen positie in op de 4 zijden.
De verdediger neemt de positie in het midden in
De bal start bij de middelste man van de vier 
aanvallers.

Aanwijzingen
Aanvallers coachen op:
- het goed aanspeelbaar zijn aan beide zijden 
van de speler in balbezit.
- het goed vragen om de bal aan de kant van 
de bal.
- het goed inspelen van de bal, voor de man, 
op de linker/rechter voet.
- het zoveel mogelijk over de bal heen kijken.

Verdediger coachen op:
- Druk op de bal geven zodat de aanvallers 
een fout maken

PO, TA: LIJNDRIBBEL 3:1 MET DOEL

Methodiek
d.w.z. dat 3 aanvallers d.m.v. samenspel/ een persoonlijke actie 1 
verdediger uitspelen, om daarna in het doel te scoren.

Opgelet!
De 3 aanvallers mogen bij deze actie geen buitenspel lopen. De 
buitenspellijn wordt hierbij bepaald door de verdediger. (alleen 
van toepassing voor teams 11-11)

De verdediger kunnen de afgepakte bal scoren door de bal over 
de lijn aan de overzijde te dribbelen.

Materialen
Aantal spelers: 4
Aantal pylonen: 4
Aantal ballen: 3
Afstand tussen de pylonen: 
F-pupillen: 18m bij 12m
E-pupillen: 20m bij 15m
D-pupillen: 25m bij 20m
C-,B-,A-junioren: 30m bij 25m
Doel: 3 bij 1 meter

Aanwijzingen
Aanvallers coachen op:
- het breed houden van het veld door de 
aanvallers
- diepte brengen in het spel, rekening 
houdend met buitenspel, maar ook met het 
tijdig omschakelen bij balverlies
- de positie van de middelste man die als 
verbindingsspeler optreedt en daarbij ook op 
het juiste moment de actie kan/moet maken.

Verdedigers coachen op:
- het goed knijpen, daar waar dit wordt 
gevraagd
- het gebruik maken van de buitenspelregel
- het coachen van elkaar ( het initiatief ligt bij 
de achterste speler).


