
PO, TA: (4 : 2) OEFENING 1

Methodiek
Vier 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: 6
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 12m bij 10m

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

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: 2. (4 : 2)

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

Hierbij wordt gewerkt met 3 teams(3 kleuren hesjes) van elk 2 
spelers. Twee teams vormen de aanvallende partij en het derde 
team is, totdat zij de bal hebben veroverd, de verdedigende partij.
Direct na de verovering wisselt het verdedigende team van taak 
met het aanvallende team die de fout veroorzaakt heeft.

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

Materialen
Aantal spelers: 6
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 12m bij 10m

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

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: (4 : 2) OEFENING 3

Methodiek
Vier 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: 6
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen: 12m bij 10m
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

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: LIJNDRIBBEL 4:2 MET DOEL

Methodiek
d.w.z. dat 4 aanvallers d.m.v. samenspel/ een persoonlijke actie 2 
verdedigers uitspelen, om daarna in het doel te scoren.

Opgelet!
De 4 aanvallers mogen bij deze actie geen buitenspel lopen. De 
buitenspellijn wordt hierbij bepaald door de verdediger (alleen van 
toepassing voor teams 11-11).

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

Materialen
Aantal spelers: 6
Aantal ballen: 1
Aantal pylonen: 4
Afstand tussen de pylonen:
F-pupillen: 20m bij 15m
E-pupillen: 25m bij 20m
D-pupillen: 30m bij 25m
C-,B-,A-junioren: 35m bij 30m
Doel: 3 bij 1 meter

Aanwijzingen
Aanvallers coachen op:
- het samenspelen vanuit een ruit vorm, 
waarbij gezorgd moet worden dat de 
nummer 3 de vrije man is
- het creëren van een twee tegen een situatie
- het zo breed en diep mogelijk staan van de 
twee buitenste spelers

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


