
WU, DR, TK: FLUIT / NUMMERSPEL

Methodiek
Elke speler dribbelt met een bal door het vak. De trainer gebruikt de vooraf aan gegeven 
tekens.
Bij het fluiten of het roepen van een nummer moeten de spelers de daarbij behorende 
afgesproken tekens uitvoeren, zoals:
- Naar de zijkant dribbelen
- Een kapbeweging maken
- De bal stil leggen onder de voet
- Een versnelling maken met de bal aan de voet
- De bal hooghouden.
- Op de bal zitten
- Wisselen van bal met een andere speler.
- Andere techniek oefeningen 
Opgelet!
Maak er een puntenspel van.
Wie behaalt de minste strafpunten?

Materialen
Tijd: 10-15 min
Ronde tijden: 1 a 2 min
Pylonen: 4 pylonen om het speelveld uit te zetten
Ballen: iedere speler heeft een bal.

WU, PT: NUMMER PASSSPEL

Methodiek
De spelers vormen een groepje van 5 spelers. Elke speler krijgt een nummer van 1 t/m 5. De 
spelers lopen door elkaar in het vierkant en spelen elkaar nummergewijs ( 1 speelt naar 2; 2 
speelt naar 3 etc.) de bal toe.

Opgelet!
Gebruik het hele vak

Variatie:
- Laat de spelers kennis maken met verschillende afstanden.
- Gebruik ook het andere been

Materialen
Tijd: 10-15 min
Pylonen: 4 pylonen om het speelveld uit te zetten
Ballen: voor een vijftal 1 bal



WU: SIGNAAL SPEL

Methodiek
Alle spelers staan met een bal naast elkaar in één rij voor de trainer. Vooraf 
spreekt de trainer met de spelers bepaalde tekens af. Op een teken van de 
trainer voeren de spelers bijbehorende opdracht uit.

Voorbeelden zijn:
- dribbelen op de plaats door de bal links rechts te tikken
- dribbelen naar links of rechts.
- voor uit of achteruit te dribbelen.
- voeten beurtlinks links rechts op de bal zetten.
- etc.

Materialen
Tijd: 10-15 min
Pylonen: gebruik hiervoor de ruimte die u voor u training 
ter beschikking heeft.
Ballen: voor iedere speler een bal.

Aanwijzingen
- zorg dat elke speler voldoende ruimte heeft voor het 
uitvoeren van de oefening.
- houdt controle over de bal. Let er op dat de spelers 
de bal dichtbij zich houden.
- doe eerst oefeningen zonder bal.


