
DR, WU, TK: OVERSTEEK SPEL

Methodiek
Alle spelers staan met de bal aan de voet aan één kant van het 
veld en één speler staat zonder bal in het midden. Op een teken 
van de trainer mogen de spelers proberen het veld over te steken. 
De tikker moet vervolgens proberen de ballen van de spelers 
buiten het veld te schieten.
De spelers van een weggeschoten bal gaan ook in het midden 
staan om de bal af te pakken.

Variatie:
- De spelers moeten zelf hun weggetrapte bal ophalen en weer bij 
de groep aansluiten.
- Weggeschoten bal ophalen en dan wachten om te zien wie er 
over blijft. De winnaar mag de nieuwe tikker zijn of aanwijzen.
- Twee of meerdere afpakkers.

Materialen
Tijd: 10-15 min
Pylonen: 
4 pylonen om het speelveld uit te zetten.
2 pylonen/hoedjes om de middenlijn uit te zetten.
Ballen: iedere speler een bal op de tikker na die 
de ballen gaat afpakken.

Aanwijzingen
- Zorg dat de spelers de bal dicht bij zich 
houden zodat ze de bal goed kunnen sturen.
- Laat de spelers telkens op het teken van de 
trainer starten.

DR, TK: BAL WEGTRAPPEN

Methodiek
Elke speler, op een na heeft een bal. Op een teken van de trainer moet de speler 
zonder bal, binnen een vooraf aangegeven tijd, zoveel mogelijk ballen van de 
andere spelers buiten het speelveld te trappen.
Elke speler moet zijn weggetrapte bal direct weer ophalen om verder te kunnen 
dribbelen door het vak.
Tel het aantal weggetrapte ballen.

Wie haalt het hoogste aantal?

Variatie:
- Elke speler een bal en probeer de ballen van elkaar weg te trappen, terwijl je 
door het vak dribbelt.
- zet een of meerdere doeltjes buiten het veld opdat de weggetrapte bal in het 
doeltje moet komen voor een extra punt

Wie blijft er over?

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



DR, TK: A. TEGENSTANDER VOOR JE: IN LIJNVORM

Methodiek
De onderstaande stappen van de volgende technieken dienen 
naar eigen inzicht, rekening houdend met de beschikbare tijd, 
aangeleerd te worden.

A. Speler dribbelt richting overstaande pylon
- Speler dribbelt de bal met de buitenkant van de rechtervoet.

B. Speler voert één van de onderstaande bewegingen uit: 
- Schaar (Stap 4) 
- Akka (buiten-binnen) (Stap 2)

C. Speler dribbelt verder en herhaald deze stappen tot aan de 
pylon.

Idem terug.

Opgelet! 
Handel bovenstaande technieken naar eigen inzicht af en gebruik 
hiervoor meerdere lessen/ organisatievormen (men moet elke 
techniek voldoende zien te beheersen).

Materialen
Aantal spelers: alle
Aantal ballen: per speler 1 bal
Aantal pylonen: 4
Onderlinge afstand pylonen: 15 mtr.

Doordraaien: 
Idem, maar nu uitvoeren met het andere been.

Aanwijzingen
- Voor de beschrijving van de techniek zie 
technieklijst.

DR, WU: DRIBBELTIKKERTJE

Methodiek
Alle spelers, behalve de tikker, dribbelen met de bal aan de voet in het speelveld. 
De tikker heeft zijn bal in de handen en moet nu met zijn bal proberen de bal van 
een dribbelende speler te tikken.
Als dit is lukt, wordt de afgetikte speler de nieuwe tikker, etc. 

Materialen
Duur:10-15 min
Duur ronde: 1 a 2 min
Aantal: 6-12 spelers
Pylonen: 4 om het speelveld af te bakenen.
Aantal ballen: zoveel als nodig is voor het spel.


