
PT: STAP 1: KONINGEN

Methodiek
Tweetallen, staan op 10 - 15 mtr. afstand tegenover elkaar naast een 1 mtr. 
breed doeltje. Zij moeten proberen in het doeltje van de tegenoverstaande 
speler te scoren. 
Wie de meeste goals maakt, binnen een bepaalde tijd of bepaald aantal keer, 
is de "koning"!

Materialen
Aantal spelers: 2-10 
Aantal doeltjes: per tweetal 1 doeltje
Aantal ballen: per tweetal 1 bal
Doelgrootte: 1 meter
Afstand tussen de doeltjes: 10-15 meter

Aanwijzingen
Spelers coachen op:
- schieten met de binnenkant van de voet
- speelbeen loodrecht op de speelrichting
- voetzool parallel met de grond.

PT: STAP 1: CHAOS SPEL

Methodiek
Een vak van 10 bij 10 mtr., met 2 spelers die proberen 10 of meer ballen uit 
het vak te schieten. De andere spelers staan verspreid om het vierkant heen 
en moeten van daaruit de ballen weer terug het vak in schieten.

Opgelet!
- de spelers mogen niet in het vak komen.
- winnaars zijn degene die het lukt om alle ballen, binnen b.v. 3 minuten, in of 
uit het vak te krijgen.

Variatie:
- tijd vergroten/ verkleinen
- aantal verdedigers vermeerderen/ verminderen
- gebruik goals rondom het veld. Is leuker en voorkomt dat de ballen allemaal 
verdwenen zijn

Materialen
Speelveld: 10 bij 10 meter
Aantal spelers: 6-10
Aantal ballen: 10 of meer
Aantal pylonen: 4

Aanwijzingen
Spelers coachen op:
- de bal niet eerst mooi neerleggen, maar direct 
knallen.



PT: STAP 1: DE MOLENWIEK

Methodiek
2 tweetallen, staan in een molenwiekvorm tegenover elkaar. Het ene tweetal 
speelt de bal naar elkaar en het andere tweetal probeert d.m.v. een passing 
de bal van het andere tweetal te raken.
Wisselen van taak na 1 balcontact.

Variatie:
- uitbreiding van de molenwiekvorm met nog 1 passend tweetal.
- idem, maar 1 tweetal passed de bal en de andere tweetallen proberen de 
bal te raken.

Materialen
Aantal spelers: 4-6
Aantal ballen: per 2 spelers1 bal
Aantal pylonen: 4-6
Afstand pylonen: 15m bij 15m

Aanwijzingen
Spelers coachen op:
- schieten met de binnenkant van de voet.
- speelbeen loodrecht op de speelrichting.
- voetzool parallel met de grond.
- juiste moment passen.


