
E-jeugd
tweede jaar

training
10periode 4

spelvorm

organisatie
* teams van maximaal 4 spelers
* spelen op een afgebakend veld
* minidoeltjes, banken of pilonnen gebruiken als doel
* bal niet vangen = bal voor de tegenpartij

ca. 20 minuten

opdracht
spelen volgens de regels met als accent: 
 beweging na het afspelen

loopspel / hoekenloop ca. 10 minuten

organisatie
* een afgebakend gebied
* maximaal 4 spelers per 

groep
* paaltjes

opdracht
1. bij de afroep “1” gaat iedere groep zo snel mogelijk 

rechtsom 1 paaltje verder
2. 2 paaltjes verder bij de afroep “2”
3. bij de afroep “1 terug” loopt iedere groep linksom 

aandachtspunt
•	 de starthouding kan gevarieerd worden

regel
•	 de groep die als eerste het volgende 

paaltje bereikt krijgt een punt

onnauwkeurige pass vangen ca. 10 minutenthema 1

organisatie
* afgebakend gebied
* 3-tallen met 2 ballen
* afstand ca. 1,5 meter

opdracht
A en B spelen slecht geplaatste ballen naar C, C vangt de 
bal en speelt goed terug naar A en B

regels
•	 breng C in beweging
•	 de bal moet net te vangen zijn
•	 steeds ca. 30 seconden laten oefenen

slecht geplaatste ballen:
1. links of rechts van C
2. hoog of laag voor C
3. willekeurig hoog-laag of links-rechs

A B

C

regels
•	 verdedigen buiten de 9-m.
•	 klemmen niet toegestaan

kaatsen / give-and-go ca. 10 minuten

opdracht aanvaller
aanvaller A passeert de verdediger, krijgt de bal van aan-
speelpunt B terug en schiet op het doel

organisatie
* een afgebakende ruimte
* 4-tallen met 2 ballen
* keeper

aandachtspunten
•	 de verdediger is alleen verantwoordelijk voor aanvaller A
•	 aanvaller A kan in actie komen als aanspeelpunt B de bal heeft

opdracht verdediger
voor aanvaller A blijven en voorkomen dat de aanvaller wordt 
aangespeeld

thema 2

verloop
* B speelt naar A en start
* A speelt naar B en passeert

B

A

sprongschot na tippen ca. 10 minutenthema 3

regels
•	 na het gooien sluit je aan bij het andere rijtje
•	 bij een score word je keeper

organisatie
* 4-tallen, iedereen 1 bal
* doel of pilonnen als doel-

paal
* keepers

opdracht
na een dribbelende aanloop om het paaltje heen afronden 
met een sprongschot op het doel

aandachtspunten
•	 zo snel mogelijk aanlopen
•	 afstand tot het doel ongeveer 6 meter
•	 tippen tot heuphoogte


