
Verdedigen

¼ veld12-16 spelersOnder 12

4 tegen 4 met 4 Lange passes

Spelbeschrijving
Er worden drie teams van 4 gemaakt, waarvan twee teams in het speelveld en één team 
buiten de zijlijn zoals afgebeeld. De trainer start het spel door de bal in te spelen naar het 
aanvallende team. Het aanvallende team probeert 5 keer succesvol over te spelen, 
hierbij mogen de aanvallende spelers in het halve speelveld gebruik maken van de extra 
spelers buiten de zijlijn. Zodra er 5 keer is overgespeeld spelen de aanvallers de bal naar 
de neutrale speler aan de andere kant van het speelveld. Zowel het aanvallende team als 
het verdedigende team verplaatst naar de andere speelhelft. De neutrale speler speelt 
de bal weer terug naar het team wat balbezit had. Het doel van de verdedigende partij is 
om de bal te veroveren. Lukt dit dan spelen ze de bal zo snel mogelijk naar de neutrale 
speler aan de andere kant en ook dan wordt er gewisseld van speelhelft door beide 
teams. 

Spelregels

De afmetingen
Lengte: 35 meter, Breedte: 20 meter

De materialen
8 Voetballen (7 Reserve), 6 Gronddoppen, Partijlinten

• De trainer start het spel door de bal in te spelen naar het aanvallende team
• Het aanvallende team probeert 5 keer over te spelen 
• Hierbij mogen ze gebruik maken van de spelers buiten het speelveld 
• Het speelveld betreft één helft
• Wanneer er 5 keer is overgespeeld speelt de aanvallende partij de bal naar de 

neutrale speler aan de andere kant
• Na deze pass verplaatsen alle spelers van de ene speelhelft naar de andere en speelt 

de neutrale speler de bal naar het team wat balbezit had
• De verdedigende partij probeert de bal te veroveren 
• Na het veroveren van de bal spelen ze de bal direct naar de neutrale speler aan de 

andere kant en wordt er gewisseld van functie en speelhelft. 

Niveau: 


