
Aanval

¼ veld12-14 spelers

3 tegen 2 aanspeelbaar opstellen en 
omschakelen
Spelbeschrijving
Op beide achterlijnen staan 2 aanvallers. De groene speler in het midden 
van het speelveld, speelt de bal naar de andere zijde naar de witte speler. 
Dit is het startsignaal voor de witte aanvallers op de achterlijn om te 
proberen in balbezit te komen. De witte aanvallers proberen de bal te 
ontvangen. Zodra ze de bal hebben ontvangen proberen ze aan de andere 
zijde aan te vallen en te komen tot een score. Hierbij mogen ze gebruik 
maken van de extra aanvaller. De verdedigers en vaste keeper proberen een 
score te voorkomen of een pass moeilijker te maken.

Spelregels

De afmetingen
Lengte: 45 meter, Breedte: 20 meter

De materialen
2 Pupillendoelen, 8 Voetballen, 8 Gronddoppen, Trainingshesjes

• De spelers in het midden van het spel starten het spel door de bal naar de ander 
over te spelen (in dit geval de groene speler naar de witte speler)

• Omdat de witte speler als laatste de bal ontvangt mogen de witte aanvallers op de 
achterlijn na de eerste pass proberen zich aanspeelbaar op te stellen in het vak waar 
ze zich dan bevinden

• Omdat de witte speler als laatste de bal ontvangt mogen de witte aanvallers op de 
achterlijn na de eerste pass proberen zich aanspeelbaar op te stellen in het vak waar 
ze zich dan bevinden

• Zodra de aanvallers de bal weten te ontvangen mogen ze aan de andere zijde 
proberen aan te vallen met een extra aanvaller (3 witte aanvallers tegen 2 rode 
verdedigers)

• Wisselen: 4 verdedigers blijven op tijd staan (bijvoorbeeld 5 minuten) en daarna 
worden ze gewisseld door een ander team van

• De andere teams spelen gedurende 5 minuten op en neer. Wanneer eerst team wit 
aanvalt, mag daarna het groene team aanvallen en weer andersom tot de 5 minuten 
verstreken zijn.

Niveau: 

Onder 14


