
Bal veroveren 1 
 
Doel: Leren om snel de bal te veroveren 
 
Vorm: 
 
 A A   B B 
 
 A A   B B 
 
 
 
 
 C C   D D 
 
 C C   D D 
 
Vierkant A, B, C, D is 15 * 15 meter 
Vierkanten zijn 3 * 3 meter 
Vak A en D zijn gele pylonnen, vak B en C zijn oranje pylonnen 
 
Organisatie: 
Balveroveraar werkt individueel 
 
Uitleg: 
Balveroveraar staat zonder bal in het grote vierkant 
Aanvallers dribbelen van het ene kleine vierkant naar het  andere kleine vierkant 
Balveroveraar probeert bal van aanvaller buiten het grote vierkant te spelen 
Balveroveraar mag bal niet afpakken van aanvaller als deze in het kleine vierkant is 
 
Balveroveraar krijgt 1 minuut om zoveel mogelijk ballen buiten het vierkant te spelen 
 
Score: 
Balveroveraar krijgt 1 punt als een bal buiten het vierkant wordt gespeeld; 
Aanvalllers krijgen 1punt als ze van het ene kleine vierkant naar het andere dribbelen zonder 
balverlies; 
Totaalscore balveroveraar is eigen punten min alle punten van aanvallers; 
Winnaar is balveroveraar die de hoogste totaalscore heeft. 
 
Aandachtspunten: 

 Zorg voor extra ballen zodat aanvallers de bal niet te ver hoeven te halen; 

 Aanvallers mogen ook kruislings oversteken; 

 Aanvallers proberen zo veel mogelijk punten te scoren zodat balveroveraar weinig punten haalt; 

 Balveroveraar in hoog tempo werken, sprintsnelheid om ballen weg te werken. 



Bal veroveren 2 
 
Doel: Leren om snel de bal te veroveren 
 
Vorm: 
 
 A A   B B 
 
 A A   B B 
 
 
 
 
 C C   D D 
 
 C C   D D 
 
Vierkant A, B, C, D is 15 * 15 meter 
Vierkanten zijn 3 * 3 meter 
Vak A en D zijn gele pylonnen, vak B en C zijn oranje pylonnen 
 
Organisatie: 
Balveroveraar werkt individueel 
 
Uitleg: 
Balveroveraar staat zonder bal in het grote vierkant 
Aanvallers dribbelen van het ene kleine vierkant naar het  andere kleine vierkant 
Balveroveraar probeert bal van aanvaller buiten het grote vierkant te spelen 
Balveroveraar mag bal niet afpakken van aanvaller als deze in het kleine vierkant is 
 
Balveroveraar krijgt 1 minuut om zoveel mogelijk ballen buiten het vierkant te spelen 
 
Score: 
Balveroveraar krijgt 1 punt als een bal buiten het vierkant wordt gespeeld; 
Aanvalllers krijgen 1punt als ze van het ene kleine vierkant naar het andere dribbelen zonder 
balverlies 
Aanvallers kunnen een bonuspunt scoren als ze naar een vierkant lopen met een andere kleur 
Totaalscore balveroveraar is eigen punten min alle punten van aanvallers. 
Winnaar is balveroveraar die de hoogste totaalscore heeft. 
 
Aandachtspunten: 

 Zorg voor extra ballen zodat aanvallers de bal niet te ver hoeven te halen; 

 Aanvallers mogen ook kruislings oversteken; 

 Aanvallers proberen zo veel mogelijk punten te scoren zodat balveroveraar weinig punten haalt; 

 Balveroveraar in hoog tempo werken, sprintsnelheid om ballen weg te werken. 



Bal veroveren 3 
 
Doel: Leren om snel de bal te veroveren 
 
Vorm: 
 
 A A   B B 
 
 A A   B B 
 
 
 
 
 C C   D D 
 
 C C   D D 
 
Vierkant A, B, C, D is 10 * 10 meter 
Vierkanten zijn 3 * 3 meter 
Vak A en D zijn gele pylonnen, vak B en C zijn oranje pylonnen 
 
Organisatie: 
Balveroveraar werkt individueel 
 
Uitleg: 
Balveroveraar staat zonder bal in het grote vierkant 
Aanvallers dribbelen van het ene kleine vierkant naar het  andere kleine vierkant 
Balveroveraar probeert bal van aanvaller buiten het grote vierkant te spelen 
Balveroveraar mag bal niet afpakken van aanvaller als deze in het kleine vierkant is 
 
Balveroveraar krijgt 1 minuut om zoveel mogelijk ballen buiten het vierkant te spelen 
 
Score: 
Balveroveraar krijgt 1 punt als een bal buiten het vierkant wordt gespeeld; 
Aanvalllers krijgen 1punt als ze van het ene kleine vierkant naar het andere dribbelen zonder 
balverlies 
Totaalscore balveroveraar is eigen punten min alle punten van aanvallers. 
Winnaar is balveroveraar die de hoogste totaalscore heeft. 
 
Aandachtspunten: 

 Vierkant is kleiner, sprintsnelheid wordt voor balveroveraar belangrijker, vooral coachen op 
veroveren van de bal door snelheid te gebruiken; 

 Zorg voor extra ballen zodat aanvallers de bal niet te ver hoeven te halen; 

 Aanvallers mogen ook kruislings oversteken; 

 Aanvallers proberen zo veel mogelijk punten te scoren zodat balveroveraar weinig punten haalt; 

 Balveroveraar in hoog tempo werken, sprintsnelheid om ballen weg te werken. 



Bal veroveren 4 
 
Doel: Leren om snel de bal te veroveren 
 
Vorm: 
 
 A A   B B 
 
 A A   B B 
 
 
 
 
 C C   D D 
 
 C C   D D 
 
Vierkant A, B, C, D is 10 * 10 meter 
Vierkanten zijn 3 * 3 meter 
Vak A en D zijn gele pylonnen, vak B en C zijn oranje pylonnen 
 
Organisatie: 
Balveroveraar werkt individueel 
 
Uitleg: 
Balveroveraar staat zonder bal in het grote vierkant 
Aanvallers dribbelen van het ene kleine vierkant naar het  andere kleine vierkant 
Balveroveraar probeert bal van aanvaller buiten het grote vierkant te spelen 
Balveroveraar mag bal niet afpakken van aanvaller als deze in het kleine vierkant is 
 
Balveroveraar krijgt 1 minuut om zoveel mogelijk ballen buiten het vierkant te spelen 
 
Score: 
Balveroveraar krijgt 1 punt als een bal buiten het vierkant wordt gespeeld; 
Aanvalllers krijgen 1punt als ze van het ene kleine vierkant naar het andere dribbelen zonder 
balverlies 
Aanvallers kunnen een bonuspunt scoren als ze naar een vierkant lopen met een andere kleur 
Totaalscore balveroveraar is eigen punten min alle punten van aanvallers. 
Winnaar is balveroveraar die de hoogste totaalscore heeft. 
 
Aandachtspunten: 

 Vierkant is kleiner, sprintsnelheid wordt voor balveroveraar belangrijker, vooral coachen op 
veroveren van de bal door snelheid te gebruiken; 

 Zorg voor extra ballen zodat aanvallers de bal niet te ver hoeven te halen; 

 Aanvallers mogen ook kruislings oversteken; 

 Aanvallers proberen zo veel mogelijk punten te scoren zodat balveroveraar weinig punten haalt; 

 Balveroveraar in hoog tempo werken, sprintsnelheid om ballen weg te werken. 



Bal veroveren 5 
 
Doel: Leren om snel de bal te veroveren 
 
Vorm: 
    Kleine goal 
  A A   B B 
 
  A A   B B 
 
 
Kleine goal       Kleine goal 
 
  C C   D D 
 
  C C   D D 
 
    Kleine goal 
 
Vierkant A, B, C, D is 15 * 15 meter 
Vierkanten zijn 3 * 3 meter 
Vak A en D zijn gele pylonnen, vak B en C zijn oranje pylonnen 
Kleine goals staan in het midden, 1 meter buiten het vierkant 
 
Organisatie: 
Balveroveraar werkt individueel 
 
Uitleg: 
Balveroveraar staat zonder bal in het grote vierkant 
Aanvallers dribbelen van het ene kleine vierkant naar het  andere kleine vierkant 
Balveroveraar probeert bal van aanvaller buiten het grote vierkant te spelen 
Balveroveraar mag bal niet afpakken van aanvaller als deze in het kleine vierkant is 
 
Balveroveraar krijgt 1 minuut om zoveel mogelijk ballen buiten het vierkant te spelen 
 
Score: 
Balveroveraar krijgt 1 punt als een bal buiten het vierkant wordt gespeeld; 
Aanvalllers krijgen 1punt als ze van het ene kleine vierkant naar het andere dribbelen zonder 
balverlies 
Aanvallers kunnen een bonuspunt scoren als ze naar een vierkant lopen met een andere kleur 
Balveroveraar kan een bonuspunt scoren door de bal af te pakken en te scoren in een van de kleine 
goaltjes. 
Totaalscore balveroveraar is eigen punten min alle punten van aanvallers. 
Winnaar is balveroveraar die de hoogste totaalscore heeft. 
 
Aandachtspunten: 

 Zorg voor extra ballen zodat aanvallers de bal niet te ver hoeven te halen; 

 Aanvallers mogen ook kruislings oversteken; 

 Aanvallers proberen zo veel mogelijk punten te scoren zodat balveroveraar weinig punten haalt; 

 Balveroveraar in hoog tempo werken, sprintsnelheid om ballen weg te werken. 



Bal veroveren 6 
 
Doel: Leren om snel de bal te veroveren 
 
Vorm: 
    Kleine goal 
  A A   B B 
 
  A A   B B 
 
Kleine goal       Kleine goal 
 
  C C   D D 
 
  C C   D D 
 
    Kleine goal 
 
Vierkant A, B, C, D is 10 * 10 meter 
Vierkanten zijn 3 * 3 meter 
Vak A en D zijn gele pylonnen, vak B en C zijn oranje pylonnen 
Kleine goals staan in het midden, 1 meter buiten het vierkant 
 
Organisatie: 
Balveroveraar werkt individueel 
 
Uitleg: 
Balveroveraar staat zonder bal in het grote vierkant 
Aanvallers dribbelen van het ene kleine vierkant naar het  andere kleine vierkant 
Balveroveraar probeert bal van aanvaller buiten het grote vierkant te spelen 
Balveroveraar mag bal niet afpakken van aanvaller als deze in het kleine vierkant is 
 
Balveroveraar krijgt 1 minuut om zoveel mogelijk ballen buiten het vierkant te spelen 
 
Score: 
Balveroveraar krijgt 1 punt als een bal buiten het vierkant wordt gespeeld; 
Aanvalllers krijgen 1punt als ze van het ene kleine vierkant naar het andere dribbelen zonder 
balverlies 
Aanvallers kunnen een bonuspunt scoren als ze naar een vierkant lopen met een andere kleur 
Balveroveraar kan een bonuspunt scoren door de bal af te pakken en te scoren in een van de kleine 
goaltjes. 
Totaalscore balveroveraar is eigen punten min alle punten van aanvallers. 
Winnaar is balveroveraar die de hoogste totaalscore heeft. 
 
Aandachtspunten: 

 Vierkant is kleiner, sprintsnelheid wordt voor balveroveraar belangrijker, vooral coachen op 
veroveren van de bal door snelheid te gebruiken; 

 Zorg voor extra ballen zodat aanvallers de bal niet te ver hoeven te halen; 

 Aanvallers mogen ook kruislings oversteken; 

 Aanvallers proberen zo veel mogelijk punten te scoren zodat balveroveraar weinig punten haalt; 

 Balveroveraar in hoog tempo werken, sprintsnelheid om ballen weg te werken. 


