
Positiespel 1 
 
Doel:  
Vrije positie gebruiken 
 
 
Vorm: 
Vierkant van 10 *10 meter 
 
 A  B 
 
 
 
 C  D 
 
Materiaal: 
4 Pylonnen en 2 ballen 
 
 
Organisatie: 
Werken in viertal 
 
 
Uitleg: 
Drie tegen 1. 
1 speler in het vierkant, deze speler probeert bal te onderscheppen. 
Overige spelers gaan by pylon staan. Per speler 1 pylon. 1 pylon is nu niet bezet. 
Speler 1 begint in balbezit en speelt de bal naar speler 2 of speler 3. 
Speler1  beweegt zo snel mogelijk naar het vrije pylon nadat de pass is gegeven. 
Speler mag alleen een bal verwerken als hij bij het pylon loopt. 
 
Bal maximaal drie keer raken. Na fout speler in het midden wisselen. 
Fouten die tellen zijn: 

 Bal verkeerd inspelen zodat tegenstander bal onderschept; 

 Bal meer dandrie keer raken; 

 Niet naar de vrije pylon bewegen; 

 Bal buiten het vierkant spelen. 

 
 
Aandachtspunten: 

 Passen en gelijk lopen; 

 Open draaien bij het pylon zodat beide spelers aangespeeld kunnen worden. 



Positiespel 2 
 
Doel:  
Vrije positie gebruiken 
 
 
Vorm: 
Vierkant van 10 *10 meter 
 
 A  B 
 
 
 
 C  D 
 
Materiaal: 
4 Pylonnen en 2 ballen 
 
 
Organisatie: 
Werken in viertal 
 
 
Uitleg: 
Drie tegen 1. 
1 speler in het vierkant, deze speler probeert bal te onderscheppen. 
Overige spelers gaan by pylon staan. Per speler 1 pylon. 1 pylon is nu niet bezet. 
Speler 1 begint in balbezit en speelt de bal naar speler 2 of speler 3. 
Speler1  beweegt zo snel mogelijk naar het vrije pylon nadat de pass is gegeven. 
Speler mag alleen een bal verwerken als hij bij het pylon loopt. 
 
Bal maximaal tweee keer raken. Na fout speler in het midden wisselen. 
Fouten die tellen zijn: 

 Bal verkeerd inspelen zodat tegenstander bal onderschept; 

 Bal meer dan twee keer raken; 

 Niet naar de vrije pylon bewegen; 

 Bal buiten het vierkant spelen. 

 
 
Aandachtspunten: 

 Passen en gelijk lopen; 

 Open draaien bij het pylon zodat beide spelers aangespeeld kunnen worden. 



Positiespel 3 
 
Doel:  
Vrije positie gebruiken 
 
 
Vorm: 
Vierkant van 8 *8 meter 
 
 A  B 
 
 
 
 C  D 
 
Materiaal: 
4 Pylonnen en 2 ballen 
 
 
Organisatie: 
Werken in viertal 
 
 
Uitleg: 
Drie tegen 1. 
1 speler in het vierkant, deze speler probeert bal te onderscheppen. 
Overige spelers gaan by pylon staan. Per speler 1 pylon. 1 pylon is nu niet bezet. 
Speler 1 begint in balbezit en speelt de bal naar speler 2 of speler 3. 
Speler1  beweegt zo snel mogelijk naar het vrije pylon nadat de pass is gegeven. 
Speler mag alleen een bal verwerken als hij bij het pylon loopt. 
 
Bal maximaal drie keer raken. Na fout speler in het midden wisselen. 
Fouten die tellen zijn: 

 Bal verkeerd inspelen zodat tegenstander bal onderschept; 

 Bal meer dandrie keer raken; 

 Niet naar de vrije pylon bewegen; 

 Bal buiten het vierkant spelen. 

 
 
Aandachtspunten: 

 Passen en gelijk lopen; 

 Open draaien bij het pylon zodat beide spelers aangespeeld kunnen worden. 



Positiespel 4 
 
Doel:  
Vrije positie gebruiken 
 
 
Vorm: 
Vierkant van 8 *8 meter 
 
 A  B 
 
 
 
 C  D 
 
Materiaal: 
4 Pylonnen en 2 ballen 
 
 
Organisatie: 
Werken in viertal 
 
 
Uitleg: 
Drie tegen 1. 
1 speler in het vierkant, deze speler probeert bal te onderscheppen. 
Overige spelers gaan by pylon staan. Per speler 1 pylon. 1 pylon is nu niet bezet. 
Speler 1 begint in balbezit en speelt de bal naar speler 2 of speler 3. 
Speler1  beweegt zo snel mogelijk naar het vrije pylon nadat de pass is gegeven. 
Speler mag alleen een bal verwerken als hij bij het pylon loopt. 
 
Bal maximaal tweee keer raken. Na fout speler in het midden wisselen. 
Fouten die tellen zijn: 

 Bal verkeerd inspelen zodat tegenstander bal onderschept; 

 Bal meer dan twee keer raken; 

 Niet naar de vrije pylon bewegen; 

 Bal buiten het vierkant spelen. 

 
 
Aandachtspunten: 

 Passen en gelijk lopen; 

 Open draaien bij het pylon zodat beide spelers aangespeeld kunnen worden. 



Positiespel 5 
 
Doel:  
Vrije positie gebruiken 
 
 
Vorm: 
Vierkant van 8 *8 meter 
 
 A  B 
 
 
 
 C  D 
 
Materiaal: 
4 Pylonnen en 3 ballen 
 
 
Organisatie: 
Werken in viertal 
 
 
Uitleg: 
Drie tegen 1. 
1 speler in het vierkant, deze speler probeert bal te onderscheppen. 
Overige spelers gaan by pylon staan. Per speler 1 pylon. 1 pylon is nu niet bezet. 
Speler 1 begint in balbezit en speelt de bal naar speler 2 of speler 3. 
Speler1  beweegt zo snel mogelijk naar het vrije pylon nadat de pass is gegeven. 
Speler mag alleen een bal verwerken als hij bij het pylon loopt. 
 
Bal maximaal drie keer raken.  
Fouten die tellen zijn: 

 Bal verkeerd inspelen zodat tegenstander bal onderschept; 

 Bal meer dandrie keer raken; 

 Niet naar de vrije pylon bewegen; 

 Bal buiten het vierkant spelen. 

 
Spelvorm:  
Aanvallers spelen bal gedurende 1 minuut rond. 
Elk goed balcontact is 1 punt 
Elke fout of balonderschepping  is een punt voor de speler in het midden 
Trainer brengt nieuwe bal in het spel bij een fout van spelers 
Trainer telt punten hardop 
 
Aandachtspunten: 

 Passen en gelijk lopen; 

 Open draaien bij het pylon zodat beide spelers aangespeeld kunnen worden. 



Positiespel 6 
 
Doel:  
Vrije positie gebruiken 
 
 
Vorm: 
Vierkant van 8 *8 meter 
 
 A  B 
 
 
 
 C  D 
 
Materiaal: 
4 Pylonnen en 3 ballen 
 
 
Organisatie: 
Werken in viertal 
 
 
Uitleg: 
Drie tegen 1. 
1 speler in het vierkant, deze speler probeert bal te onderscheppen. 
Overige spelers gaan by pylon staan. Per speler 1 pylon. 1 pylon is nu niet bezet. 
Speler 1 begint in balbezit en speelt de bal naar speler 2 of speler 3. 
Speler1  beweegt zo snel mogelijk naar het vrije pylon nadat de pass is gegeven. 
Speler mag alleen een bal verwerken als hij bij het pylon loopt. 
 
Bal maximaal twee keer raken.  
Fouten die tellen zijn: 

 Bal verkeerd inspelen zodat tegenstander bal onderschept; 

 Bal meer dan twee keer raken; 

 Niet naar de vrije pylon bewegen; 

 Bal buiten het vierkant spelen. 

 
Spelvorm:  
Aanvallers spelen bal gedurende 1 minuut rond. 
Elk goed balcontact is 1 punt 
Elke fout of balonderschepping  is een punt voor de speler in het midden 
Trainer brengt nieuwe bal in het spel bij een fout van spelers 
Trainer telt punten hardop 
 
Aandachtspunten: 

 Passen en gelijk lopen; 

 Open draaien bij het pylon zodat beide spelers aangespeeld kunnen worden. 


