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4 tegen 3 – lijnvoetbal

-Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 20 x 12 meter, waarbij het scoorvak 12 x 1 meter is.
-Benodigd materiaal
Vier pilonnen, zes markeringshoedjes, vijf ballen en vijf hesjes (twee verschillende kleuren) zijn nodig
om het spel met zeven kinderen te kunnen spelen.

4 tegen 3 - vier kleine doelen

-Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 20 x 15 meter, waarbij een doel een meter breed is.
-Benodigd materiaal
Acht pilonnen, zes markeringshoedjes, vijf ballen en vijf hesjes (twee verschillende kleuren) zijn nodig
om het spel met zeven kinderen te kunnen spelen.

4 tegen 3 - twee pupillendoelen

-Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt is 20 x 15 meter.
-Benodigd materiaal
Twee pupillendoelen, zes markeringshoedjes, vijf ballen en vijf hesjes (twee verschillende kleuren) zijn
nodig om het spel met zeven kinderen te kunnen spelen.

Kegel-spel 4 tegen 2

-Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 15 x 8 meter.
-Benodigd materiaal
Acht pilonnen, zes markeringshoedjes, vier hesjes (twee rode en twee gele) en vijf ballen (waarvan
vier reserveballen) zijn nodig om het spel met zes kinderen te kunnen spelen.

Lijnvoetbal-spel 3 tegen 1

Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 15 x 7 meter, waarbij het scoorvak 7 x 2 meter is.
-Benodigd materiaal
Vier pilonnen, zes markeringshoedjes, drie ballen (waarvan twee reserveballen) en een hesje zijn
nodig om het spel met vier kinderen te kunnen spelen.

Poorten-spel 5 tegen 3

-Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 25 x 15 meter, waarbij een poort drie meter breed is.
-Benodigd materiaal
Acht pilonnen, acht markeringshoedjes, vijf hesjes (twee kleuren) en vijf ballen (waarvan vier
reserveballen) zijn nodig om het spel met acht kinderen te kunnen spelen.

Positie-spel 3 tegen 1 in een vak.

Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 10 x 10
meter, terwijl het binnenveld 6 x 6 meter is.
Spelverloop
De balbezittende partij, die buiten het
vierkant staat opgesteld, probeert de bal
dóór het vierkant naar één van de
medespelers te schieten. De verdediger
probeert de bal te onderscheppen, en
daarna zo snel mogelijk uit het vierkant te
dribbelen om de bal stil te leggen in het
buitenste vierkant.
Eén zijde van het vierkant blijft leeg,
waardoor de drie balbezitters voortdurend
van positie moeten wisselen om te kunnen
samenspelen.

•
•
•
•
•

Spelregels en regelingen
De balbezitters kunnen beginnen als de verdediger het hesje aan heeft.
De balbezitters spelen buiten het vierkant, terwijl de verdediger alleen binnen het vierkant speelt.
Het spel is ten einde, indien de verdediger de bal drie heeft veroverd en met de bal uit het
speelveld is gedribbeld. Elk verdediger speel twee ronden achter elkaar.
Na een onderschepping dribbelt de verdediger zo snel mogelijk met de bal uit het vierkant en legt
deze stil buiten het vierkant.
Wisselen na twee series. Het drie keer onderscheppen van de bal maakt bijvoorbeeld één serie.

Benodigd materiaal
Acht markeringshoedjes, twee hesjes en drie ballen (waarvan twee reserveballen) zijn nodig om het
spel met vier kinderen te kunnen spelen

Positie-spel 3 tegen 1 in twee vakken

Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 20 x 10 meter (10 x 10 meter per vak).
Spelverloop
Het spel begint in een vak, waarin door de balbezitters wordt samengespeeld. Dit spel wordt op
dezelfde wijze gespeeld als het Positie-spel in één vak, namelijk 3 tegen 1 met één lege zijde.
Deze kan worden benut door een niet-balbezittende medespeler.
De bal kan in deze situatie ook naar één van de twee medespelers in het andere vak worden
gespeeld. Daarbij moet zich dan wel één speler aansluiten uit het eerste vak, om in het tweede vak
weer een
3 tegen 1-situatie te krijgen.
Spelregels en regelingen
• Naast het samenspelen in het vak kan de bal naar een medespeler in het andere vak worden
gespeeld indien deze aanspeelbaar is.
• Het spel is ten einde indien de verdediger de bal drie keer heeft veroverd, en met de bal uit het
speelveld is gedribbeld. Elke verdediger speelt twee ronden achter elkaar.
• Na een onderschepping dribbelt de verdediger zo snel mogelijk met de bal uit het speelveld en
legt de bal daarbuiten stil.
• Wisselen van functie na twee series van drie onderscheppingen.
Benodigd materiaal
Zes markeringshoedjes, twee hesjes en drie ballen (waarvan twee reserveballen) zijn nodig om het
spel met zeven kinderen te kunnen spelen

Spitsen-spel 4 tegen 4

-Veldafmetingen
Het speelveld bedraagt 25 x 12 meter. Het scoorvak is 3 x 12 meter en het doel één meter breed.
-Benodigd materiaal
Vier kleine doelen (of acht pilonnen), vier pilonnen, zes markeringshoedjes, vier hesjes en vijf ballen
(waarvan vier reserveballen) zijn nodig om het spel met acht kinderen te kunnen spelen

Spitsen-spel 5 tegen 3

-Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 25 x 12 meter, waarbij het scoorvak 12 x 3 meter is.
-Benodigd materiaal
Vier pilonnen, zes markeringshoedjes, vijf hesjes (twee kleuren) en vijf ballen (waarvan vier
reserveballen) zijn nodig om het spel met acht kinderen te kunnen spelen.

Vleugelspel-spel 8 tegen 4

Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 25 x 12 meter.
-Benodigd materiaal
Zes markeringshoedjes, vier doelen (of acht pilonnen), vijf ballen (waarvan vier reserveballen) en acht
hesjes (twee kleuren) zijn nodig om het spel met twaalf kinderen te kunnen spelen.

Zone-spel - op drie doelen

-Veldafmetingen
Het totale speelveld bedraagt 30 x 15 meter, waarbij de middenvak vijf meter breed is.
-Benodigd materiaal
Eén pupillendoel, twee kleine doelen, vier pilonnen, vier markeringshoedjes, vijf ballen (waarvan vier
reserveballen) en vier hesjes (twee kleuren) zijn nodig om het spel met acht kinderen te kunnen
spelen

Verklaring van gebruikte tekens:
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