Thema: Dribbelen/Drijven

E-pupillen

1) Stedenspel
* We gaan op reis naar de volgende stad. In de volgende stad
wachten we tot iedereen is gearriveerd. Daarna naar volgende stad.
* Tijdens dribbel roept trainer: "brood vergeten, snel terug naar
eigen stad en brood ophalen!" (kappen en draaien)
* Zelfde alleen komen we een stoplicht tegen (bal stilleggen)
Op signaal (het is groen) we verder dribbelen.
* Zelfde alleen komen we een rotonde tegen (rondje draaien met
de bal aan de voet (links/rechtsom)
* Weerstand: twee teams gaan in tegenovergestelde richting
* Wedstrijd: welk team maakt de snelste ronde?
2. Speler 1 geeft een pass naar speler 2, die neemt de bal aan, draait door
en speelt speler 3 aan tussen de pionnen door en loopt zelf om de
pion heen en speler 3 kaats hem breed, waarna speler 2 de bal
afwerkt.
Speler 3 gaat de bal halen en dribbelt door het straatje terug en
sluit weer bij de wachters aan.

3. Cowboys en Indianen

De cowboys moeten proberen naar de overkant te dribbelen
zonder dat de indianen hun bal wegschieten. De indianen
liggen in een hinderlaag aan beide kanten van de weg.
Zij mogen de weg niet op, maar kunnen wel met hun pijlen
(ballen) schieten op de cowboys.
Wanneer de bal van een van de cowboys wordt geraakt, wordt
deze cowboy een indiaan en gaat aan de zijkant ook schieten
op de cowboys. Wie is de laatst overgebleven cowboy?
Alle cowboys gaan tegelijkertijd naar de overkant…..
4. Partij 3 tegen 3 op 2 doelen

Organisatie
- Er wordt 3 tegen 3 gespeeld met twee keepers
- Het speelveld is klein
- Spelers moeten snel omschakelen
Coaching
- Door de ruimte en de aantallen wordt even niet
omschakelen meteen afgeschaft
- Vrijlopen als jouw partij de bal heeft
- Man oppakken als de tegenstander de bal heeft

Training: 10

Rotonde
Stoplicht

