
 

Voetbal (6-12 jarigen) 
 

LET OP! Als je geen tuin hebt, vraag dan eerst aan je ouders of je deze opdrachten binnen mag 
doen. Zet alle breekbare voorwerpen aan de kant. Balsporten morgen niet op straat of in parken 
worden uitgevoerd. 

 

Wat heb je nodig? 

⎼ een bal 

⎼ een emmer of mand 

⎼ ander speelgoed om rond te dribbelen of naar te trappen 

Wie geen bal heeft thuis kan ook heel veel grote sokken in elkaar steken om zo een bal maken. 

 

1. Bal hoog houden 

 

Probeer de bal zoveel mogelijk in de lucht te houden zonder dat hij de grond raakt. Je mag enkel je 

voeten, knieën en hoofd gebruiken.  

Als dit te moeilijk is kan je beginnen met de bal in hand of mag je de bal 1 keer laten botsen telkens 

nadat je hem 1 keer hebt geraakt. Hoeveel kan jij er doen? Daag je vrienden uit om meer te doen! 

 

2. Trick shot challenge 

 

Neem een knuffelbeer of ander speelgoed dat niet kapot kan. Leg het ergens op. Hoeveel keren heb 

jij nodig om de knuffel aan te trappen in 1 keer van je startpositie? Als dit te gemakkelijk is kan je de 

knuffel verder of hoger plaatsen. 

 

3. Dribbelen rond speelgoed en scoren in emmer 

 

Leg al je speelgoed achter elkaar met op het einde een emmer die plat ligt. Dribbel rond het 

speelgoed zonder het te raken en scoor dan in de emmer. Om het moeilijker te maken kan je het 

speelgoed dichter bij elkaar zetten. Je kan ook je poging timen en zien wat je record is. 

 

4. Zo lang mogelijk op je bal gaan staan 

 

Deze opdracht is simpel uitgelegd. Ga zo lang mogelijk op je bal staan met 2 voeten. Let er op dat je 

bal hard genoeg is opgeblazen anders maakt je hem misschien kapot. Als je moeite hebt om op je bal 

te raken, hou je dan vast terwijl je op je bal kruipt 

  



 
 

5. Binchallenge 

 

Neem een emmer of mand en leg hem ergens rechtop. Nu moet je in 1 keer de bal erin trappen. Je 

kan het jezelf moeilijker maken door een kleinere emmer of mand te gebruiken of deze hoger te 

plaatsen. Van hoe ver kan jij de bal er in schoppen? 

 

6. Bal in de nek balanceren 

 

Hoelang kan jij de bal in je nek balanceren? Hiervoor moet je je eerst voorover buigen. Spreid je 

armen zijwaarts alsof je wilt vliegen. Doe je hoofd naar achteren en kijk naar voor. In die houding kan 

je zelf of iemand anders de bal in je nek leggen. Als dit te makkelijk is, probeer dan de bal in je nek te 

gooien en hem dan op te vangen. 

 

7. Panna 

 

Zet een huisgenoot een panna! Je moet de bal door de benen schoppen en hem erna terug 

bemachtigen. Vergeet dan niet om ‘Panna’ te roepen. 

 

8. Extra 

 

Als je nog niet genoeg hebt met bovenstaande opdrachten kan je hier nog andere leuke opdrachten 

vinden:  

 

Van onze Nederlandse vrienden: Deel 1 Deel 2 

Kan jij deze dames nadoen? 

Techniektraining Van Snick 

Blijf fit met KAA Gent Foundation 

  

https://youtu.be/bwONeC_18e8
https://youtu.be/3FKAxC-lt44
https://www.vrouwenvoetbalkrant.be/nieuws/2020-03-16/-wat-te-doen-in-tijden-van-corona-enkele-leuke-oefeningen-voor-thuis
https://www.facebook.com/TechniektrainingVS/
https://www.kaagent.be/nl/supporter/news/18-03-2020/blijf-fit-met-de-kaa-gent-foundation


 

Rugby (6-12 jarigen) 
 

Voor deze oefeningen moet je met 2 zijn en kan je ook best uitvoeren in je tuin. 

Wie geen rugbybal heeft kan vele van deze oefeningen doen met een ronde bal. 

 

1. Passen (link) 

 

Neem de bal en ga rond je eigen lichaam. 

Maak achtjes met de bal rond je benen. 

Pas de bal naar je kameraadje door zijwaarts te passen en te wijzen naar waar je past. Zorg dat de 

punt van de bal naar voor wijst. 

Hang hoepels op of leg ergens voorwerpen die je dan moet raken met een rugbypass. 

 

2. Trappen (link1 link2) 

 

Hou de bal in je handen. Laat de bal vallen en probeer de bal over de grond te laten rollen door 

vanachter op de bal te schoppen. Je kan ook mikken om ergens tussen te trappen over de grond. 

 

Probeer nu naar elkaar te schoppen zonder dat de bal op de grond valt. Start altijd met de bal in 

handen en vang de bal ook met je handen.  

Als zit goed lukt kan je 2 velden maken met in het midden een net of een ander hoog obstakel. Je kan 

punten maken als je over het obstakel kickt en de bal botst in het ander veld. 

 

3. Eén tegen één (link) 

 

Wat heb je nodig? 

- Een handdoek/kledingstuk/stukje stof  om een staart te maken  

 

Je steekt allebei het stukje stof aan de achterkant van je broek (zodat je een staart hebt). 

Je staat per 2 tegenover elkaar. Je past de bal naar elkaar. Bij ‘Go’ moet de degene met bal proberen 

voorbij de andere te gaan. Degene zonder bal moet de staart aftrekken van de baldrager. 

Voor meer variaties klik op deze link  of de link hierboven. 

 

 

 

 

https://youtu.be/pYm46NLm018
https://youtu.be/sKpfsl8jM7Q
https://youtu.be/FTHX88KXsZM
https://www.youtube.com/watch?v=AHCCFK5MssE
https://youtu.be/5dCAwa-0kts

