
Training 10  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 pupillen doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 RATTEN EN RAVEN 
  

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Er worden tweetallen 

gemaakt, waarbij er 

eentje de 'rat' is en de 

ander de 'raaf' 

 De spelers staan 

tegenover elkaar in 

het midden 

 De trainer roept 

'ratten' of 'raven' 

 Op het moment dat er 

bijvoorbeeld 'ratten' 

wordt geroepen, 

proberen de ratten 

hun lijn te halen 

 De raven proberen de 

ratten voor de lijn te 

tikken 

 Spelers krijgen een 

punt als ze de lijn 

veilig halen of als ze 

de tegenstander 

tikken 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Spelers met de bal 

laten dribbelen 

 
Makkelijker maken 
 

 Afstand van het 

midden tot de 

achterlijn langer 

maken 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 6 pionnen 

 4 hesjes 

 6 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/vlj9_MjRkcY


Training 10  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 pupillen doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 DRIBBEL PIONSCHIETSPEL MET VERDEDIGERS 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15/20 meter 
Breedte 10/15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Drie spelers starten 

gelijktijdig met 

dribbelen naar de 

overzijde. 

 De verdediger 

probeert de bal af te 

pakken, lukt dat, krijgt 

hij één punt. 

 Als de spelers bij het 

middelste vak 

aangekomen zijn, 

mogen ze scoren 

(passen-mikken) op 

één van de pionnen. 

 Nadat ze gemikt 

hebben op de 

pionnen, halen ze bal 

op en dribbelen ze via 

het slootje weer terug. 

 Na een bepaalde tijd 

wordt er door 

gewisseld van 

verdedigers. 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Meer verdedigers 

neerzetten 

 
Makkelijker maken 
 

 Meer pionnen 

neerzetten waardoor 

ze makkelijk kunnen 

scoren 

 Afstanden verkleinen 

COACHING 
 
Aanvallen 
 

 Dribbelen naar de 

overkant van het vak. 

 Passen-mikken van de 

bal tegen de 

pion(nen). 

 Dribbelen via het 

slootje terug. 

 Actief mee blijven 

doen. 

 

Verdedigen 

 Bal afpakken. 

 Actief mee blijven 

doen. 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 10 pionnen 

 2 hesjes 

 10 hoedjes 

 

 
  



Training 10  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 pupillen doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 1+K TEGEN 1+K DOELEN 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Beide teams kunnen 

scoren op een groot 

doel 

 Als de bal uit is, 

indribbelen of 

inpassen, 3x is door 

wisselen 

 Bij een doelpunt, 

achterbal of 

hoekschop starten bij 

je eigen keeper 

 Keeper mag alleen op 

zijn eigen helft 

meevoetballen 

 (Eventueel) door 

wisselen na elk 

doelpunt, achterbal of 

hoekschop 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld smaller en/of 
korter maken 

 Verdediger dichter bij 
de aanvaller laten 
starten 

 
Makkelijker maken 
 

 Veld breder en/of 
langer maken 

 Verdediger verder van 
de aanvaller laten 
starten 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 

 Door middel van 

dribbelen in kansrijke 

positie komen 

 Zodra de bal vrij is 

(binnen 

schotsafstand), 

schieten 

 
VOETBALHANDELING - 
SCHIETEN 
 
WAT? 
 
Een doelpoging met de 
voet kan met wreef, 
binnenkant, buitenkant, 
punt of hak 
 
HOE? 
 

 Raak de bal met 

binnenkant voet 

 Meer aan de 

onderkant, dan gaat 

de bal omhoog, meer 

aan de bovenkant, dan 

blijft de bal laag 

 Standbeen licht 

gebogen, dicht bij de 

bal, voet meestal in 

speelrichting 

 Speelbeen iets naar 

buiten gedraaid, knie 

en enkel gebogen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 12 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesje 

 4 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/yWo3-HAz8FM


Training 10  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 pupillen doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4+K TEGEN 3+K LANG SMAL VELD GROTE DOELEN 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Beide teams kunnen 

scoren op een groot 

doel met keeper 

 Als de bal uit is, 

inspelen voor de 

aanvallers, inspelen 

of indribbelen voor de 

verdedigers 

 Bij een hoekschop of 

achterbal, starten bij 

de keeper van het 

drietal 

 Dubbele score 

wanneer het drietal 

scoort 

 Na inspelen van de 

keeper drietal, doet 

deze niet meer mee 

in de opbouw 

 Na verloop van tijd 

wisselen de teams 

van functie 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld smaller en korter 

maken 

Makkelijker maken 
 

 Veld breder/langer 

maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Door middel van dribbelen 
in kansrijke positie komen 
om te kunnen scoren 
 
VOETBALHANDELING - 
SCHIETEN 
 
WAT? 
 
Een doelpoging met de 
voet kan met wreef, 
binnenkant, buitenkant, 
punt of hak 
 
HOE? 
 

 Raak de bal met 

binnenkant voet 

 Meer aan de 

onderkant, dan gaat 

de bal omhoog, meer 

aan de bovenkant, dan 

blijft de bal laag 

 Standbeen licht 

gebogen, dicht bij de 

bal, voet meestal in 

speelrichting 

 Speelbeen iets naar 

buiten gedraaid, knie 

en enkel gebogen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 4 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 16 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/72ol9CRr_ac

