
Training 11  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het voorkomen van 
dieptespel en het 
verdedigen ervan 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 pupillen doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 DUIKEN OP DE BAL 
 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het voorkomen van 
dieptespel en het 
verdedigen ervan 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Er worden tweetallen 

gemaakt die één bal 

hebben 

 De tweetallen gaan 

achter elkaar staan 

 De voorste speler staat 

met zijn of haar benen 

wijd en de achterste 

speler heeft de bal aan 

zijn of haar voeten 

 De achterste speler 

passt de bal door het 

poortje van de voorste 

speler heen, deze 

speler mag niet 

achterom kijken 

 Op dat moment 

probeert de speler de 

bal op te vangen door 

erop te duiken 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 De bal mag ook via 

de linker- of 

rechterzijde naast de 

speler worden 

gespeeld 

 
Makkelijker maken 
 

 De bal met de hand 

rollen, in plaats van 

passen met de voet 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 4 ballen 

 9 pionnen 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/6ZQOKEFaL3c


Training 11  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het voorkomen van 
dieptespel en het 
verdedigen ervan 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 pupillen doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 DRIBBELKAMPIOEN 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15/20 meter 
Breedte 15/20 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Helft van de spelers 

starten met een bal, 

de andere spelers 

proberen deze bal te 

veroveren 

 De speler die na 30 

seconden de bal heeft 

krijgt een punt 

 De volgende serie 

starten de spelers die 

zonder bal zijn gestart 

 Wanneer de bal 

buiten de 

afgebakende ruimte 

wordt gedribbeld, 

krijgt de andere 

speler de bal 

 Speler met de meeste 

punten is de winnaar 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Het veld smaller en/of 

korter maken 

 
Makkelijker maken 
 

 Het veld breder en/of 

langer maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Door middel van dribbelen 
in kansrijke positie komen 
om te kunnen scoren 
 
VOETBALHANDELING - 
DRIBBELEN 
 
WAT? 
 
Met de bal een afstand 
overbruggen 
 
HOE? 
 

 Raak de bal zo vaak 

dat je hem in 

looptempo in de goede 

richting mee kan 

nemen 

 Laat de bal niet 

wegspringen 

 Buig je bovenlichaam 

iets over de bal heen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 6 pionnen 

 4 hesjes 

 3 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/nCFGrKcnzTs


Training 11  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het voorkomen van 
dieptespel en het 
verdedigen ervan 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 pupillen doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 1 VERDEDIGEN OP LIJN MET AANVALLER IN DE 
   RUG 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het voorkomen van 
dieptespel en het 
verdedigen ervan 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 

 De aanvaller dribbelt 
het veldje in en speelt 
samen met de andere 
aanvaller 2 tegen 1 
tegen de verdediger 

 De verdediger mag 
alleen verdediger op 
de lijn 

 De andere aanvaller 
kiest positie in de rug 
van de verdediger 

 Als de aanvallers de 
verdediger hebben 
uitgespeeld kunnen 
zij scoren op het 
kleine doeltje 

 De verdediger scoort 
een punt door de bal 
te controleren of 
buiten het veldje te 
schieten 

 Na drie 
onderscheppingen 
wisselen van 
verdediger 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld breder en/of 
langer maken 

 Lijn breder maken 

 
Makkelijker maken 
 

 Veld smaller en/of 
korter maken 

 Lijn smaller maken 

 Aanvaller mag de bal 
alleen passen naar de 
andere aanvaller 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 

 Zonder overtredingen 

te maken een doelpunt 

voorkomen 

 Druk op de bal houden 

en op het juiste 

moment veroveren 

 
VOETBALHANDELING – 
DUEL OM DE BAL 
 
WAT? 
 
Poging doen om de bal te 
veroveren 
 
HOE? 
 

 Tussen de bal en het 

doel zien te komen 

 Zet (snel) druk vooruit 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 4 ballen 

 4 pionnen 

 1 doel 

 4 hesje 

 2 hoedjes 

 

 
  



Training 11  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het voorkomen van 
dieptespel en het 
verdedigen ervan 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 pupillen doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

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

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het voorkomen van 
dieptespel en het 
verdedigen ervan 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 De teams kunnen 

scoren op een groot 

doel met keeper 

 Als de bal uit is, 

inpassen of 

indribbelen 

 Bij een hoekschop 

starten bij het eigen 

doeltje 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld smaller en korter 

maken 

Makkelijker maken 
 

 Veld breder/langer 

maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 

 Zonder overtredingen 

te maken een doelpunt 

voorkomen 

 Druk op de bal houden 

en op het juiste 

moment veroveren 

 
VOETBALHANDELING – 
DRUK ZETTEN 
 
WAT? 
 
Voorkomen dat de bal 
vooruit kan worden 
gedribbeld of gespeeld 
 
HOE? 
 

 Niet te snel naar de 

tegenstander toe, 

behoedzaam naderen 

 Blijf zoveel mogelijk 

oog in oog met de 

tegenstander, draai je 

rug niet naar hem toe 

 Probeer tegenstander 

naar de zijkant te 

dwingen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 4 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 16 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/72ol9CRr_ac

