
Training 11  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes   

 ⅛ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 DUIKEN OP DE BAL 
 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
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  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes   

 ⅛ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 TECHNIEK OEFENEN 
 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Speler vertrekt met 

bal aan de voet 

richting eerste kegel 

die hij tegenkomt. 

 Speler voert 

opgelegde beweging 

uit en vertrekt naar 

volgende kegel. 

Bewegingen zijn 1.01, 

1.04, 2.02 en 2.04 

 Speler voert dezelfde 

beweging uit maar 

met de andere voet. 

 Er wordt verder 

gedribbeld naar de 

wachtende speler en 

de bal wordt 

doorgegeven. 

 Wachtende speler 

staat constant in 

beweging op de 

voorvoeten. 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Tempo verhogen 

 
Makkelijker maken 
 

 Tempo te verlagen 

COACHING 

 'Zoek de kegel op en 

time je beweging 

hierop. Niet te vroeg 

en ook niet te laat.' 

 'Beweeg met je ganse 

lichaam tijdens de 

dribbel, dit brengt je 

tegenstander in 

verwarring.' 

 'Ga door de knieën 

tijdens je dribbel. Als 

je lager bij de grond 

bent, kan je vlotter 

bewegen.' 

 'Hou bij het dribbelen 

goed controle over de 

bal. Gebruik links en 

rechts, kijk over de 

bal.' 

 'Blijf ten allen tijde 

baas over de bal, hou 

hem kort voor de 

dribbel en versnel 

ermee na de dribbel.' 

 'Zorg dat je bal na je 

dribbel meteen 

speelklaar ligt.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 6 pionnen 

 1 hesjes 

Bekijk de bewegingen 1.01 
en 1.02 
Bekijk de bewegingen 2.02 
en 2.04 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pu-LgtKdzRQ
https://www.youtube.com/watch?v=pu-LgtKdzRQ
https://youtu.be/yrAxJU5rSuA
https://youtu.be/yrAxJU5rSuA


Training 11  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes   

 ⅛ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 OVERSTEEKSPEL - 1 VERDEDIGER EN POORTJES 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20/25 meter 
Breedte 10/15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Drie tot vier spelers 

proberen met de bal naar 

de overkant te dribbelen 

 Na het passeren van de 

verdedigers kunnen de 

aanvallers alleen punten 

krijgen wanneer ze door 

een van de drie poortjes 

dribbelen en via het 

‘slootje’ terugkomen 

 Dribbelen door de 

poortjes aan de zijkant 

(oranje) = 1 punt; 

dribbelen door het 

middelste doeltje (geel) = 

2 punten 

 Als de verdediger de bal 

verovert en de bal onder 

controle heeft (bal onder 

de voet), of als de bal 

van de aanvaller buiten 

de ruimte komt, krijgt de 

verdediger 1 punt 

 De verdediger mag 

alleen verdedigen in de 

ruimte voor de poortjes 

 De speler die het eerste 

8 punten haalt is de 

winnaar, de verdediger 

die in 2 minuten de 

meeste punten haalt is 

de winnaar 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD 
AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld smaller 

maken 

 Poortjes waar 

doorheen 

gedribbeld kan 

worden kleiner 

maken 

 Maximaal twee 

spelers mogen 

gelijktijdig 

dribbelen 

 
Makkelijker maken 
 

 Veld breder en/of 

langer maken 

 Poortjes waar 

doorheen 

gedribbeld kan 

worden groter 

maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 

 Door middel van 

dribbelen in kansrijke 

positie komen 

 
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 
 

 4 ballen 

 6 pionnen 

 1 hesjes 

 10 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/oWeQiDOyQQs


Training 11  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes   

 ⅛ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET PIONNEN 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte  
30 meter 
Breedte  
20 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Beide teams 

kunnen scoren 

door de bal 

tegen een 

pion te passen-

mikken. 

 Als de bal uit is, 

indribbelen. 

 Bij een 

achterbal of 

hoekschop 

indribbelen. 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD 
AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Pionnen dichter 

bij elkaar zetten 

Makkelijker maken 
 

 Pionnen verder 

uit elkaar 

zetten 

 Veld groter 

maken 

COACHING 
 
Aanvallen 

 Dribbelen naar de kegeltjes van de 

tegenstander. (gerichte dribbel) 

 'Als je de tegenstander bent 

gepasseerd, versnel dan zodat hij 

niet meer kan terugkomen' 

 Actief mee blijven doen. 

 Speler kan zo snel mogelijk 

terreinwinst boeken bij het dribbelen 

(tempo) 

 'Afstanden tussen elkaar in de 

gaten houden. Ook bij het onder de 

kaats komen niet te dicht op je 

medespeler komen. In de wedstrijd 

word je dan doorgedekt.' 

 'Speel de bal altijd voor iemand in, 

op het juiste been' 

 'Duw de bal voor je uit bij aanname, 

geen stilliggende bal onder je' 

Verdedigen 
 Bal afpakken. 

 'Blijf zo lang mogelijk nuttig en maak 

geen onnodige slidings' 

 'Probeer je tegenstander naar de 

buitenkant te dwingen' 

 Actief mee blijven doen. 

 'Probeer de bal te veroveren bij een 

slechte pass of controle van de 

tegenstander' 

 'Compact bij elkaar verdedigen. 

Geef horizontale rugdekking' 

 'Goede samenwerking, onderlinge 

coaching' 

 'Durf je tegenstander los te laten' 

 'Praat met elkaar en neem elkaars 

tegenstander over' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 12 pionnen 

 4 hesjes 

 6 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/Xkw1HMquFhw

