
Training 12  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

3 doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 OVERSPEELSPEL 
 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 pass- en trapvorm 

in tweetallen 

 blauw en groen 

spelen samen 

 rood en geel 

spelen samen 

 de speler in 

balbezit roept de 

naam van degene 

die hij wil inspelen 

 na 3 minuten 

wisselen van 

teams, dus 

bijvoorbeeld blauw 

met geel (en rood 

met groen) 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 er mag niet 

teruggespeeld 

worden op dezelfde 

persoon 

 trainer als passieve 

verdediger 

tussendoor lopen 

zodat ze ook vrij 

moeten lopen 

 
Makkelijker maken 
 
 degene die de bal 

vraagt, moet de 

naam van de speler 

in balbezit noemen 

in plaats van 

andersom 

COACHING 
 
 'Kijk goed naar wie 

je de bal kunt 

spelen.' 

 'Speel de bal met 

de binnenkant van 

je voet.' 

 'Pas op voor 

botsingen, kijk 

goed waar je 

medespelers 

lopen.' 

 'Neem de bal eerst 

even aan voor je 

naar de volgende 

speelt.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 2 ballen 

 4 pionnen 

 6 hesjes 

 

 
  



Training 12  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

3 doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 TRAPTECHNIEK IN RONDLOOPORGANISATIE 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 5 meter 
 
SPELREGELS 
 
 speler A de bal 

over de grond 

naar speler B 

 speler B trapt de 

bal over de grond 

of door de lucht 

naar speler C 

 speler C ontvangt 

de bal en sluit 

achteraan bij 

speler D 

 iedereen met een 

balcontact draait 

een plaatsje door, 

speler D start 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 als spelers een 

goede trap hebben, 

de vakken waarin de 

ontvanger staat 

groter maken (dus 

langer/verder, zodat 

er meer afstand 

moet worden 

overbrugd) 

 trainen onder 

weerstand door 

middel van een 

wedstrijdvorm, zowel 

stilliggende als 

rollende bal 

(bijvoorbeeld een 

wedstrijd op basis 

van het aantal 

passes door de lucht 

in een bepaalde tijd) 

 
Makkelijker maken 
 
 start met een 

stilliggende bal in 

een statische 

oefening in een 

vierkant (speler B 

met speler C en 

speler A met speler 

D) 

COACHING 
 
Techniek: 
 ‘Zorg dat de bal 

goed ligt. Let op 

een kuiltje of het 

ventielstuk.’ 

 ‘Zet je standbeen 

op de juiste 

afstand van de 

bal.’ 

 ‘Meet je stappen 

voor de aanloop.’ 

 ‘Bepaal vooraf je 

mikpunt.’ 

 ‘Visualiseer je 

handelingen met 

bal.’ 

 ‘Geef voldoende 

druk door wat 

voorover te 

hangen.’ 

 ‘Gebruik je armen 

om in balans te 

blijven.’ 

 ‘Doortrappen: 

zwaai je been 

door.’ 

 'Probeer bij de 

aanname de bal 

meteen klaar te 

leggen voor de 

vervolgactie.' 

 'Duw de bal voor je 

uit bij aanname, 

geen stilliggende 

bal.' 

 'Strak inspelen met 

de juiste 

balsnelheid.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 8 pionnen 

 

 
  



Training 12  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

3 doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 1 MET 3 DOELTJES 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 
 De aanvallers kunnen 

scoren door te 

passen in het kleine 

doeltje 

 De verdediger kan 

scoren op 2 kleine 

doeltjes 

 Bij een doelpunt, 

hoekschop of 

achterbal starten de 

aanvallers tussen de 

twee kleine doeltjes 

 Als de bal uit is 

indribbelen, tweetal 

inpassen 

 Na bepaalde tijd 

wisselen van rol 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Kleine doeltjes van 

de verdediger verder 

uit elkaar plaatsen 

(meer naar buiten) 

 
Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

 Kleine doeltjes van 

de verdediger 

dichter bij elkaar 

plaatsen (meer naar 

binnen) 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
 Door middel van 

dribbelen in kansrijke 

positie komen 

 
VOETBALHANDELING – 
PASSEN 
 
WAT? 
 
De bal verplaatsen naar een 
medespeler 
 
HOE? 
 
 Kies goed positie ten 

opzichte van de bal 

 Standbeen licht gebogen 

 Voet wijst meestal in de 

speelrichting 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 5 ballen 

 4 pionnen 

 3 doelen 

 7 hesjes 

 10 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

  

https://youtu.be/efxSiAj1SoI


Training 12  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

3 doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 DOELEN 
 

 
20 minuten 
 

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

scoren op een 

pupillendoel 

 Als de bal uit is, 

indribbelen 

 Bij een achterbal of 

hoekschop 

indribbelen 

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 - 
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 

 2 doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/vI6Y0HYhqHY

