
Training 12  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 SLANGENTIKKERTJE 
 

 
10 minuten 
 

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

 Er worden twee teams 

gemaakt van minimaal 

vier spelers 

 De spelers gaan in een 

slangetje staan en 

houden elkaar vast bij 

de schouders 

 Eén van de spelers 

gaat tegenover de 

slang van de 

tegenpartij staan 

 Op het signaal van de 

trainer gaat die speler 

proberen de achterste 

speler van de slang van 

de tegenpartij te tikken 

 De spelers in de slang 

moeten elkaar ten alle 

tijden vasthouden, als 

ze loslaten is het een 

punt voor de tegenpartij 

 Er moet binnen acht 

seconden getikt worden 

om een punt te scoren 

 Hierna wordt er 

doorgedraaid; de tikker 

komt achteraan in de 

slang van het eigen 

team en de voorste 

speler wordt de nieuwe 

tikker 

 Let erop dat de slangen 

ver genoeg van elkaar 

staan, zodat ze niet 

tegen elkaar botsen 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Tijdslimiet langer 

maken (bijvoorbeeld 

tien seconden) 

 
Makkelijker maken 
 

 Tijdslimiet korter 

maken (bijvoorbeeld 

zes seconden) 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 6 pionnen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/XQxMwFc-V28


Training 12  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 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 1 minuten 

wisselen van teams, 

dus bijvoorbeeld 

blauw met geel (en 

rood met groen) 

 er mag niet 

teruggespeeld 

worden op dezelfde 

persoon 

 trainer als passieve 

verdediger 

tussendoor lopen 

zodat ze ook vrij 

moeten lopen 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Degene die de bal 

vraagt, moet de naam 

van de speler in 

balbezit noemen in 

plaats van andersom 

 spelers moeten elkaar 

inspelen door 

verschillende poortjes 

op het veld om ze 

gericht te laten passen 

en bewegen 

 
Makkelijker maken 
 

 Steeds dezelfde 

spelers op elkaar laten 

inspelen 

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 

 6 pionnen 

 6 hesjes 

 

 
  



Training 12  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 - 2 VERDEDIGERS 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 
 

 8 ballen 

 9 pionnen 

 2 hesjes 

 6 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/Bx2zvQLvzS8


Training 12  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 
 

 4:4 lijnvoetbal, 

waarbij gescoord 

wordt zodra de bal 

is stilgelegd in de 

neutrale zone 

 zonder bal mag je 

de neutrale zone 

niet in 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 speler in balbezit moet 

de bal minstens 3 keer 

raken, zodat de kans 

op afschermen groter 

wordt 

 het veld kleiner maken 

Makkelijker maken 
 

 Veld groter maken 

COACHING 
 
Aanvallen 
 

 ‘Vraag in een schuine lijn 

om de bal en sta open.’ 

 ‘Denk aan de eerste 

aanname en verwerk de 

bal in voorwaartse 

richting.’ 

 ‘Maak snelheid met de 

bal aan de voet.’ 

 ‘Houd overzicht aan de 

bal en kijk ook naar de 

loopactie van de 

verdediger.’ 

Verdedigen 
 

 ‘Laag zitten in het duel.’ 

 ‘Sta op je voorvoeten.’ 

 ‘Sta open, zet een voet 

vóór en een voet achter.’ 

 ‘Dwing de tegenstander 

een kant op en let hierbij 

op zijn voorkeursbeen.’ 

 ‘Verdedig vooruit en zet 

druk op de bal.’ 

 ‘Probeer een schijnactie 

te maken.’ 

 ‘Blijf zo lang mogelijk 

staan en maak alleen 

een sliding als je 

daarmee de bal kunt 

afpakken.’ 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 8 pionnen 

 4 hesjes 

 2 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/5IG6YLPg8qQ

