
Training 13  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de een tegen een 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 doelen 

 ⅛ veld  10 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 DRIBBELSPEL 
 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de een 
tegen een situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 

 in het vierkant 

dribbelen 6 spelers 

met een bal 

 de beide verdedigers 

proberen in 2 minuten 

tijd zoveel mogelijk 

ballen af te pakken en 

in één van de beide 

doelen te schieten 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 een derde verdediger 

in het veld laten jagen 

 het veld kleiner maken 

 in plaats van te scoren 

in het doel is het raken 

van de bal door de 

verdediger al 

voldoende om een 

punt te scoren 

 
Makkelijker maken 
 

 starten met 1 

verdediger in plaats 

van 2 

 in plaats van 2 

minuten de 

verdedigers 1 minuut 

laten jagen 

 op een groter veld 

gaan spelen 

 zorgen dat er een 

neutrale speler in het 

vak staat, waar 

spelers in balbezit de 

bal naartoe kunnen 

spelen, waarna ze de 

bal weer kunnen 

opvragen 

COACHING 
 

 ‘Kijk goed waar de 

verdediger is en blijf bij 

hem uit de buurt.’ 

 ‘Scherm de bal af en 

houd je lichaam 

tussen de verdediger 

en de bal.’ 

 ‘Blijf wel naar de bal 

kijken, zodra je door 

een verdediger wordt 

aangevallen.’ 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 8 pionnen 

 2 doelen 

 2 hesjes 

 

 
  



Training 13  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de een tegen een 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 doelen 

 ⅛ veld  10 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 MIKKEN 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de 
een tegen een situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 25 meter 
 
SPELREGELS 
 

 4 spelers proberen 

de 5 pylonen op de 

achterlijn van de 

tegenpartij om te 

schieten 

 zodra een pylon is 

omgeschoten, 

wordt deze weer 

rechtop gezet 

 spelers mogen met 

bal dribbelen tot 

aan de middenlijn 

en mogen de bal 

stilleggen 

 spelers mogen 

ballen niet met hun 

handen 

tegenhouden 

 er wordt tot 3 

punten gespeeld, 

daarna begint de 

wedstrijd opnieuw 

bij 0-0 

 de trainer roept de 

speler die de 

meeste pylonen 

heeft omgeschoten 

uit tot The King 

 maximaal 12 

spelers per 

organisatie; 

eventueel twee 

keer uitzetten 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 verdedigers mogen 

hun handen gebruiken 

om ballen te pakken 

 de afstand vergroten 

 voordat er geschoten 

kan worden, moet je 

de bal eerst een keer 

overspelen 

 spelers mogen de bal 

niet stilleggen, 

voordat ze schieten 

 
Makkelijker maken 
 

 teams apart laten 

schieten, dus eerst 

allemaal verdedigen 

en daarna allemaal 

aanvallen 

 in plaats van losse 

pylonen worden er vijf 

doeltjes (van pylonen) 

neergezet 

 nog meer pylonen 

plaatsen op de 

achterlijnen 

 pylonen her en der in 

het veld plaatsen, in 

plaats van alleen op 

de achterlijn 

 de grootte van het 

veld verkleinen 

COACHING 
 
Voor spelers met bal: 

 ‘Kijk goed welke 

pylon bij de 

tegenpartij niet is 

gedekt.’ 

 ‘Leg de bal goed 

klaar voordat je 

schiet.’ 

 ‘Probeer hard te 

schieten, zodat de 

verdediger weinig 

tijd heeft om de bal 

te pakken.’ 

Voor spelers zonder 
bal: 

 ‘Kijk goed wie jouw 

pylon omver wil 

schoppen en 

probeer dat te 

voorkomen.’ 

 ‘Als je twee pylonen 

moet verdedigen, 

ga er dan tussenin 

staan zodat het 

lastiger wordt voor 

de spelers met bal.’ 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 10 pionnen 

 4 hesjes 

 4 hoedjes 

 

 
  



Training 13  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de een tegen een 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 doelen 

 ⅛ veld  10 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 1+K IN VAKKEN 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de een 
tegen een situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 De aanvallers 

dribbelen het veld in 

en spelen 2 tegen 1 

tegen de verdediger 

in het eerste gele vak 

 De verdediger mag 

alleen verdedigen in 

zijn eigen vak 

 Op het moment dat 

de aanvallers het 

volgende vak 

bereiken, spelen ze 

nogmaals 2 tegen 1 

tegen de volgende 

verdediger 

 De aanvallers kunnen 

scoren op een groot 

doel met keeper, de 

verdedigers kunnen 

scoren op de kleine 

doeltjes aan de 

zijkant 

 Als de bal uit is of als 

er wordt gescoord, 

start er twee nieuwe 

aanvallers 

 Na drie 

onderscheppingen 

wisselen van 

verdedigers 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Het veld smaller 

maken 

 Nadat de verdediger 

is uitgespeeld mag 

hij terugkomen in 

het volgende vak 

 
Makkelijker maken 
 

 Veld breder maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 

 Door middel van 

dribbelen in kansrijke 

positie komen 

 
VOETBALHANDELING – 
BAL 
AANNEMN/MEENEMEN 
 
WAT? 
 
De bal aan- of meenemen 
om verder te kunnen 
voetballen 
 
HOE? 
 

 Draai de voet naar 

buiten 

 Houd de voet 

ontspannen 

 Zorg dat de bal dichtbij 

je blijft 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 6 ballen 

 4 pionnen 

 3 doelen 

 4 hesjes 

 16 hoedjes 

 

 

  



Training 13  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de een tegen een 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  16 hoedjes 
 

2 doelen 

 ⅛ veld  10 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 DOELEN 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de een 
tegen een situatie 
 
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

