
Training 14  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2 doelen 

 ¼ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 DRIBBELEN EN ACTIES 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Eventueel meerdere 

organisaties uitzetten 

(vier spelers per 

organisatie) 

 Spelers dribbelen in 

een slalom richting de 

pionnen en sluiten 

daarna weer 

achteraan 

 De volgende speler 

mag pas starten met 

dribbelen als de 

voorgaande speler 

voorbij de tweede 

pion is 

 De volgende acties 

oefenen: 1.01, 1.02, 

1.03, 1.04 en 1.05 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Tempo verhogen 

 
Makkelijker maken 
 
 Eerst stoppen bij pion 

dan de acties 

vertraagd uitvoeren. 

COACHING 
 
 links en rechts 

oefenen 

 eigen voorbeeld van 

de trainer 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 8 pionnen 

Bekijk HIER de acties 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=jdFICOxMLQ0


Training 14  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2 doelen 

 ¼ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 1 TEGEN 1 MET 4 POORTJES 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Verdediger speelt de 

bal naar de aanvaller 

 De aanvaller neemt 

de bal mee het veld in 

 De aanvaller kan 

scoren door de bal 

door een van de 

poortjes te dribbelen 

 Elk poortje is een 

punt waard 

 De verdediger kan 

scoren door de bal af 

te pakken en deze te 

controleren 

 Als de bal uit is, of als 

de verdediger de bal 

heeft afgepakt, 

starten met een 

nieuwe bal en 

aansluiten in de 

andere rij 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Poortjes smaller 

maken 

 
Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

 Poortjes breder 

maken 

 Aanvaller laten 

starten met 

dribbelen 

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 
 
 6 ballen 

 4 pionnen 

 4 hesjes 

 8 hoedjes 

 

 

  



Training 14  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2 doelen 

 ¼ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 1 TEGEN 1+K GROTE DOELEN TEGENSTANDER VAN DE 
ZIJKANT 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Beide teams kunnen 

scoren op een groot 

doel 

 Bij een doelpunt, 

uitbal of hoekschop, 

doorwisselen 

 Na verloop van tijd 

wisselen de teams 

van functie 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Verdediger dichter 

bij de aanvaller laten 

starten 

 
Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

 Verdediger verder 

van de aanvaller 

laten starten 

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 

 18 pionnen 

 1 doel 

 4 hesjes 

 4 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

  

https://youtu.be/B00T0CBJqrg


Training 14  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2 doelen 

 ¼ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 DOELEN 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één 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

