
Training 14  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de een tegen een 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  14 hoedjes 
 

2 doelen 

 ⅛ veld  16 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 
 

 Organisatie wordt 2 

keer uitgezet zodat 

spelers niet lang op 

elkaar hoeven te 

wachten 

 Vanaf achterlijn 

slalomt speler richting 

de 3 pylonen voor 

zich 

 Bij pion 1: 

schaarbeweging – 

rechts schaar over de 

bal, links bal 

meenemen. 

 Bij pion 2: 

kapbeweging met 

binnenkant links of 

buitenkant rechts 

 Bij pion 3: 

schaarbeweging 

(idem als 1) 

 Om de oefening terug 

dribbelen 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Begin met alleen 

kapbeweging 

 Trainer fungeert als 

passieve verdediger 

bij het kappen 

 
Variatie 

 
 Oefening andere kant 

op uitvoeren – links 

starten i.p.v. rechts. 

COACHING 
 

 ‘Houd de bal dicht bij 

je en probeer bij elke 

stap de bal te raken.’ 

 ‘Zet je schaar- en 

kapbeweging fel in en 

dribbel daarna snel 

weg.’ 

 'Gebruik heel je 

lichaam bij de schaar 

en kapbeweging.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 16 pionnen 

 

 
  



Training 14  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de een tegen een 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  14 hoedjes 
 

2 doelen 

 ⅛ veld  16 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 PASSEERBEWEGINGEN 
 

 
15 minuten 
 

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

 2 vakken van 10 x 

10 meter achter 

elkaar met op één 

lijn een doel met 

keeper 

 speler probeert 

vanaf de achterlijn 

één tegenstander 

te passeren om 

daarna te scoren 

verdediger mag 

alleen de lijn 

verdedigen (om de 

aanvaller te helpen) 

 als verdediger de 

bal afpakt, wordt hij 

aanvaller en de 

speler die de bal 

verloor, wordt de 

volgende 

verdediger 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 verdediger mag één 

meter naar voren of 

naar achteren 

(moeilijker voor 

aanvaller) 

 
Makkelijker maken 
 

 Makkelijker voor 

aanvaller: beginnen 

zonder keeper 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 6 pionnen 

 1 doel 

 

 
  



Training 14  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de een tegen een 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  14 hoedjes 
 

2 doelen 

 ⅛ veld  16 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 2 MET PIONNEN 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de een 
tegen een situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Beide teams kunnen 

scoren door met de 

bal een van de grote 

pionnen te raken (=1 

punt) of om te 

schieten (=2 punten) 

 Als de bal uit is, 

indribbelen of 

inpassen 3x uit is 

door wisselen 

 Bij een doelpunt, 

achterbal of 

hoekschop in het 

midden van de eigen 

lijn starten 

 Er mag niet verdedigd 

worden in het eigen 

verdedigingsvak 

 (Eventueel) door 

wisselen na elk 

doelpunt, achterbal of 

hoekschop 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Minder pionnen 

plaatsen waarop 

gescoord kan 

worden 

 
Makkelijker maken 
 

 Veld breder en/of 

langer maken 

 Meer pionnen 

plaatsen waarop 

gescoord kan 

worden 

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 

 14 pionnen 

 4 hesjes 

 14 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

  

https://youtu.be/dRQLmT7QGso


Training 14  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de een tegen een 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  14 hoedjes 
 

2 doelen 

 ⅛ veld  16 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 PARTIJSPEL 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 klein 

doel 

 Als de bal uit is, 

indribbelen 

 Bij een achterbal of 

hoekschop 

indribbelen 

 Bij een oneven aantal 

spelers wissel je bij 

elk doelpunt door. 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld smaller en korter 

maken 

Makkelijker maken 
 

 Veld breder/langer 

maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 

 Gericht dribbelen naar 

doel tegenstander 

 Als je de tegenstander 

bent gepasseerd, 

versnel dan door zodat 

hij niet kan 

terugkomen 

 Actief mee blijven 

doen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 8 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 

 


