
Training 1  JO08 
Wat heb je nodig: 

Dieptespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 STARTVORM MET 1 of 2 TIKKERS 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Dieptespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 10 meter 
Breedte 25 meter 
 
SPELREGELS 
 
 De tikkers proberen 

een speler te tikken 

met hun handen. 

 Nadat een speler 

getikt is, moet hij met 

zijn benen gespreid 

stilstaan. 

 De speler kan ‘bevrijd’ 

worden als er een 

andere speler, die 

niet getikt is, onder de 

speler doorkruipt. 

 Na een bepaalde tijd 

wisselen van tikkers 

  

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 pionnen 

 2 hesjes 

 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=9Vawkjl3IV8


Training 1  JO08 
Wat heb je nodig: 

Dieptespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 OVERSTEEKSPEL 1 VERDEDIGER EN POORTJES 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Dieptespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20/25 meter 
Breedte 10/15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 3 spelers met bal 

proberen te dribbelen 

naar de overkant. 

 Aanvaller krijgt punt 

als hij door één van 

de poortjes dribbelt. 

 Verdediger krijgt punt 

als hij de bal verovert. 

Afhankelijk van 

niveau elftal kan dit 

door bal onder de 

voet stil te leggen of 

de bal buiten het 

veldje te passen. 

 Verdediger verdedigt 

in de ruimte voor de 

poortjes 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Aanvallen moeilijker 
maken 
 
 Veld smaller maken 

 Poortjes kleiner maken 

 Minder spelers 

mogelijk tegelijk 

dribbelen 

Aanvallen makkelijker 
maken 
 
 Veld breder/langer 

maken 

 Poortjes breder maken 

 
Variatie: 
 
Middelste poortje andere 
kleur dan de buitenste 
poortjes. Middelste poortje 
is 2 punten waard, de 
buitenste poortjes 1 punt. 
 
Voeg eventueel als 
variatie, na verloop van 
tijd, een goaltje toe op de 
achterlijn waar de 
aanvaller na het dribbelen 
een extra punt kan 
verdienen door te scoren. 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Met de bal langs de 
verdediger en door een 
van de drie poortjes 
dribbelen zonder dat de 
verdediger de bal afpakt of 
de bal buiten de ruimte 
komt 
 
EISEN AAN HET SPEL 
 
 Overzicht houden in 

de situatie, waar staat 

de verdediger/waar is 

de ruimte 

 Bal steeds onder 

controle houden, 

veranderen van 

richting en versnellen 

met de bal of juist 

terug naar de beginlijn 

 Afschermen van de 

bal 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 3 ballen 

 6 pionnen 

 1 hesje 

 6 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

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


Training 1  JO08 
Wat heb je nodig: 

Dieptespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 OVERSTEEKSPEL MET 2 VERDEDIGER EN POORTJES 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Dieptespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20/25 meter 
Breedte 10/15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 4 – 6 spelers met bal 

proberen te dribbelen 

naar de overkant. 

 Aanvaller krijgt punt 

als hij door één van 

de poortjes dribbelt. 

 Verdediger krijgt punt 

als hij de bal verovert. 

Afhankelijk van 

niveau elftal kan dit 

door bal onder de 

voet stil te leggen of 

de bal buiten het 

veldje te passen. 

 Verdediger verdedigt 

in de ruimte voor de 

poortjes 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Aanvallen moeilijker 
maken 
 
 Veld smaller maken 

 Poortjes kleiner maken 

 Minder spelers 

mogelijk tegelijk 

dribbelen 

Aanvallen makkelijker 
maken 
 
 Veld breder/langer 

maken 

 Poortjes breder maken 

 
Variatie: 
 
Middelste poortje andere 
kleur dan de buitenste 
poortjes. Middelste poortje 
is 2 punten waard, de 
buitenste poortjes 1 punt. 
 
Voeg eventueel als 
variatie, na verloop van 
tijd, een goaltje toe op de 
achterlijn waar de 
aanvaller na het dribbelen 
een extra punt kan 
verdienen door te scoren. 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Met de bal langs de 
verdediger en door een 
van de drie poortjes 
dribbelen zonder dat de 
verdediger de bal afpakt of 
de bal buiten de ruimte 
komt 
 
EISEN AAN HET SPEL 
 
 Overzicht houden in 

de situatie, waar staat 

de verdediger/waar is 

de ruimte 

 Bal steeds onder 

controle houden, 

veranderen van 

richting en versnellen 

met de bal of juist 

terug naar de beginlijn 

 Afschermen van de 

bal 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 6 ballen 

 6 pionnen 

 2 hesje 

 6 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=K4pzvD5XIU8&t=19s


Training 1  JO08 
Wat heb je nodig: 

Dieptespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 Partijspel 4:4 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Dieptespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20/25 meter 
Breedte 25/30 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Partijspel 

 Houd de regels van 

de betreffende 

leeftijdscategorie aan. 

 Beide teams spelen in 

een 1-2-1 opstelling 

(1 centrale 

verdediger, 2 

middenvelders en 1 

spits) 

 BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
EISEN AAN HET SPEL 
 
 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 
 
 4 ballen 

 4 pionnen 

 2 mini doelen 

 6 hesjes 

 2 hoedjes 

 

 


