
Training 21  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
de kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 doel 

 ⅛ veld  20 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 MIKKEN 
 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van de kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 30 meter 
 
SPELREGELS 
 

 de spelers leggen de bal 

stil op de lijn tussen 2 

pylonen en schieten op het 

doel 

 spelers mogen zelf weten 

wáár ze de bal op de lijn 

neerleggen 

 scores uit schoten vanaf 

de achterste pylon tellen 

dubbel 

 de speler achter het doel 

haalt de bal op, slalomt om 

de rij hoedjes aan de 

zijkant van het veld en sluit 

achteraan 

 De keeper verdedigt het 

grote pupillendoel. De 

spelers met bal schieten 

op doel, waarbij ze zover 

mogelijk bij de keeper 

vandaan moeten mikken, 

in de hoek.  

 Door de scores voor 

schoten vanaf de verste 

pylon dubbel te laten 

tellen, wordt het 

spelelement nog meer 

benadrukt. Wachtrijen 

worden voorkomen door 

spelers, nadat ze een bal 

hebben gehaald, eerst te 

laten slalommen tussen de 

hoedjes aan de zijkant van 

het veld 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Makkelijker maken 
 

 Afstand kleiner 

maken 

Moeilijker maken 
 

 Afstand groter 

maken 

COACHING 
 

 Probeer zo ver 

mogelijk in de 

hoek te schieten, 

zodat de keeper 

er niet bij kan. 

 Raak de bal met 

je veters (wreef). 

 Kijk goed waar de 

keeper staat. 

 Probeer ook hoog 

te mikken, zodat 

de keeper er niet 

bij kan. 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 4 pionnen 

 1 doel 

 10 hoedjes 

 

 
  



Training 21  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
de kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 doel 

 ⅛ veld  20 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 BUURMANSPEL 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van de kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Vanaf een plek tussen de 

markeringshoedjes proberen in 

één van de kleine doelen te 

schieten. 

 Deze “gaten in de schutting” 

worden door de keeper 

(“buurman”) verdedigd. Wanneer 

alle ballen zijn geschoten, wordt er 

gewisseld met een wachter. 

 De schutter moet de bal stil leggen 

op de denkbeeldige lijn tussen de 

markeringshoedjes; de helpers 

blijven aan de kant staan 

 De bal wordt gehaald door de 

helpers die de ballen snel weer op 

de hoedjes leggen 

 Bij een doelpunt zet de teller een 

telpylon overeind 

 Wanneer de drie telpilonnen 

overeind staan, wordt er 

gewisseld: de schutter wordt 

keeper, de teller wordt schutter, 

één helper wordt teller en de 

andere helper blijft dat nog een 

ronde 

 Als de keeper een bal heeft 

gevangen, rolt hij deze naar de 

zijkant zodat de schutter de bal 

daar kan halen en weer achteraan 

kan sluiten. 

 COACHING 
 

 Bal over de grond en 

geen stuit. 

 Strak inspelen. 

 Goede timing. Ritme in 

de oefening. 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 3 pionnen 

 2 doelen 

 1 hesje 

 10 hoedjes 

 

 
  



Training 21  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
de kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 doel 

 ⅛ veld  20 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 1 TEGEN 1 MET PIONNEN 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van de 
kansen 
 
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 3e keer 

doorwisselen 

 Bij een doelpunt, 

achterbal of 

hoekschop in het 

midden van de eigen 

lijn starten 

 (Eventueel) 

doorwisselen na elk 

doelpunt, achterbal of 

hoekschop 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Minder pionnen 

waarop gescoord 

kan worden 

plaatsen 

Makkelijker maken 
 

 Veld breder en/of 

langer maken 

 Meer pionnen 

waarop gescoord 

kan worden 

plaatsen 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 

 Door middel van 

dribbelen in kansrijke 

positie komen 

 Zodra de bal vrij is 

(binnen schotsafstand), 

schieten 

 
VOETBALHANDELING – 
PASSEN 
 
WAT? 
 
De bal verplaatsen naar een 
medespeler 
 
HOE? 
 

 Kies goed positie ten 

opzichte van de bal 
 Standbeen licht gebogen 
 Voet wijst meestal in de 

speelrichting 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 4 ballen 

 20 pionnen 

 4 hesjes 

 2 hoedjes 

 

 

  



Training 21  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
de kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 doel 

 ⅛ veld  20 pionnen   
 

1 doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 DOELEN 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van de 
kansen 
 
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/of 

korter maken 

Makkelijker maken 
 

 Veld breder en/of 

langer maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 

 Door middel van 

dribbelen in kansrijke 

positie komen om te 

kunnen scoren 

 
VOETBALHANDELING – 
SCHIETEN 
 
WAT? 
 
Een doelpoging met de 
voet kan met wreef, 
binnenkant, buitenkant, 
punt of hak 
 
HOE? 
 

 Raak de bal met 

binnenkant voet 

 Meer aan de 

onderkant, dan gaat 

de bal omhoog, meer 

aan de bovenkant, dan 

blijft de bal laag 

 Standbeen licht 

gebogen, dicht bij de 

bal, voet meestal in 

speelrichting 

 Speelbeen iets naar 

buiten gedraaid, knie 

en enkel gebogen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 

 


