
Training 23  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ⅛ veld  6 pionnen   
 

1 pupillen doelen 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 DRIBBELEN EN ACTIES 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 in het veld hebben 4 

spelers een bal 

 de spelers zonder bal 

proberen een bal af te 

pakken 

 de speler van wie de 

bal is afgepakt, gaat 

dat bij iemand anders 

proberen 

 afvalrace om te kijken 

wie er als laatste met 

bal overblijft 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller maken 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder/langer 

maken 

COACHING 
 
 'Hou de bal tijdens het 

dribbelen dichtbij je.' 

 'Kijk goed tijdens het 

dribbelen waar de 

verdedigers zijn.' 

 'Scherm met je 

lichaam de bal af voor 

de verdedigers.' 

 'Probeer te kappen en 

weg te dribbelen van 

een verdediger als je 

wordt aangevallen.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 4 pionnen 

Bekijk HIER de oefening 

 
  



Training 23  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ⅛ veld  6 pionnen   
 

1 pupillen doelen 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 DUEL 1:1 OPZIJ 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 In het veld spelen 

rood en blauw een 

vorm 2:2 

 de speler met de bal 

mag alleen een 

kaatser (groen of 

geel) aanspelen 

indien hij zijn naam 

noemt 

 elke keer wanneer 

degene die de bal 

naar een kaatser 

speelt de bal ook 

weer ontvangt, wordt 

er een punt 

gescoord 

 door 10 keer over te 

spelen kan er ook 

een punt worden 

gescoord 

 na 2 minuten wisselt 

een kleur door (rood 

wordt kaatser en 

geel komt in het 

veld, daarna wordt 

blauw kaatser en 

komt groen in het 

veld, et cetera) 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Aanvaller achter 

verdediger laten 

starten 

Makkelijker maken 
 
 Aanvaller voor 

verdediger laten 

starten 

COACHING 

 
 “Stimuleer de snelheid 

van uitvoering in de 

oefenvorm”. 

 'Zet de tegenstander op 

het verkeerde been met 

een 

lichaamsschijnbeweging.' 

 'Blijf de baas over de 

bal.' 

 “versnel” “schiet”. 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 6 pionnen 

 4 hesjes 

 6 hoedjes 

 

 
 
  



Training 23  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ⅛ veld  6 pionnen   
 

1 pupillen doelen 

 60 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 2 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 vanaf de achterlijn 

dribbelen 2 rode 

spelers richting hun 

tegenstanders en 

proberen te scoren 

door de bal op de 

achterlijn stil te 

leggen 

 de 2 blauwe spelers 

proberen de bal af te 

pakken en kunnen 

scoren door in 1 van 

de 2 doeltjes te 

schieten 

 de ploeg die scoort 

(zowel rood als blauw 

dus), begint met een 

nieuwe bal bij punt A 

en probeert via een 

lijndribbel te scoren 

 bij een uitbal wordt de 

dichtstbijzijnde bal 

gepakt en wordt er 

gelijk weer 

ingedribbeld 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Een doel gebruiken 

i.p.v. 2 

Makkelijker maken 
 
 1 blauwe speler laten 

verdedigen in plaats 

van 2 

COACHING 

 
 'Probeer vrij te lopen 

zodat je de bal kunt 

krijgen.' 

 'Hou de bal dicht bij je 

tijdens het dribbelen.' 

 'Gebruik 

schijnbewegingen om 

een verdediger te 

passeren.' 

 'Scherm met je 
lichaam de bal af van 
de tegenstander.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 

 
 
  



Training 23  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ⅛ veld  6 pionnen   
 

1 pupillen doelen 

 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/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 – 
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 

 

 


