
Training 24  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  7 hoedjes 
 

2  mini doelen 

 ¼ veld  10 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 PION DRIBBELSPEL 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het juiste moment diep 
spelen in de opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 de 8 spelers 

dribbelen met hun bal 

door het veld en 

mogen daarbij 

elkaars bal uit het 

veld trappen 

 zodra een bal uit het 

veld getrapt is, moet 

degene van wie de 

bal is eerst één (of 

twee) rondje(s) om 

het veld dribbelen 

voordat hij er weer in 

mag 

 welke speler lukt het 

om de hele tijd 

(bijvoorbeeld 5 

minuten) in het veld 

te blijven? 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Je kunt één speler (of 

twee) zonder bal in 

het veld zetten die 

ballen mag afpakken 

COACHING 
 
 ‘Probeer je eigen bal 

dicht bij je te houden.’ 

 ‘Kun je al zien of je 

een andere bal kunt 

afpakken, zonder dat 

je je eigen bal uit het 

oog verliest?’ 

 'Probeer met je 

lichaam de bal af te 

schermen van de 

verdediger.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 4 pionnen 

 

 
  



Training 24  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  7 hoedjes 
 

2  mini doelen 

 ¼ veld  10 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 DRIBBEL PIONSCHIETSPEL MET VERDEDIGERS 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het juiste moment diep 
spelen in de opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 15 meter 
Van de lijn tot de pionnen: 
10 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Spelers kunnen scoren 

door richting de lijn te 

dribbelen en voor de lijn 

langs de verdedigers op 

een pion te schieten. 

Raken = 1 punt; 

omvallen = 2 punten 

 De verdedigers krijgen 

een punt voor elke bal 

die ze tegenhouden 

 De speler die het eerste 

5 (of 10) punten heeft is 

de winnaar. Nadat je 

hebt geschoten stel je je 

op achter de pionnen 

om de volgende bal te 

ontvangen. 

 Vervolgen dribbel je als 

speler via het ‘slootje’ 

terug naar de 

beginpositie 

 De speler met de 

meeste punten heeft 

gewonnen 

 Maximaal 3 spelers 

mogen tegelijkertijd 

starten 

 Wissel de verdedigers 

regelmatig door 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller 

maken 

 Minder pionnen 

plaatsen 

 Afstand van 

passen / schieten 

vergroten 

Makkelijker maken 
 
 Afstand van 

passen / schieten 

verkleinen (6/8 

meter) 

 Meer pionnen 

plaatsen 

 Pionnen dichter bij 

elkaar plaatsen 

 Een verdediger in 

plaats van twee 

verdedigers 

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 
 
 4 ballen 

 10 pionnen 

 4 hesjes 

 7 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/CegCu3EVrwo


Training 24  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  7 hoedjes 
 

2  mini doelen 

 ¼ veld  10 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 1 OMSCHAKELEN NAAR 2 TEGEN 2 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het juiste moment diep 
spelen in de opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Twee oranje spelers 

starten met een 2 

tegen 1 situatie tegen 

de blauwe speler 

 Als de bal uit is, of als 

er wordt gescoord, 

dribbelt de blauwe 

speler naast het 

kleine doel het veld in 

en wordt het een 2 

tegen 2 situatie 

 Als ook deze bal uit 

is, of als er wordt 

gescoord, starten 

twee nieuwe oranje 

spelers tegen één 

nieuwe blauwe speler 

en begint het spel 

weer opnieuw 

 De spelers die in het 

veld stonden, verlaten 

het veld zo snel 

mogelijk en sluiten 

aan, aan de overzijde 

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 
of passen in kansrijke 
positie komen 
 
VOETBALHANDELING - 
BAL 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 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesje 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/K0KqXUJY1Sg


Training 24  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  7 hoedjes 
 

2  mini doelen 

 ¼ veld  10 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 KLEINE DOELTJES 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het juiste moment diep 
spelen in de opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Beide spelers kunnen 

scoren door de bal 

tegen een pion te 

passen-mikken 

 Als de bal uit is, 

indribbelen 

 Bij een achterbal of 

hoekschop 

indribbelen 

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 
of passen in kansrijke 
positie komen 
 
VOETBALHANDELING – 
BAL 
AANNEMEN/MEENEMEN 
 
 
WAT? 
 
De bal aan- of meenemen 
om verder te kunnen 
voetballen 
 
HOE? 
 
 Draai de voet naar 

buiten 

 Houd de voet 

ontspannen 

 Zorg dat de bal dichtbij 

je blijft 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/cDjU2SAgBnM

