
Training 35  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2  mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 KIJKGEDRAG NUMMERS 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het juiste moment diep 
spelen in de opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 10 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 
 iedere speler krijgt 

een nummer 1 speelt 

naar 2, 2 naar 3, 

enzovoort 

 de spelers mogen 

niet stilstaan 

 verbale coaching is 

niet toegestaan 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken/ 
Makkelijker maken 
 
 maximaal 2x raken, of 

zelfs 1x raken 

 de volgorde wisselt: 

terug of eentje 

overslaan 

 er komt een tweede of 

zelfs derde bal in het 

spel 

 de trainer fungeert als 

passieve verdediger 

COACHING 
 
 ‘Kijk al voordat je de 

bal ontvangt waar die 

naartoe moet.’ 

 ‘Door opengedraaid te 

staan, heb je een 

beter overzicht.’ 

 ‘Zorg dat je de passlijn 

opent als er iemand 

tussenin staat.’ 

 'Herken en lees de 

situaties.' 

 'Coach elkaar in de 

aannames.' 

 'Alles moet vanuit de 

beweging.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 4 pionnen 

 

 
  



Training 35  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2  mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 3 TEGEN 2 MET 2 DOELTJES 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het juiste moment diep 
spelen in de opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Het drietal start met 

de bal bij het eigen 

doeltje 

 Beide teams kunnen 

scoren op een klein 

doeltje 

 Als de bal uit is 

indribbelen (tweetal) 

of inspelen (drietal) 

 Bij een doelpunt, 

achterbal of 

hoekschap starten bij 

het eigen doel van 

het drietal 

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 
 
 Met de bal een 

afstand overbruggen 

AANDACHTSPUNTEN 
 
 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 
 
 1 ballen 

 4 pionnen 

 2 doelen 

 2 hesje 

 4 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/s8mhjyRk0d0


Training 35  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2  mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 4 TEGEN 4 MET KLEINE DOELTJES IN 2 VAKKEN 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het juiste moment diep 
spelen in de opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 40 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Het speelveld bestaat 

uit twee vakken 

 Drie aanvallers starten 

de opbouw vanuit het 

eerste vak tegen twee 

verdedigers 

 In het andere vak staat 

een aanvaller en twee 

verdedigers 

 De verdedigers mogen 

hun vak niet verlaten 

 De aanvallers die 

opbouwen schuiven 

één aanvaller door naar 

het tweede vak, 

waardoor het daar 2 

tegen 2 wordt 

 De aanvaller die 

doorschuift naar het 

tweede vak kan dit 

doen door te dribbelen, 

of door te passen en 

door te bewegen 

 Beide teams kunnen 

scoren op een klein 

doeltje 

 Als de bal uit is, starten 

de aanvallers weer met 

de bal vanuit het eerste 

vak 

 Na 3x uit, wisselen van 

verdedigers 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Een van de 

verdedigers mag ook 

terugkomen in het 

tweede vak, 

waardoor het 2 

tegen 3 wordt 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

 Er mogen twee 

aanvallers 

doorschuiven naar 

het tweede vak, 

waardoor het 3 

tegen 2 wordt 

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 

 8 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 4 hoedjes 

 

 
  



Training 35  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2  mini doelen 

 ¼ veld  8 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 40 meter 
Breedte 30 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Beide teams kunnen 

scoren op een doel 

 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 – 
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

