
Training 35  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
de kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 STUITER- EN DRIBBEL ESTAFETTE 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van de 
kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 20 meter 
Afstand tussen pionnen: 3 
meter 
 
SPELREGELS 
 
 Er worden groepjes 

gemaakt van drie 

spelers 

 Van pion 1 naar pion 

2 wordt met de 

rechterhand minimaal 

drie keer gestuiterd 

 Van pion 2 naar pion 

3 wordt met de 

linkerhand minimaal 

drie keer gestuiterd 

 Van pion 3 naar pion 

4 wordt er gedribbeld 

en vervolgens op het 

doeltje gemikt 

 Daarna pakt de speler 

de bal, dribbelt terug, 

en tikt de volgende 

speler aan die 

vervolgens hetzelfde 

doet 

 De groep die als 

eerste klaar is, is de 

winnaar 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Minimaal twee keer 

stuiteren tussen de 

pionnen 

Makkelijker maken 
 
 Afstand tussen de 

pionnen korter maken 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 2 ballen 

 8 pionnen 

 2 doelen 

Bekijk HIER de acties 

 
  

https://youtu.be/1DUFGn7iEIo


Training 35  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
de kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 POORTSCHIETSPEL MET VARIABELE AFSTAND 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van de 
kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Beide spelers kunnen 

scoren door tussen 

de pionnen te passen 

 Wanneer je drie 

punten gescoord hebt 

vanaf de drie meter 

lijn, ga je naar de 

volgende lijn (vijf 

meter). Wanneer je 

hier ook weer drie 

punten hebt gescoord 

ga je naar de 

kampioenslijn 

 Wie het eerst drie 

punten heeft vanaf de 

kampioenslijn (zeven 

meter) heeft 

gewonnen 

 Wanneer je twee keer 

achter elkaar de pion 

mist ga je een lijn 

dichterbij 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Doel / poortje 

verkleinen 

 Afstand van het 

passen vergroten 

 Passen van een 

rollende bal 

 Passen met het 

'verkeerde' been 

Makkelijker maken 
 
 Doel / poortje 

vergroten 

 Afstand van het 

passen verkleinen 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Zodra de bal vrij is (binnen 
schotafstand), schieten 
 
VOETBALHANDELING - 
PASSEN 
 
 De bal verplaatsen 

naar een medespeler 

AANDACHTSPUNTEN 
 
 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 

 4 hesjes 

 10 hoedjes 

 

 
 
  



Training 35  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
de kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 DUBBEL DOELSCHIETSPEL MET 2 KLEINE DOELTJES 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van de 
kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 15 meter 
Van de lijn tot het doel:  
8 - 10 - 12 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Spelers kunnen 

scoren door de bal stil 

te leggen op 8 meter 

en te mikken op 1 van 

de 2 kleine doeltjes 

 Lukt dit 2x achter 

elkaar dan gaan ze 

naar de volgende lijn 

(10 meter) 

 Lukt dit 2x achter 

elkaar dan gaan ze 

naar de kampioenslijn 

(12 meter) 

 De speler die als 

eerste 3x scoort vanaf 

de kampioenslijn is de 

winnaar 

 Wordt 2x achter 

elkaar van een 

bepaalde lijn gemist 

dan ga je weer een 

lijn dichter naar het 

doel toe 

 Doelpunten tellen 

alleen wanneer de 

speler via het ‘slootje’ 

terugdribbelt naar de 

beginpositie 

 Spelers om beurten 

laten keepen – 

keeper krijgt punten 

voor elke gestopte bal 

– wie is de master 

keeper? 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Afstand naar het doel 

groter maken 

 (10 - 12 - 15 meter) 

 Doeltjes dichter bij 

elkaar plaatsen 

 Schieten van een 

rollende bal 

 Schuin schieten, vanaf 

links of rechts van het 

doel 

 Schieten met het 

'verkeerde' been 

Makkelijker maken 
 
 Afstand naar het doel 

kleiner maken (6 - 8 - 

10 meter) 

 Doeltjes verder uit 

elkaar plaatsen 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Zodra de bal vrij is (binnen 
schotafstand), schieten 
 
VOETBALHANDELING - 
SCHIETEN 
 
 Een doelpoging met 

de voet kan met wreef, 

binnenkant, 

buitenkant, punt of hak 

AANDACHTSPUNTEN 
 
 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 
 
 4 ballen 

 9 pionnen 

 2 doelen 

 1 hesje 

 6 hoedjes 

 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/rCGP8rgLJJs


Training 35  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
de kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 KLEINE DOELTJES 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van de 
kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 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 
 
Zodra de bal vrij is (binnen 
schotafstand), schieten 
 
VOETBALHANDELING - 
SCHIETEN 
 
 Een doelpoging met 

de voet kan met wreef, 

binnenkant, 

buitenkant, punt of hak 

AANDACHTSPUNTEN 
 
 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 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/cDjU2SAgBnM

