
Training 37  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  5 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 KAPPEN EN DRAAIEN MET POORTJES 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 in totaal is er 1 

aanvaller en 3 

verdedigers 

 de rode aanvaller 

begint in het 

midden van het 

vierkant 

 de verdedigers 

mogen niet in het 

vierkant komen 

 met de pylonen 

worden 4 poortjes 

gemaakt 

 de aanvaller 

probeert door 1 van 

de poortjes (over de 

oranje stippellijn) te 

dribbelen 

 de verdedigers 

bewegen buiten het 

vierkant en 

proberen dat te 

voorkomen 

 door wisselen van 

functie 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
Makkelijker maken 
 
 de grootte van de 

poortjes aanpassen 

 het aantal poortjes 

aanpassen 

 de grootte van het 

vierkant aanpassen 

COACHING 
 
 'Maak de bal al in je 

aanname speelklaar 

door 'm voor je uit te 

duwen.' 

 'Weet waar de ruimte 

is om te scoren door 

steeds om je heen te 

kijken.' 

 'Kijk als verdediger 

goed naar welk 

poortje de aanvaller 

georiënteerd is.' 

 'Houd daarbij 

rekening met het 

vrije poortje om ook 

die weg af te sluiten.' 

 'Communiceer als 

verdedigers goed 

met elkaar.' 

 'Zet de verdedigers 

met een 

schijnbeweging op 

het verkeerde been.' 

 

 
 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 8 pionnen 

 

 
  



Training 37  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  5 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 3 TEGEN 2 OP DOELTJES 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 speler A zakt uit 

om de bal te 

vragen 

 bal vertrekt vanuit 

de keeper 

 speler B loopt vrij 

om aanspeelbaar 

te zijn 

 speler A probeert 

speler B aan te 

spelen en 

infiltreert de 

tweede speelhelft 

om een 

overtalsituatie te 

creëren (2:1) 

 speler C mag 

alleen op zijn helft 

verdedigen 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

COACHING 
 
 ‘Passing 

binnenkant voet 

(over de grond).’ 

 ‘Kijk voordat je 

speelt .’ 

 ‘Kies het juiste 

moment.’ 

 ‘Diagonaal voor 

verticaal.’ 

 ‘Links en rechts 

oefenen.’ 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 2 hesjes 

 

 
  



Training 37  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  5 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 DUEL 1 TEGEN 1 OP TWEE DOELTJES 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 25 meter 
 
SPELREGELS 
 
 de trainer passt de 

eerste bal het 

speelveld in 

 duel 1:1 waarbij 

gescoord kan 

worden in beide 

doeltjes die naar de 

buitenkant gericht 

staan 

 door het kiezen van 

deze organisatie 

moeten de spelers 

vanzelf veel gebruik 

maken van 

kapbewegingen 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Duel 2:2 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

COACHING 
 
Coaching (aanvaller) 
 ‘Hou bij het dribbelen 

goed controle over de 

bal. Gebruik links en 

rechts, kijk over de 

bal.’ 

 ‘Gebruik kap- en 

passeerbewegingen 

om je tegenstander 

kwijt te raken.’ 

 ‘Scoren zodra je de 

kans hebt. Laat de 

tegenstander niet 

meer terugkomen.’ 

Coaching (verdediger) 
 ‘Snel naar de 

tegenstander toe, 

daarna katachtige 

houding, laag door de 

knieën.’ 

 ‘Tegenstander 

ophouden en 

proberen initiatief over 

te nemen. Dwing 

tegenstander een kant 

op.’ 

 ‘Geen onnodige 

slidings.’ 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 4 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 

 
  



Training 37  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  5 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 positiespel in de 
opbouw 
 
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

