
Training 38  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

4  mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 KLEUREN STRIJD 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Er worden rijtjes met 

spelers tegenover elkaar 

gemaakt 

 Op het teken van de 

trainer springt de voorste 

speler van elk rijtje over 

de pion voor hem of haar 

heen 

 Op het moment dat de 

spelers landen, roept de 

trainer een kleur 

 De spelers moeten 

vervolgens zo snel 

mogelijk naar de pion 

van de kleur toe rennen 

 De speler die als eerste 

bij de pion is, wint 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Kleuren 

omwisselen: Als de 

trainer 'geel' roept, 

moeten de spelers 

naar oranje en 

andersom 

 Alle spelers 

dribbelen met een 

bal, één speler 

bepaalt de kleur 

door naar die kleur 

toe te dribbelen 

 
Makkelijker maken 
 
 Afstanden korter 

maken 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 2 pionnen 

 2 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/WbCHRqdSlLU


Training 38  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

4  mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 1 TEGEN 1 MET KAATSERS 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 
 De spelers in het 

veld spelen 1 tegen 

1 tegen elkaar 

 De neutrale spelers 

(kaatsers) horen bij 

de speler die 

balbezit heeft 

 De balbezittende 

speler scoort een 

punt als beide 

neutrale spelers de 

bal hebben 

gekaatst, zonder dat 

de verdediger de bal 

aanraakt 

 Na 90 seconden 

wisselen van 

neutrale spelers 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Kaatsers maximaal 1 

keer raken 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
 Door middel van 

dribbelen in kansrijke 

positie komen 

 
VOETBALHANDELING – 
BAL 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 
 
 2 ballen 

 8 pionnen 

 6 hesjes 

 8 hoedjes 

 

 
  



Training 38  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

4  mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 3 TEGEN 2 MET 4 KLEINE DOELTJES 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 30 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Beide teams kunnen 

scoren op twee kleine 

doeltjes 

 Als de bal uit is, 

indribbelen of 

inpassen voor de 

aanvallers, 

indribbelen voor de 

verdediger. 3x uit is 

doorwisselen 

 Bij een doelpunt, 

achterbal of 

hoekschop starten in 

het midden tussen de 

twee doeltjes door 

het drietal 

 (Eventueel) 

doorwisselen na elk 

doelpunt, achterbal of 

hoekschop 

 Na verloop van tijd 

wisselen team A en B 

van rol 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Doeltjes van het 

tweetal dichter bij 

elkaar plaatsen 

(meer naar het 

midden) 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

 Doeltjes van het 

tweetal verder uit 

elkaar plaatsen 

(meer naar buiten) 

 Verdedigers start 

halverwege het 

speelveld (meer 

ruimte en tijd) 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
 Door middel van 

dribbelen in kansrijke 

positie komen 

VOETBALHANDELING – 
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 
 
 2 ballen 

 4 pionnen 

 4 doelen 

 4 hesje 

 12 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/Co5mE87aauo


Training 38  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

4  mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 KLEINE DOELTJES 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel 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 

VOETBALHANDELING – 
BAL 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 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/cDjU2SAgBnM

