
Training 39  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 VIND JE MAATJE 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het juiste moment diep 
spelen in de opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Er worden tweetallen 

gemaakt die samen één 

bal hebben 

 De spelers met bal 

dribbelen door het vak 

heen 

 De spelers zonder bal 

bewegen kriskras door 

het vak 

 Op het signaal van de 

trainer moet de bal 

gepasst worden naar de 

medespeler in het vak 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Aannemen van de 

bal met de borst, 

knie of voet, nadat 

de bal wordt 

aangegooid 

 
Makkelijker maken 
 
 Passen en 

dribbelen 

vervangen door 

stuiteren en gooien 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 8 pionnen 

Bekijk HIER de 
oefening 

 
  

https://youtu.be/BBZG5czk6Zc


Training 39  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 POSITIESPEL 3 TEGEN 1 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het juiste moment diep 
spelen in de opbouw 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 10 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 
 positiespel 3:1 in de 

kleine ruimte 

 trainen van 

technische 

vaardigheden onder 

weerstand 

 eventueel direct 

aantal keer raken 

beperken voor het 

drietal 

 bij meer viertallen, 

meer organisaties 

uitzetten 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
Makkelijker maken 
 
 vrij spel, maximaal 2x 

raken, verplicht 2x 

raken 

 verdedigen zonder 

slidings 

 verdediger kan scoren 

op een doeltje of door 

uit het veld te 

dribbelen 

COACHING 
 
Drietal: 

 ‘Verwerken van de bal: 

bal gelijk speelklaar.’ 

 ‘Passen van de bal: 

met de binnenkant van 

de voet.’ 

 ‘Kaatsen van de bal: 

gevoel in pass, juiste 

snelheid.’ 

 ‘Zorg voor twee 

afspeelmogelijkheden.’ 

 ‘Na balverlies meteen 

proberen deze weer af 

te pakken.’ 

Verdediger: 
 ‘Druk op de bal geven, 

fout afdwingen.’ 

 ‘Katachtige houding, 

laag door de knieën.’ 

 ‘Op het juiste moment 

proberen de bal af te 

pakken: na verkeerde 

pass of aanname.’ 

 ‘Bij balverovering: 

pingelen of snel 

proberen te scoren.’ 

  

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 2 ballen 

 4 pionnen 

 1 hesje 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/y2E9CMVnSBQ


Training 39  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  6 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 3 TEGEN 2 MET 2 DOELTJES 
 

 
20 minuten 
 

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

 ‘Verwerken van de bal: 

bal gelijk speelklaar.’ 

 ‘Passen van de bal: 

met de binnenkant van 

de voet.’ 

 ‘Kaatsen van de bal: 

gevoel in pass, juiste 

snelheid.’ 

 ‘Zorg voor twee 

afspeelmogelijkheden.’ 

 ‘Na balverlies meteen 

proberen deze weer af 

te pakken.’ 

 verdediger 

 ‘Druk op de bal geven, 

fout afdwingen.’ 

 ‘Katachtige houding, 

laag door de knieën.’ 

 ‘Op het juiste moment 

proberen de bal af te 

pakken: na verkeerde 

pass of aanname.’ 

 ‘Bij balverovering: 

pingelen of snel 

proberen te scoren.’ 

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 

 Speelruimte zo groot 

mogelijk maken 

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 

 4 pionnen 

 2 doelen 

 2 hesjes 

 4 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/s8mhjyRk0d0


Training 39  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het juiste moment 
diep spelen in de 
opbouw 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  8 pionnen     

 75 min  6 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 

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

