
Training 3  JO08 
Wat heb je nodig: 

Uitspelen van de 
één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  14 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 DRIBBELKAMPIOEN 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Uitspelen van één tegen 
één situatie verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15/20 meter 
Breedte 15/20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Helft van de spelers 

starten met een bal. 

De andere spelers 

proberen deze bal te 

veroveren. 

 De speler die na 45 

seconden de bal heeft 

krijgt een punt. 

 De volgende serie 

starten de spelers die 

zonder bal zijn 

gestart. 

 Wanneer de bal 

buiten de 

afgebakende ruimte 

wordt gedribbeld, 

krijgt de andere 

speler de bal. 

 Speler met de meeste 

punten is de winnaar 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller/korter 

maken (de ruimte 

kleiner maken) 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder/langer 

maken (de ruimte 

groter maken) 

 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Probeer de bal al 
dribbelend zo lang 
mogelijk in je bezit te 
houden 
 
EISEN AAN HET SPEL 
 
 Overzicht houden in 

de situatie, waar staan 

de spelers zonder 

bal/waar is de ruimte 

 Bal steeds onder 

controle houden, 

veranderen van 

richting en versnellen 

 Kiezen van het 

moment en de richting 

van de passeeractie 

TIP 
 
 Tegenstander dwingen 

naar de zijkant – 

dwingen tot het maken 

van fouten 

 Bal afpakken 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 6 pionnen 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=nCFGrKcnzTs


Training 3  JO08 
Wat heb je nodig: 

Uitspelen van de 
één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  14 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 DRIBBELSCHIETSPEL MET 1 VERDEDIGER 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Uitspelen van één tegen 
één situatie verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15/25 meter 
Breedte 10/15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Drie spelers starten 

gelijktijdig met 

dribbelen naar de 

overzijde. 

 De verdediger probeert 

de bal af te pakken, lukt 

dat, krijgt hij één punt. 

 Als de spelers bij het 

middelste vak 

aangekomen zijn, 

mogen ze scoren 

(passen-mikken) op 

één van de pionnen. 

 Nadat ze gemikt 

hebben op de pionnen, 

halen ze bal op en 

dribbelen ze via het 

slootje weer terug. 

 Na een bepaalde tijd 

wordt er doorgewisseld 

van verdediger. 

 BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
EISEN AAN HET 
SPEL 
 
Aanvallen 
 
 Dribbelen naar de 

overkant van het 

vak. 

 Passen-mikken 

van de bal tegen 

de pion(nen). 

 Dribbelen via het 

slootje terug. 

 Actief mee blijven 

doen. 

Verdedigen 
 
 Bal afpakken. 

 Actief mee blijven 

doen. 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 3 ballen 

 14 pionnen 

4 op de hoeken en 10 voor om te 

schieten 

 1 hesje 

 6 hoedjes 

Bekijk HIER de 
oefening 

 
  

https://youtu.be/C2lR0b-iWes


Training 3  JO08 
Wat heb je nodig: 

Uitspelen van de 
één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  14 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 2 LIJNVOETBAL 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Uitspelen van één tegen 
één situatie verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Beide teams kunnen 

scoren door de bal 

over de lijn van de 

tegenstander te 

dribbelen en de bal in 

het vak te controleren 

 Als de bal uit is 

indribbelen, Na 3x uit 

door wisselen 

 Bij een doelpunt in 

het midden van de 

eigen lijn starten. 

Tegenstander gaat 

naar eigen helft 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller maken 

 Deel van de lijn 

waarover gedribbeld 

kan worden kleiner 

maken 

 
Makkelijker maken 
 
 Veld breder 

 Verdedigers starten 

halverwege het 

speelveld (meer ruimte 

en tijd) 

 2 tegen 2 met 2 of 4 

doeltjes 

 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Scoren door over de 
doellijn te dribbelen 
 
EISEN AAN HET SPEL 
 
 Het aannemen, 

controleren en 

dribbelen richting de 

lijn van de tegenpartij 

 Overzicht in de situatie 

waarheen te dribbelen, 

waar ligt de ruimte 

 Bal steeds onder 

controle houden, van 

richting veranderen en 

versnellen 

 Kiezen van het 

moment en de richting 

van de passeeractie 

TIP 
 
 Speel als trainer de 

bal in om de situatie te 

sturen 

 Dwing tegenstander 

naar de buitenkant 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 8 pionnen 

 4 hesjes 

 12 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=FPYu74pFxwg


Training 3  JO08 
Wat heb je nodig: 

Uitspelen van de 
één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  14 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 tegen 4 met 2 kleine doeltjes 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Uitspelen van één tegen 
één situatie verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Partijspel 

 Houd de regels van 

de betreffende 

leeftijdscategorie aan. 

 Beide teams spelen 

in een 1-2-1 

opstelling (1 centrale 

verdediger, 2 

middenvelders en 1 

spits) 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller maken 

 
Makkelijker maken 
 
 Veld breder 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Door middelen van 
dribbelen in kansrijke 
positie komen om te 
kunnen scoren 
 
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 
 
 8 ballen 

 6 pionnen 

 2 mini doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/cDjU2SAgBnM

