
Training 3  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het scoren 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  5 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ⅛ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 DRIBBELSPEL LION KING 
 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Scoren verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15/20 meter 
Breedte 10/15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Alle spelers hebben 

een bal, behalve 

twee spelers (de 

leeuwen) 

 Een speler fungeert 

als tikker en probeert 

al dribbelend zoveel 

mogelijk spelers te 

tikken binnen 45 

seconden, de andere 

speler bewaakt de 

leeuwenkuil met de 

veroverde ballen 

 Wanneer de speler 

getikt is, wordt de bal 

door de tikker, 

verzameld in de 

leeuwenkuil. De 

spelers die getikt zijn, 

verzamelen eerst in 

het vak 

 De spelers die getikt 

zijn, kunnen de bal 

terug veroveren door 

ongetikt met de bal 

uit de leeuwenkuil te 

dribbelen. (Wanneer 

je wel getikt wordt, 

moet je eerst weer uit 

de leeuwenkuil en 

mag je het nog eens 

proberen) 

 Wie de meeste ballen 

heeft veroverd, is de 

Lion King 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Leeuwenkuil kleiner 

maken 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

 Leeuwenkuil groter 

maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Zodra de bal vrij is (binnen 
schotafstand), schieten 
naar de leeuwenkuil 
 
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 

 14 pionnen 

 2 hesjes 

 

Bekijk HIER de oefening 
 

 
  

https://youtu.be/ez6uXGWBfvE


Training 3  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het scoren 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  5 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ⅛ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 STADIONSPEL 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Scoren verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 De spelers proberen, 

dribbelend met een 

bal, vanuit één van 

de vier vakken naar 

een ander vak 

(stadion) te dribbelen 

 De begeleider geeft 

aan de spelers aan 

naar welk stadion er 

gedribbeld wordt (bv. 

‘we dribbelen nu naar 

de Arena, de Kuip, 

Philips stadion en 

AFAS stadion toe’) 

 Het dribbelen van 

stadion naar stadion 

gebeurt gezamenlijk 

door alle spelers 

 De begeleider kan 

zelf de route van 

dribbelen, de grootte 

van de vakken en de 

snelheid aanpassen 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 De vakken (stadions) 

smaller en/of korter 

maken 

 De namen van de 

stadions sneller 

aangeven 

Makkelijker maken 
 
 De vakken (stadions) 

breder en/of langer 

maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Met de bal een afstand 
overbruggen 
 
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 

 16 pionnen 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/fS_eVsqqhkw


Training 3  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het scoren 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  5 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ⅛ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 POORTSCHIETSPEL MET VARIABELE AFSTAND 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Scoren verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 10 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 
 
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 
 
 4 ballen 

 18 pionnen 

 5 hoedjes 

 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/G8VdUNDNdk0


Training 3  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het scoren 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  5 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ⅛ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 KLEINE DOELTJES 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Scoren verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 10 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 en/of 

korter maken 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
EISEN AAN HET SPEL 
 
 Gericht dribbelen naar 

doel tegenstander 

 Als je de tegenstander 

bent gepasseerd, 

versnel dan door zodat 

hij niet kan 

terugkomen 

 Actief mee blijven 

doen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 4 pionnen 

 2 mini doelen 

 4 hesjes Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/cDjU2SAgBnM

