
Training 42  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes   

 ¼ veld  8 pionnen   
 

2 pupillen doelen 

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 KLEURVAK TIKKERTJE 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Er zijn twee tikkers 

en de overige 

spelers hebben een 

bal, waarmee ze 

door het vak 

dribbelen 

 Het vak is opgedeeld 

in vier vakken, die 

allemaal een eigen 

kleur hebben 

 De trainer roept een 

kleur en in dat vak 

kunnen de spelers 

niet getikt worden 

door de tikkers 

 De tikkers hebben 

45 seconden om 

zoveel mogelijk 

punten te scoren, 

daarna wordt er 

gewisseld 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 De trainer steekt een 

kleur (pion) in de 

lucht, in plaats van 

deze te roepen 

Makkelijker maken 
 
 Met één tikker spelen 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 6 ballen 

 4 pionnen 

 2 hesjes 

 12 hoedjes 

 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/OGnorp4hTVs


Training 42  JO10 
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 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes   
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 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 DUEL 1:1 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 de speler met bal 

passt naar zijn 

tegenstander aan de 

overkant, die zich 

eerst moet aanbieden 

 dan ontstaat er een 

duel 1:1, waarbij de 

speler aan de bal kan 

scoren door te 

dribbelen (of te 

passen) door de 

doeltjes op de andere 

achterlijn 

 de verdediger probeert 

dit te verhinderen, de 

bal af te pakken en te 

scoren aan de andere 

kant, ook weer op 

twee doeltjes 

 door het kiezen van 

deze organisatie 

moeten de spelers 

vanzelf veel gebruik 

maken van de kap- en 

passeerbewegingen 

 voor alle aantallen 

spelers; tot 12 spelers 

in 1 organisatie; zorg 

voor goede 

arbeids/rustverhouding 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD 
AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 wordt er te 

makkelijk 

gescoord, 

dan kan er 

alleen 

gescoord 

worden door 

middel van 

een dribbel 

over de 

doellijn (dus 

niet meer 

passen) 

Makkelijker 
maken 
 
 start van het 

spel met een 

dribbel of een 

pass 

COACHING 
 
Coaching (aanvaller) 
 
 ‘Hou bij het dribbelen 

goed controle over 

de bal. Gebruik links 

en rechts, kijk over 

de bal.’ 

 ‘Gebruik 

schijnbewegingen en 

passeerbewegingen.’ 

 ‘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 
 
 4 ballen 

 4 pionnen 

 4 hesjes 

 4 hoedjes 
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OEFENING 3 2 TEGEN 1+K MET 2 GROTE DOELEN 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van 
kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 partijspel 2:1 + 

keeper, waarbij het 

tweetal dat 

verdedigt verplicht 

wordt om een 

speler op doel te 

houden 

 de keepende speler 

mag zijn vak pas uit 

zodra de bal uit is, 

hij een schot 

gekeerd heeft, 

zodra er over of 

naast is geschoten 

of zodra er 

gescoord is 

 er mag pas 

gescoord worden 

zodra beide spelers 

over de middenlijn 

zijn 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

Makkelijker maken 
 
 de keeper verbieden 

om zijn handen te 

gebruiken 

 overal scoren 

toestaan in plaats 

van pas nadat beide 

spelers over de 

middenlijn zijn 

COACHING 
 
 'Hou de bal tijdens 

het dribbelen dicht bij 

je.' 

 Zorg dat je vrijloopt 

zodat je medespeler 

je kan aanspelen.' 

 Kijk goed waar de 

verdediger is en hoe 

je het snelst kan 

scoren.' 

 'Blijf zover mogelijk uit 

elkaar zodat het 

moeilijker wordt voor 

de verdediger.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 8 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 8 hoedjes 
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Het benutten van 
kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes   

 ¼ veld  8 pionnen   
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 75 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 DOELEN 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Beide teams kunnen 

scoren door de bal in 

een klein doel te 

passen-mikken 

 Als de bal uit is, 

indribbelen 

 Bij een achterbal of 

hoekschop 

indribbelen 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

Makkelijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
 Door middel van 

dribbelen in kansrijke 

positie komen om te 

kunnen scoren 

 Zodra de bal vrij is 

(binnen 

schotsafstand), 

schieten en/of passen 

 
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 
 
 1 bal 

 4 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 2 hoedjes 

 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/cDjU2SAgBnM

