
Training 49  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  5 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 TECHNIEK MET BAL 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Per vak 
Lengte 10 meter 
Breedte 5 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Er worden tweetallen 

gemaakt die tegen 

elkaar spelen 

 De tweetallen komen 

samen met één bal in 

een vak 

 De ene speler probeert 

de stilligende bal te 

beschermen in het vak 

 De andere speler 

probeert de bal uit het 

vak te schieten 

 Een wedstrijdje start op 

het signaal van de 

trainer en duurt tien 

seconden 

 Als de bal in het vak blijft 

is het een punt voor de 

de ene speler 

 Als de bal buiten het vak 

geschoten wordt is het 

een punt voor de andere 

speler 

 Na elke potje wisselen 

van functie 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD 
AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Tijdslimiet langer 

maken 

(bijvoorbeeld 

twaalf seconden) 

 Met de 

gezichten naar 

elkaar toe 

spelen 

Makkelijker maken 
 
 Tijdslimiet korter 

maken 

(bijvoorbeeld 

acht seconden) 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 9 pionnen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/Lpm3ACp3QJE


Training 49  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  5 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 1 TEGEN 1 MET 2 KLEINE DOELTJES 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Beide spelers kunnen 

scoren op een klein 

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 
 
 Zodra de bal vrij is 

(binnen schotafstand), 

schieten 

 
VOETBALHANDELING – 
DRIBBELEN 
 
Met de bal een afstand 
overbruggen 
 
AANDACHTSPUNTEN 
 
 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 

 4 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 10 hoedjes 

 

Bekijk HIER de oefening 

 
 
  

https://youtu.be/zXDun8dyvMU


Training 49  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  5 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 2 OP KLEINE DOELEN 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 De aanvallende partij 

start met de bal door 

deze in te dribbelen 

 Beide teams kunnen 

scoren op een klein 

doeltje 

 Als de bal uit gaat, 

start er een nieuw 

tweetal door in te 

dribbelen 

 Na verloop van tijd 

wisselen van 

verdedigers 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD 
AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller 

en/of korter 

maken 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder 

en/of langer 

maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
 Zodra de bal vrij is 

(binnen 

schotafstand), 

schieten 

 
VOETBALHANDELING – 
DRIBBELEN 
 
Met de bal een afstand 
overbruggen 
 
AANDACHTSPUNTEN 
 
 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 
 
 1 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/5hqCnIskvCQ


Training 49  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  5 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 DOELEN 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
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 smaller en/of 

korter maken 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
 Door middel van 

dribbelen of passen in 

kansrijke positie 

komen 

 Kiezen van het 

moment en de richting 

van de passeeractie 

 
VOETBALHANDELING – 
BAL AANNEMEN/ 
MEENEMEN 
 
De bal aan- of meenemen 
om verder te kunnen 
voetballen 
 
AANDACHTSPUNTEN 
 
 Draai de voet naar 

buiten 

 Houd de voet 

ontspannen 

 Zorg dat de bal dichtbij 

je blijft 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 1 bal 

 4 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 2 hoedjes 

 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/vI6Y0HYhqHY

