
Training 4  JO08 
Wat heb je nodig: 

Uitspelen van de 
één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  6 ballen  8 hoedjes   

 ¼ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 TIK RUGBY 
 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Uitspelen van één tegen 
één situatie verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 15 meter 
Eindvak 3 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Teams scoren een 

punt door met de bal 

in het eindvak van de 

tegenpartij te rennen 

 Spelers kunnen de 

bal verplaatsen door 

te rennen met de bal, 

of door de bal over te 

gooien 

 De tegenstander mag 

de bal 

onderscheppen als 

deze wordt 

overgegooid 

 Op het moment dat 

de bal op de grond 

valt is deze voor de 

tegenstander 

 De tegenstander mag 

de speler die de bal 

heeft tikken 

 Op het moment dat 

een speler getikt 

wordt, is de bal voor 

de tegenstander 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken  

 Alleen achterwaarts 

overgooien 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder/langer 

maken 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 6 ballen 

 8 pionnen 

 4 hesjes 

 2 hoedjes 

 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/96S4y7_iQTc


Training 4  JO08 
Wat heb je nodig: 

Uitspelen van de 
één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  6 ballen  8 hoedjes   

 ¼ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 DRIBBEL IN SLALOM - NIVEAU 1 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Uitspelen van één tegen 
één situatie verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Met meerdere 

organisaties kun je er 

een wedstrijdvorm 

van maken.  

 

 Max. 4 spelers per 

organisatie 

 Elke speler heeft een 

bal 

 Spelers dribbelen om 

de pionnen heen en 

sluiten daarna weer 

achteraan 

 De volgende speler 

mag pas starten met 

dribbelen als de 

voorgaande speler 

voorbij de laatste 

pion is 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Afstand tussen de 

pionnen verkleinen 

 Maak er een wedstrijd 

van, welk team heeft 

als eerste de gehele 

slalom gedaan?  

Let op! Focus eerst op 

de techniek, zeker als 

de spelers die (nog) 

niet onder de knie 

hebben. 

 Alleen dribbelen met 

het 'verkeerde' been 

 Sneller achter elkaar 

laten gaan (de druk 

van de speler achter 

je. Je wilt niet worden 

ingehaald). 

 
Makkelijker maken 

 

 Afstand tussen de 

pionnen vergroten 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
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 

 12 pionnen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/0hsvrhOh-tA


Training 4  JO08 
Wat heb je nodig: 

Uitspelen van de 
één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  6 ballen  8 hoedjes   

 ¼ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 1 TEGEN 1 POORTSCHIETSPEL 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Uitspelen van één tegen 
één situatie verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Verdediger speelt de 

bal door het oranje 

poortje naar de 

aanvaller 

 De aanvaller neemt 

de bal mee het veld 

in 

 De aanvaller kan 

scoren door de bal 

door een van de twee 

gele poortjes te 

dribbelen 

 De verdediger kan 

scoren door de bal af 

te pakken en deze te 

controleren 

 Als de bal uit, starten 

met een nieuwe bal 

en aansluiten in de 

andere rij 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Poortjes kleiner 

maken 

Makkelijker maken 
 
 Poortjes breder 

maken 

 Aanvaller eerst laten 

starten met dribbelen 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
VOETBALHANDELING 
DRIBBELEN 
 
WAT? 
 
Met de bal een afstand 
overbruggen 
 
HOE? 
 
 
 Overzicht houden in 

de situatie, waar staat 

de verdediger/waar is 

de ruimte 

 Bal steeds onder 

controle houden, 

veranderen van 

richting en versnellen 

met de bal of juist 

terug naar de beginlijn 

 Afschermen van de 

bal 

 Laat de bal niet 

wegspringen 

 Buig je bovenlichaam 

iets over de bal heen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 6 ballen 

 4 pionnen 

 4 hesjes 

 6 hoedjes 

 

 
  



Training 4  JO08 
Wat heb je nodig: 

Uitspelen van de 
één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  6 ballen  8 hoedjes   

 ¼ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 2 TEGEN 2 MET 4 POORTJES 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Uitspelen van één tegen 
één situatie verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20/25 meter 
Breedte 20/25 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Verdediger speelt de 

bal naar een van de 

aanvallers 

 De aanvaller neemt 

de bal mee het veld 

in 

 De aanvallers kunnen 

scoren door de bal 

door een van de 

poortjes te dribbelen 

 Elk poortje is een 

punt waard 

 De verdedigers 

kunnen scoren door 

de bal af te pakken 

en door de poortjes 

te dribbelen 

 Als de bal uit is, of als 

de verdedigers de bal 

hebben afgepakt, 

starten met een 

nieuwe bal en 

wisselen van rol 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Poortjes kleiner 

maken 

 Veld smaller en/of 

korter maken 

Makkelijker maken 
 
 Poortjes breder 

maken 

 Veld breder maken 

 Aanvaller eerst laten 

starten met dribbelen 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
VOETBALHANDELING 
DRIBBELEN 
 
WAT? 
 
Met de bal een afstand 
overbruggen 
 
HOE? 
 
 
 Overzicht houden in 

de situatie, waar staat 

de verdediger/waar is 

de ruimte 

 Bal steeds onder 

controle houden, 

veranderen van 

richting en versnellen 

met de bal of juist 

terug naar de beginlijn 

 Afschermen van de 

bal 

 Laat de bal niet 

wegspringen 

 Buig je bovenlichaam 

iets over de bal heen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 4 pionnen 

 4 hesje 

 8 hoedjes 

 

 


