
Training 50  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  16 pionnen   
 

1 pupillen doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 DRIBBELEN 90 GRADEN 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één tegen één 
situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 30 meter 
 
SPELREGELS 
 
 4 spelers dribbelen tegelijk op de 

middelste pion af en voeren 

diverse bewegingen uit:  

o Kappen  

o binnenkant/buitenkant  

o Lichaamsschijnbeweging 

o Zidane-actie 

 de spelers zonder bal bieden 

zich links van de voorste pylon 

aan 

 ze nemen de bal rechts langs die 

pylon mee en doen hetzelfde 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD 
AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
Makkelijker maken 
 
 werk langs beide 

kanten om twee 

benigheid te 

stimuleren 

COACHING 
 
 ‘Bied je op het 

juiste moment 

aan om de bal te 

ontvangen.’ 

 ‘Sta zo dat je de 

bal meteen in de 

aanname langs 

de pylon mee 

kunt nemen.’ 

 ‘Gebruik je 

lichaam om de 

schijnbeweging 

extra kracht bij te 

zetten.’ 

 'Zet de 

schijnbeweging 

in met je hele 

lichaam.' 

 ‘Zet je actie bij 

de middelste 

pylon op tijd in 

om botsingen te 

voorkomen.’ 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 13 pionnen 

 

 
  



Training 50  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  16 pionnen   
 

1 pupillen doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 1 TEGEN 1+K MET GROOT DOEL 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Speler 1 speelt 

speler 2 aan. Na een 

goede aanname 

probeert hij te 

scoren. Een 

verdediger start op 

hetzelfde moment en 

probeert het scoren 

te voorkomen en zelf 

te scoren op een van 

de twee kleine 

doeltjes. 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
Makkelijker maken 
 
 Linksom en 

rechtsom, om ook de 

twee benigheid bij de 

aanname te oefenen 

COACHING 
 
 “Het gaat om individuele 

dominantie – baas 

blijven in elke situatie te 

versnellen”. 

 “Stimuleer de snelheid 

van uitvoering in de 

oefenvorm”. 

 lichaamsschijnbeweging” 

 “baas van de bal blijven”. 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 4 pionnen 

 3 doelen 

 4 hesjes 

 4 hoedjes 

 

 
 
  



Training 50  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  16 pionnen   
 

1 pupillen doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 2 MET 2 KLEINE DOELTJES 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de 
één tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Beide teams 

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 
 
Door middel van dribbelen 
in kansrijke positie komen 
 
Zodra de bal vrij is 
(binnen schotsafstand), 
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/xpdqqY3jVB8


Training 50  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  16 pionnen   
 

1 pupillen doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 KLEINE DOELTJES 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Beide teams kunnen 

scoren op een 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 
 
Door middel van dribbelen 
in kansrijke positie komen 
 
Zodra de bal vrij is (binnen 
schotsafstand), 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 
 
 8 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/cDjU2SAgBnM

