
Training 51  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 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 positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 de trainer noemt 2 

namen, waarna de 

eerstgenoemde zo 

snel mogelijk uit het 

vierkant probeert te 

dribbelen 

 degene die als tweede 

wordt genoemd, laat 

zijn eigen bal liggen en 

probeert de bal af te 

pakken voordat de 

ander het rechthoek 

uitgedribbeld is 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
Makkelijker maken 
 
 in plaats van 2 namen 

noemt de trainer er 3, 

waarbij de nummers 2 

en 3 samen proberen 

om de bal af te pakken 

van de nummer 1 

 ruimte vergroten zodat 

er getraind kan worden 

op het drijven van de 

bal onder druk 

 als de verdediger een 

bal heeft afgepakt 

wordt gelijk de 

volgende naam 

genoemd die moet 

proberen uit het vak te 

dribbelen 

COACHING 
 
 'Hou de bal dichtbij 

tijdens het 

dribbelen.' 

 'Let goed op wat de 

trainer zegt.' 

 'Kijk wat de dichtst 

bijzijnde lijn is om 

het vak uit te 

dribbelen als je je 

naam hoort.' 

 'Kijk goed waar de 

verdediger is, ook 

tijdens het 

dribbelen.' 

 'Speel de bal iets 

voor je uit om 

snelheid te maken.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 4 pionnen 

 

 
  



Training 51  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  16 pionnen   
 

1 pupillen doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 DRIBBELSCHIETSPEL 2a+1v+1k 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Twee spelers starten 

gelijktijdig met 

dribbelen naar de 

overzijde. 

 De verdediger 

probeert de bal af te 

pakken, lukt dat, 

krijgt hij één punt. 

 Als de spelers bij het 

middelste vak 

aangekomen zijn, 

mogen ze scoren 

(schieten) op het 

grote pupillendoel. 

 Nadat ze gemikt 

hebben op de 

pionnen, halen ze de 

bal op en dribbelen 

ze via het slootje 

weer terug. 

 Na een bepaalde tijd 

wordt er 

doorgewisseld van 

verdediger. 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
Makkelijker maken 
 
 Een verdediger extra 

COACHING 
 
Aanvallen:  

 Dribbelen naar de 

overkant van het vak. 

 Schieten van de bal 

op het pupillendoel. 

 Dribbelen via het 

slootje terug. 

 Actief mee blijven 

doen. 

 

Verdedigen:  

 Bal afpakken. 

 Actief mee blijven 

doen. 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 12 pionnen 

 1 doel 

 1 hesje 

 

 
 
  



Training 51  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 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 1+K VERDEDIGEN OP LIJN 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Aanvallers dribbelen 

het veld in en spelen 

2 tegen 1 tegen de 

verdediger 

 De verdediger mag 

alleen verdediger op 

de lijn 

 Als de aanvallers de 

verdediger hebben 

uitgespeeld kunnen 

zij scoren op een 

groot doel met keeper 

 De verdediger scoort 

een punt door de bal 

te controleren of 

buiten het veldje te 

schieten 

 Na drie 

onderscheppingen 

wisselen van 

verdediger 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Lijn smaller maken 

 Scoren binnen een 

tijdslimiet 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

 Lijn breder maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Door middel van dribbelen 
in kansrijke positie komen 
 
VOETBALHANDELING - 
PASSEN 
 
De bal verplaatsen naar 
een medespeler 
 
AANDACHTSPUNTEN 
 
 Kies goed positie ten 

opzichte van de bal 

 Standbeen licht 

gebogen 

 Voet wijst meestal in 

de speelrichting 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 4 pionnen 

 1 doel 

 1 hesje 

 2 hoedjes 

 

 

 
  



Training 51  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 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 positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
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 
 
VOETBALHANDELING - 
PASSEN 
 
De bal verplaatsen naar 
een medespeler 
 
AANDACHTSPUNTEN 
 
 Kies goed positie ten 

opzichte van de bal 

 Standbeen licht 

gebogen 

 Voet wijst meestal in 

de speelrichting 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/cDjU2SAgBnM

