
Training 55  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 DRIBBELSLALOM 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Spelers dribbelen in 

een slalom 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 

 De volgende acties 

7.01, 7.02, 7.03 en 

7.04 kunnen gemaakt 

worden 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
Makkelijker maken 
 
 Afstand tussen de 

pionnen 

verkleinen/vergroten 

 Maak er een wedstrijd 

van, welk team heeft 

als eerste de gehele 

slalom gedaan? 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 12 pionnen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de acties 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pu6QJVXbOSg


Training 55  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 2 TEGEN 2 MET 2 KAATSERS 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 25 meter 
 
SPELREGELS 
 
 De spelers in het midden 

spelen 2 tegen 2 tegen 

elkaar 

 De balbezittende partij in 

het midden kan zijn 

teamgenoten aan de 

buitenkant gebruiken als 

kaatser 

 Als de balbezittende partij 

in het midden de bal van 

beide kaatsers heeft 

ontvangen zonder dat de 

tegenstander de bal heeft 

aangeraakt, scoort het 

team een punt 

 Kaatsers mogen de bal 

niet naar elkaar spelen 

 Als de bal uit is, speelt de 

kaatser van de 

balbezittende partij een 

nieuwe bal in 

 Na 1 minuut wisselen van 

functie 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD 
AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Veld smaller en/of 

korter maken 

 Kaatsers 

maximaal 1 keer 

raken 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

 Kaatsers mogen 

de bal wel naar 

elkaar spelen 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Door middel van dribbelen 
of passen in kansrijke 
positie komen 
 
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 
 
 4 ballen 

 4 pionnen 

 4 hesjes 

 

 
  



Training 55  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 3 TEGEN 1 POSITIESPEL 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het positiespel in de 
opbouw verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Als het drietal de bal 

10x heeft 

rondgespeeld heeft 

het 1 punt 

 Als de verdediger de 

bal verovert en onder 

controle heeft of als 

het drietal de bal 

uitschiet krijgt de 

verdediger 1 punt 

 Bij 3 punten voor de 

verdediger komt er 

een andere 

verdediger 

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 
of passen in kansrijke 
positie komen 
 
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 ballen 

 4 pionnen 

 4 hesjes 

 4 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/2Bt18V5eDJE


Training 55  JO10 
Wat heb je nodig: 

Het positiespel in 
de opbouw 
verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 75 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 KLEINE DOELTJES 
 

 
20 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 
of passen in kansrijke 
positie komen 
 
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 
 
 8 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/cDjU2SAgBnM

