
Training 55  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  10 pionnen   
 

1 pupillen doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 STOPLICHT 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 2 teams van 4 spelers 

 2 spelers van elk 

team beginnen op het 

teken van de trainer 

met dribbelen 

 de trainer roept een 

kleur (rood = stoppen, 

oranje = langzaam 

dribbelen en groen = 

snel dribbelen) en de 

spelers voeren de 

handeling die bij die 

kleur hoort, uit 

 als een speler een 

fout maakt, moeten 

beide spelers weer 

terug naar de 

achterlijn en komen 

de 2 andere spelers 

in het veld 

 zodra een speler over 

de middenlijn is 

gekomen, moet hij 

gelijk schieten 

 als er geschoten is 

mag een nieuwe 

speler het veld in en 

sluit de speler die 

zojuist geschoten 

heeft weer achteraan 

 welk team haalt de 

meeste punten? 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
Makkelijker maken 
 
 de gele hoedjes 

verleggen richting de 

doeltjes, zodat het aan 

de ene kant moeilijker 

is omdat de afstand tot 

een schietmoment 

wordt verlengd, maar 

tegelijkertijd 

makkelijker wordt 

omdat de afstand tot 

het doeltje kleiner is 

 alleen de speler die 

een fout maakt laten 

terugkeren en de 

andere speler door 

laten gaan om te 

scoren 

 
VARIATIE 
 
 een actie toevoegen 

 kleuren laten zien met 

hesjes in plaats van 

roepen 

COACHING 
 
 ‘Houd bij een 

langzame dribbel 

de bal dicht bij je.’ 

 ‘Reageer gelijk op 

de aanwijzing die 

de trainer geeft.’ 

 'Probeer zo snel 

mogelijk te 

schieten als je 

over de middenlijn 

bent.' 

 'Speel bij snel 

dribbelen de bal 

iets verder voor je 

uit.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 4 pionnen 

 4 doelen 

 4 hoedjes 

Kijk hier voor de acties 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kBcA-BvM92Y


Training 55  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  10 pionnen   
 

1 pupillen doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 DUEL 1:1 GROOT EN KLEIN DOEL 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 De aanvaller met bal start 

vanaf de achterlijn bij het 

kleine doel richting het 

pupillendoel te dribbelen. 

De verdediger zonder bal 

mag de speler proberen in 

te halen en de bal af te 

pakken. 

 Beide spelers kunnen 

scoren, de aanvallers op 

een pupillendoel, de 

verdedigers op het kleine 

doel. 

 Als de bal uit is, 

doorwisselen van 

aanvaller en verdediger. 

 Als de aanvaller op het 

pupillendoel geschoten 

heeft, dribbelt hij via het 

slootje terug naar het 

begin. 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD 
AANPASSEN 
 
Moeilijker maken/ 
Makkelijker maken 
 
 Verdediger iets 

later laten starten 

 Aanvaller al in het 

veld laten 

beginnen 

COACHING 
 
 'Versnel en dribbel zo 

snel mogelijk naar de 

goal.' 

 'Blijf de baas over de 

bal.' 

 'Probeer over de bal te 

kijken.' 

 'Probeer de bal te 

onderscheppen 

voordat de aanvaller 

schiet.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 4 ballen 

 10 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 

 
  



Training 55  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  10 pionnen   
 

1 pupillen doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 1+K VERDEDIGEN OP LIJN MET AANVALLER IN DE 
   RUG 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 
 De aanvaller dribbelt 

het veldje in en speelt 

samen met de andere 

aanvaller 2 tegen 1 

tegen de verdediger 

 De verdediger mag 

alleen verdediger op 

de lijn 

 De andere aanvaller 

kiest positie in de rug 

van de verdediger 

 Als de aanvallers de 

verdediger hebben 

uitgespeeld kunnen 

zij scoren op het grote 

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 

 Aanvaller mag de bal 

alleen passen naar de 

andere aanvaller 

Makkelijker maken 
 
 Veld breder en/of 

langer maken 

 Lijn breder maken 

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

 6 pionnen 

 1 doel 

 1 hesje 

 2 hoedjes 

 

 
  



Training 55  JO09 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  4 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  10 pionnen   
 

1 pupillen doel 

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 KLEINE DOELTJES 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
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 - 
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

