
Training 5  JO08 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  14 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 HINKEL ESTAFETTE MET BAL 
 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 10 meter 
Breedte 10 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Er worden groepjes 

van twee of drie 

spelers gemaakt 

 De eerste speler van 

elke groep hinkelt op 

het rechterbeen met 

de bal onder zijn 

andere voet naar de 

pion toe 

 Als de speler bij de 

pion is, passt hij of zij 

de bal terug 

 Zodra de voorste 

speler van de groep 

de bal ontvangt, is 

diegene aan de beurt 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Stuiteren met de bal, 

in plaats van deze 

onder de voet 

meenemen 

Makkelijker maken 
 

 Afstand tot de pion 

korter maken 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 3 of 4 ballen 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/l4rzeyY-xpk


Training 5  JO08 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  14 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 OVERSTEEKSPEL MET PIONNEN (2 VERDEDIGERS) 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15/25 meter 
Breedte 10/15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Vier tot zes spelers 

starten gelijktijdig met 

dribbelen naar de 

overzijde, waarbij ze 

door één van de drie 

poortjes moeten 

dribbelen 

 Als de spelers aan de 

overzijde gekomen 

zijn, hebben ze één 

punt en kunnen ze via 

het slootje weer terug 

dribbelen 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld smaller maken 

 Poortjes smaller 

maken 

 Maximaal drie spelers 

mogen gelijktijdig 

dribbelen naar de 

overzijde 

Makkelijker maken 
 

 Veld breder maken 

 Poortjes breder maken 

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

 6 pionnen 

 2 hesjes 

 8 hoedjes 

 

Bekijk HIER de oefening 

 
 
  

https://youtu.be/K4pzvD5XIU8


Training 5  JO08 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  14 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 2 MET 2 GROTE DOELEN 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20/25 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Beide teams kunnen 

scoren op een 

pupillendoel 

 Als de bal uit is, 

indribbelen 

 Bij een achterbal of 

hoekschop 

indribbelen 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld smaller en korter 

maken 

Makkelijker maken 
 

 Veld breder/langer 

maken 

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

 14 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/8aXdTnMkgKs


Training 5  JO08 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  8 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  14 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 Partijspel 4:4 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Dieptespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20/25 meter 
Breedte 25/30 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Partijspel 

 Houd de regels van 

de betreffende 

leeftijdscategorie aan. 

 Beide teams spelen in 

een 1-2-1 opstelling 

(1 centrale 

verdediger, 2 

middenvelders en 1 

spits) 

 BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
EISEN AAN HET SPEL 
 

 Gericht dribbelen naar 

doel tegenstander 

 Als je de tegenstander 

bent gepasseerd, 

versnel dan door zodat 

hij niet kan 

terugkomen 

 Actief mee blijven 

doen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 4 ballen 

 4 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 2 hoedjes 

 

 


