
Training 5  JO09 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doel(en) 

 ⅛ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 BALVRAGERTJE 

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 

 in het veld dribbelen 7 

spelers met bal 

 de speler zonder bal 

roept de naam van 

iemand met bal, 

waarna hij de bal 

krijgt aangespeeld 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 een verdediger in het 

midden plaatsen die 

ballen mag afpakken 

Makkelijker maken 
 

 minder ballen in het 

veld, zodat meer 

spelers tegelijkertijd 

om een bal kunnen 

vragen 

COACHING 
 

 'Kijk tijdens het 

dribbelen wie er om de 

bal vraagt.' 

 'Hou de bal dichtbij 

tijdens het dribbelen.' 

 'Kijk waar een 

eventuele verdediger 

is.' 

 'Vraag duidelijk om de 

bal.' 

 'Controleer eerst de 

bal en ga daarna 

dribbelen.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 7 ballen 

 4 pionnen 

 

 
  



Training 5  JO09 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doel(en) 

 ⅛ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 PASEERBEWEGINGEN 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren. 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 

 De spelers bij de 

buitenste pylonen 

starten tegelijk, na 

een teken van de 

centrale speler, met 

een bal richting de 

centrale pylon. 

 Ze maken op de 90º 

beweging en eindigen 

bij de volgende pylon. 

 Let hierbij goed op 

dat iedereen dezelfde 

kant op gaat. 

 COACHING 
 

 Links en rechts 

oefenen 

 Explosief, versnellen 

 Schuin wegkijken bij 

de sleepbeweging om 

je tegenstander nog 

meer te misleiden 

 Eigen voorbeeld van 

de trainer 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 8 pionnen 

Bekijk HIER de acties 
(2.01 en 2.04) 
 

 
  

https://youtu.be/kBcA-BvM92Y


Training 5  JO09 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doel(en) 

 ⅛ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 2 MET 2 KLEINE DOELTJES 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20/30 meter 
Breedte 10/15 meter 
 
SPELREGELS 
 

 Beide teams kunnen 

scoren op een klein 

doel 

 Als de bal uit is, 

indribbelen 

 Bij een achterbal of 

hoekschop 

indribbelen 

 Wisselen na x 

minuten of bij een 

gescoord doelpunt 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Het veld smaller en/of 

korter maken 

Makkelijker maken 
 

 Het veld breder en/of 

langer maken 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 

 Door middel van 

dribbelen of passen in 

kansrijke positie 

komen 

 Zodra de bal vrij is 

(binnen 

schotsafstand), 

schieten en/of passen 

 
VOETBALHANDELING - 
SCHIETEN 
 
WAT? 
 
Een doelpoging met de 
voet kan met wreef, 
binnenkant, buitenkant, 
punt of hak 
 
HOE? 
 

 Raak de bal met 

binnenkant voet 

 Meer aan de 

onderkant, dan gaat 

de bal omhoog, meer 

aan de bovenkant, dan 

blijft de bal laag 

 Standbeen licht 

gebogen, dicht bij de 

bal, voet meestal in 

speelrichting 

 Speelbeen iets naar 

buiten gedraaid, knie 

en enkel gebogen 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 4 ballen 

 12 pionnen 

 2 mini doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/xpdqqY3jVB8


Training 5  JO09 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 mini doel(en) 

 ⅛ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 BASISVORM 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 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) 

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 

 4 pionnen 

 2 mini doelen 

 4 hesjes 

 6 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/OUrWgXaY6e0

