
Training 6  JO08 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 KLEURVAK TIKKERTJE 
  

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Er zijn twee tikkers en 

de overige spelers 

hebben een bal, 

waarmee ze door het 

vak dribbelen 

 Het vak is opgedeeld 

in vier vakken, die 

allemaal een eigen 

kleur hebben 

 De trainer roept een 

kleur en in dat vak 

kunnen de spelers 

niet getikt worden 

door de tikkers 

 De tikkers hebben 45 

seconden om zoveel 

mogelijk punten te 

scoren, daarna wordt 

er gewisseld 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 De trainer steekt een 

kleur (pion) in de lucht, 

in plaats van deze te 

roepen  

 
Makkelijker maken 
 
 Met één tikker spelen 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 6 ballen 

 4 pionnen 

 2 hesjes 

 12 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/OGnorp4hTVs


Training 6  JO08 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 POORTSCHIETSPEL VASTE AFSTAND 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15/20 meter 
Breedte 10/15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Tweetal kan scoren 

door de bal tussen de 

pionnen naar elkaar 

toe te spelen (over de 

grond) 

 Voordat de bal wordt 

terug gespeeld, dient 

de speler eerst de bal 

aan te nemen op of 

voor de lijn 

 Wordt de bal niet 

aangenomen dan is 

het geen punt voor 

het tweetal 

 Wanneer beide 

spelers drie keer 

hebben gescoord dan 

wordt de afstand 

tussen de pionnen 

kleiner gemaakt 

 Het tweetal dat het 

eerste 10 punten 

heeft is de winnaar 

 Na verloop van de tijd 

nieuwe tweetallen 

maken / doordraaien 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Doel / poortje 

verkleinen 

 Afstand van het 

passen vergroten 

 Passen / schieten van 

een rollende bal 

 Passen / schieten met 

het 'verkeerde' been 

 
Makkelijker maken 
 
 Doel / poortje 

vergroten 

 Afstand van het 

passen verkleinen 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Door middel van dribbelen 
in kansrijke positie komen 
 
VOETBALHANDELING - 
DRIBBELEN 
 
WAT? 
 
De bal aan- of meenemen 
om verder te kunnen 
voetballen  
HOE? 
 
 Draai de voet naar 

buiten 

 Houd de voet 

ontspannen 

 Zorg dat de bal dichtbij 

je blijft 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 18 pionnen 

 5 hoedjes 

 

Bekijk HIER de oefening 

 
 
  

https://youtu.be/IAyTm2V1pAA


Training 6  JO08 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 LION KING MET KLEINE DOELTJES 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 De spelers proberen, 

dribbelend met een 

bal, vanuit hun pion 

naar het middelste 

vak (de leeuwenkuil) 

te dribbelen en terug 

 De speler(s) in het 

vak (leeuw) probeert 

de bal uit het vak 

(leeuwenkuil) te 

houden door deze af 

te pakken, hij scoort 

een punt als hij deze 

vervolgens in een van 

de kleine doeltjes 

schiet 

 Als de bal aangeraakt 

is, ga je eerst terug 

naar de pion waar je 

begonnen bent 

 Als de speler het lukt 

om terug te keren in 

het vak, zonder dat 

de bal door de leeuw 

aangeraakt is, mag hij 

een hoedje op zijn 

pion leggen 

 De speler die als 

eerste vijf hoedjes op 

de pion heeft, is de 

winnaar 

 Na 90 seconden 

wisselen van leeuw 

 Wie scoort de meeste 

punten? 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Het vak (de 

leeuwenkuil) smaller 

en/of korter maken 

 
Makkelijker maken 
 
 Het vak (de 

leeuwenkuil) breder 

en/of 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 

 8 pionnen 

 2 mini doelen 

 1 hesjes 

 4 hoedjes 

 

 
  



Training 6  JO08 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  12 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 BASISVORM 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Dieptespel 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

