
Training 6  JO09 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 doel(en) 

 ⅛ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 POORTENSPEL 

 
10 minuten 
 

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

 in het veld hebben 4 

van de 8 spelers 

een bal 

 spelers zonder bal 

roepen een naam 

van een speler in 

balbezit en kunnen 

alleen door de 

poortjes heen 

worden 

aangespeeld 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 verdediger 

toevoegen die de bal 

mag afpakken van 

spelers die dribbelen 

 
Makkelijker maken 
 

 poortjes groter 

maken 

 
VARIATIE 
 

 zodra een speler is 

aangespeeld door 

een poortje, dribbelt 

hij met bal door een 

ander poortje 

COACHING 
 

 'Hou de bal tijdens 

het dribbelen dichtbij 

je.' 

 'Mik goed tussen de 

poortjes.' 

 'Kijk goed naar je 

teamgenoot tijdens 

het dribbelen.' 

 'Kijk goed wie jou 

kan aanspelen door 

een poortje.' 

 'Ga goed voor een 

poortje staan als je 

om de bal vraagt.' 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 4 ballen 

 4 pionnen 

 10 hoedjes 

 

 
  



Training 6  JO09 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 doel(en) 

 ⅛ 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  JO09 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 doel(en) 

 ⅛ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

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

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Positiespel in de opbouw 
verbeteren 
 
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 of passen in 

kansrijke positie 

komen 

 
VOETBALHANDELING - 
SCHIETEN 
 
WAT? 
 
De bal verplaatsen naar 
een medespeler 
 
HOE? 
 

 Kies goed positie ten 

opzichte van de bal 

 Standbeen licht 

gebogen 

 Voet wijst meestal in 

de speelrichting 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 4 ballen 

 4 pionnen 

 1 doelen 

 2 hesjes 

 2 hoedjes 

 

 
  



Training 6  JO09 
Wat heb je nodig: 

Positiespel in de 
opbouw verbeteren 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 doel(en) 

 ⅛ veld  18 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 Partij 3:3 plus 2 KEEPERS 
 

 
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. 

 zodra de bal op de 

helft van de 

tegenstander wordt 

afgepakt én er wordt 

gescoord, telt de 

score dubbel 

 zodra een speler van 

het team dat een 

doelpunt tegen krijgt 

nog op de helft van 

de tegenstander 

staat, telt het 

doelpunt voor 3 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 

 Veld smaller en korter 

maken 

Makkelijker maken 
 

 Veld breder/langer 

maken 

COACHING 
 

 ‘Duw/ dwing de 

tegenstander naar de 

zijkant.’ (de lijn is je 

vriend) 

 ‘Als je de 

tegenstander nog niet 

kunt aanraken, 

beweeg dan mee en 

probeer dichterbij te 

komen. Daarnaast 

blijf zolang mogelijk 

staan.’ 

 ‘Maak het veld klein 

en ga met elkaar 

richting de bal.’ 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 

 8 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 

 


