
Training 7  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 DRIBBELEN VERDEDIGER 
  

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de 
één tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Alle spelers starten 

met een bal en 

dribbelen door het 

vak heen. De 

verdediger probeert 

de ballen van de 

andere spelers af te 

pakken of weg te 

tikken. 

 De verdediger telt 

hoeveel ballen hij 

afgepakt of 

weggetikt heeft. Na 

een bepaalde tijd 

wordt er door 

gewisseld van 

verdediger. 

 De spelers met de 

bal kunnen punten 

scoren door, door 

de kleine doelen te 

dribbelen, waarbij 

ze niet twee keer 

achter elkaar door 

hetzelfde kleine doel 

mogen dribbelen. 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Meerdere 

verdedigers (2) 

gebruiken 

COACHING 
(aanvallers) 
 
 Probeer door zoveel 

mogelijk doeltjes te 

dribbelen. 

 Niet stilstaan 

COACHING 
(verdedigers) 
 Beginnende techniek 

verdedigend; laag 

zitten en op 

voorvoeten. 

 Probeer zoveel 

mogelijk ballen af te 

pakken en 

veroveren. 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 4 pionnen 

 2 hesjes 

 10 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/s9lYSe1S8AQ


Training 7  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 KROKODILLENSPEL 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 De spelers proberen, 

dribbelend met een 

bal, vanuit hun pion 

naar het middelste 

vak (de vijver) te 

dribbelen en terug 

 De speler(s) in het 

vak (krokodil) 

probeert de bal uit het 

vak (vijver) te houden 

door deze af te 

pakken of weg te 

tikken 

 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 

krokodil aangeraakt 

is, mag hij een hoedje 

op zijn pion leggen 

 De speler die als 

eerste vijf hoedjes op 

de pion heeft, is de 

winnaar 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Het vak (de vijver) 

smaller en/of korter 

maken 

 
Makkelijker maken 
 
 Het vak (de vijver) 

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 
 
 5 ballen 

 9 pionnen 

 1 hesje 

Bekijk HIER de oefening 

 
 
  

https://youtu.be/NDQgu_-xc2k


Training 7  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 BUURMANSPEL 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één tegen 
één situatie 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Vanaf een plek tussen de 

markeringshoedjes 

proberen in één van de 

kleine doelen te schieten. 

Deze “gaten in de schutting” 

worden door de keeper 

(“buurman”) verdedigd. 

Wanneer alle ballen zijn 

geschoten, wordt er 

gewisseld met een wachter. 

 De schutter moet de bal stil 

leggen op de denkbeeldige 

lijn tussen de 

markeringshoedjes; de 

helpers blijven aan de kant 

staan 

 De bal wordt gehaald door 

de helpers die de ballen 

snel weer op de hoedjes 

leggen 

 Bij een doelpunt zet de teller 

een telpylon overeind of er 

is zoveel tijd verstreken 

 Wanneer de drie telpilonnen 

overeind staan, wordt er 

gewisseld: de schutter wordt 

keeper, de teller wordt 

schutter, één helper wordt 

teller en de andere helper 

blijft dat nog een ronde 

 Als de keeper een bal heeft 

gevangen, rolt hij deze naar 

de zijkant zodat de schutter 

de bal daar kan halen en 

weer achteraan kan sluiten. 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD 
AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Doelen dichter 

uit elkaar 

 Afstand tot 

doelen groter 

maken 

 
Makkelijker maken 
 
 Doelen verder 

uit elkaar 

 Afstand tot 

doelen kleiner 

maken 

COACHING 
 
 ‘Bal over de grond 

en geen stuit.’ 

 ‘Strak inspelen.’ 

 ‘Goede timing. 

Ritme in de 

oefening.’ 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 3 ballen 

 3 pionnen 

 2 doelen 

 10 hoedjes 

 

 
  



Training 7  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het uitspelen van 
de één tegen één 
situatie 

 5-8 spelers  8 ballen  10 hoedjes 
 

2 mini doelen 

 ¼ veld  9 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 Partij 4:4 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het uitspelen van de één 
tegen één situatie 
 
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 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Door middel van dribbelen 
in kansrijke positie komen 
om te kunnen scoren 
 
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 
 
 8 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 

https://youtu.be/vI6Y0HYhqHY

