
Training 9  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 1 RATTEN EN RAVEN 
  

 
10 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 15 meter 
Breedte 15 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Er worden tweetallen 

gemaakt, waarbij er 

eentje de 'rat' is en de 

ander de 'raaf' 

 De spelers staan 

tegenover elkaar in 

het midden 

 De trainer roept 

'ratten' of 'raven' 

 Op het moment dat er 

bijvoorbeeld 'ratten' 

wordt geroepen, 

proberen de ratten 

hun lijn te halen 

 De raven proberen de 

ratten voor de lijn te 

tikken 

 Spelers krijgen een 

punt als ze de lijn 

veilig halen of als ze 

de tegenstander 

tikken 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Spelers met de bal 

laten dribbelen 

 
Makkelijker maken 
 
 Afstand van het 

midden tot de 

achterlijn langer 

maken 

 

 

 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 6 pionnen 

 4 hesjes 

 6 hoedjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
  

https://youtu.be/vlj9_MjRkcY


Training 9  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 2 DRIBBEL IN SLALOM - NIVEAU 1 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 20 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 Eventueel meerdere 

organisaties uitzetten 

(vier spelers per 

organisatie) 

 Spelers dribbelen in 

een slalom om de 

pionnen heen en 

proberen te scoren op 

doel en sluiten daarna 

weer achteraan 

 De volgende speler 

mag pas starten met 

dribbelen als de 

voorgaande speler 

voorbij de laatste pion 

is 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Moeilijker maken 
 
 Afstand tussen de 

pionnen verkleinen 

 Maak er een wedstrijd 

van, welk team heeft 

als eerste de gehele 

slalom gedaan? 

 Alleen dribbelen met 

het 'verkeerde' been 

 
Makkelijker maken 
 
 Afstand tussen de 

pionnen vergroten 

BEDOELING VAN DE 
OEFENING 
 
Zodra de bal vrij is (binnen 
schotafstand), schieten 
 
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 

 12 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

Bekijk HIER de oefening 

 
 
  

https://youtu.be/0hsvrhOh-tA


Training 9  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

OEFENING 3 2 TEGEN 2 
 

 
15 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 25 meter 
Breedte 20 meter 
 
SPELREGELS 
 
 vanaf de achterlijn 

dribbelen 2 rode spelers 

richting hun 

tegenstanders en 

proberen te scoren door 

de bal op de achterlijn stil 

te leggen 

 de 2 blauwe spelers 

proberen de bal af te 

pakken en kunnen 

scoren door in 1 van de 2 

doeltjes te schieten 

 de ploeg die scoort 

(zowel rood als blauw 

dus), begint met een 

nieuwe bal bij punt A en 

probeert via een 

lijndribbel te scoren 

MOEILIJKHEIDS 
GRAAD AANPASSEN 
 
Makkelijker maken 
 
 1 blauwe speler 

laten verdedigen in 

plaats van 2 

 bij een uitbal wordt 

de dichtstbijzijnde 

bal gepakt en wordt 

er gelijk weer 

ingedribbeld 

COACHING 

 Probeer vrij te lopen 

zodat je de bal kunt 

krijgen.' 

 Hou de bal dicht bij je 

tijdens het dribbelen.' 

 Gebruik 

schijnbewegingen om 

een verdediger te 

passeren.' 

 Scherm met je 

lichaam de bal af van 

de tegenstander.' 

 

 
 
 

WAT HEB JE NODIG 
 
 8 ballen 

 6 pionnen 

 2 doelen 

 4 hesjes 

 

 
  



Training 9  JO08 
Wat heb je nodig: 

Het benutten van 
kansen 

 5-8 spelers  8 ballen  6 hoedjes 
 

2 doelen 

 ¼ veld  12 pionnen     

 60 min  4 hesjes     

 

 

 

OEFENING 4 4 TEGEN 4 MET 2 DOELEN 
 

 
20 minuten 
 

DOEL 
 
Het benutten van kansen 
 
AFMETINGEN 
 
Lengte 30 meter 
Breedte 20 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 
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

