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INDIVIDUELE VOETBALTRAINING  
VIDEO LINK 

TRAINING 9  

SKILLS 

Level 1:  

Sleep de bal met rechts onderkant voetzool naar links – ga met je linkervoet over de bal van buiten 

naar binnen – tik de bal naar rechts met je rechtervoet, achter je linkervoet 

Level 2:  

Sleep de bal met rechts onderkant voetzool naar links – ga met je linkervoet over de bal van buiten 

naar binnen – ga met je rechtervoet over de bal van buiten naar binnen – ga met je rechtervoet over 

de bal van binnen naar buiten – tik met buitenkant links de bal naar links 

Level 3:  

Sleep de bal met rechts onderkant voetzool naar links – ga met je linkervoet over de bal van buiten 

naar binnen – leg de bal dood – trek de bal omhoog met je de buitenkant van je rechtervoet – duw 

de bal naar rechts met de buitenkant van je rechterknie, rond/naast de verdediger/object – duw de 

bal met de binnenkant van je rechtervoet terug naar de andere kant, rond/naast de verdediger 

Coaching tips:  

- Oefen de skill per deelbeweging. 

- Koppel nadien alle deelbewegingen aan elkaar. 

- Voer de skill uit in wedstrijdtempo. 

- Val uit naar de kant dat je de beweging uitvoert (uitvallen: door de knie, schouder naar de grond 

brengen) [Level 2] 

- Trek de bal op, net iets hoger dan je knie [Level 3] 

- Haal de bal terug met een gestrekt been [Level 3] 

BALL MASTERY 

Level 1: 

Tussentik – tussentik – sleep rechts – tussentik – tussentik – sleep links – tussentik - tussentik - …  

Aantal herhalingen: 8x 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2: 

Tussentik – tussentik – tussentik - sleep rechts – V-beweging rechts - tussentik – tussentik - tussentik 
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– sleep links – V-beweging links - tussentik - tussentik – tussentik - … 

Aantal herhalingen: 8x 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3: 

Tussentik – tussentik – tussentik – tussentik – overstap links – kap buitenkant links – bal terughalen 

achter steunbeen links – doordraaien binnenkant links - tussentik – tussentik – tussentik – tussentik – 

overstap rechts – kap buitenkant rechts – bal terughalen achter steunbeen rechts – doordraaien 

binnenkant rechts - tussentik – tussentik – tussentik – tussentik 

Aantal herhalingen: 8x 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Coaching tips: 

- Hou de bal steeds kort aan je voet 

- Bouw op, eerst al stappend nadien al lopend  

PASSING 

Vierkant van 2 op 2 meter. Plaats een kegel op 8 meter van dit vierkant. 

De ballen moeten elkaar raken IN het vierkant. De eerste bal moet steeds IN BEWEGING zijn.  

Level 1: 

tik buitenkant links - Duw de eerste bal richting het vierkant binnenkant links – tik de tweede bal met 

buitenkant rechts – duw de tweede bal richting het vierkant met binnenkant rechts.    

Level 2: 

Gooi de eerste bal achterwaarts richting het vierkant – draai met de tweede bal binnenkant voet 

open en probeer de eerste bal te raken IN het vierkant. De eerste bal moet steeds IN BEWEGING 

zijn. 

PROBEER DIT MET BEIDE VOETEN !  

Level 3: 

Speel de eerste bal met de hak richting het vierkant – duw de tweede bal met buitenkant voet – kap 

achter steunbeen – en probeer de eerste bal te raken IN het vierkant. De eerste bal moet steeds IN 

BEWEGING zijn. 

PROBEER DIT MET BEIDE VOETEN ! 

 Coaching tips: 

- Vóór je de tweede bal inspeelt, kijk je eerst op om de baan van bal 1 in te schatten!   

-Tik de bal schuin voorwaarts zodat de bal voor je klaarligt (level 1) 

- Zorg bij het opendraaien dat de bal voor je klaarligt (level 2)   

ABS 

Level 1:  

Tik met de bal je tenen aan. Hou je benen lichtjes gebogen  

Aantal herhalingen: 3 x 15 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 
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Level 2:  

Hou je benen gestrekt samen – lig voluit op de grond met je armen wijd naast jou  

Breng je benen loodrecht omhoog – breng je benen volledig gestrekt naar links, tot net boven de 

grond (hou spanning) – breng je benen terug loodrecht omhoog en laat ze zakken   

Aantal herhalingen: 3 x 15 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3:  

Duw de eerste bal op de grond en tik ondertussen de tweede bal naast jou aan – voordat de eerste 

bal terug de grond raak, vang je hem op.    

WERK LANGS BEIDE KANTEN !  

Aantal herhalingen: 3 x 15 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 Coaching tips: 

-  

 CORE    

Level 1:  

Plank. Zorg ervoor dat je lichaam één mooie lijn vormt en span al je spieren op. Kijk recht voor je uit. 

Armen op schouderbreedte.   

Aantal herhalingen: 3 x 30” 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2:  

Plank met gestrekte armen – breng de bal met je éné hand rond je andere hand en terug.  

Kijk recht voor jou uit – maak één lijn – span je spieren op  

Aantal herhalingen: 3 x 30” 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3: 

Plank met je beide voeten op één bal en gestrekte armen – tik met je linkerhand je rechterschouder 

aan en afwisselend omgekeerd.   

Aantal herhalingen: 3 x 30” 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

 Coaching tips: 

- Kijk recht voor jou uit – maak één lijn – span je spieren op – armen op schouderbreedte  
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