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INDIVIDUELE VOETBALTRAINING  
VIDEO LINK 

TRAINING 8  

SKILLS 

Level 1:  

Sleep de bal met links naar rechts – Tik de bal binnenkant rechts – Ga over de bal met rechts van 

binnen naar buiten – tik de bal binnenkant links – tik de bal binnenkant rechts – tik de bal buitenkant 

rechts – versnel 

Level 2:  

Tik 2x buitenkant rechts – Zidane beweging met rechts – sleep de bal met je rechtervoet op je 

linkervoet – tik de bal buitenkant rechts over de verdediger – controleer de bal voorwaarts 

Level 3:  

Tik 2x binnenkant links – tik buitenkant links – tik buitenkant links achter steunbeen – trek de bal 

terug met rechts naar links.  

Coaching tips:  

- Oefen de skill per deelbeweging. 

- Koppel nadien alle deelbewegingen aan elkaar. 

- Voer de skill uit in wedstrijdtempo. 

FIRST TOUCH 

Level 1: 

Leidt de bal op – speel de bal binnenkant rechts tussen de poortjes tegen de muur – duw de bal in 

één tijd binnenkant rechts door het rechtse poortje. Herhaal deze oefening met links.  

Aantal herhalingen: 10 R en L 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2: 

Sta met je rug naar de muur – gooi de bal over je hoofd tegen de muur – draai snel om - duw de 

botsende bal in één tijd met buitenkant rechts door het rechtse poortje. Herhaal deze oefening met 

links.  

Aantal herhalingen: 10 R en L 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 
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Level 3: 

Speel de bal met rechts in een boogje tegen de muur – draai volledig rond je as - duw de botsende 

bal met de rechter wreef door het rechtse poortje. Herhaal deze oefening met links.  

Aantal herhalingen: 10 R en L 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Coaching tips: 

- Buig door je knieën op het moment dat je de bal controleert. 

- Haal de snelheid uit de bal met je eerste toets. 

- Beweeg voorwaarts op je voorvoeten.  

FREESTYLE SKILLS 

Level 1: 

Hou de bal hoog – laat de bal botsen – ga met je rechtervoet over de botsende bal – tik de bal met 

binnenkant links, achter je rechtse steunbeen – hou de bal verder hoog. Herhaal deze oefening met 

links.    

Aantal herhalingen: Tot als het 3x na elkaar lukt.  

Level 2: 

Hou de bal hoog – ga met je rechtervoet over de bal – duw de bal omhoog met je linkwreef – draai 

snel om je as – hou de bal verder hoog. Herhaal deze oefening met links.  

Aantal herhalingen: Tot als het 3x na elkaar lukt. 

 

Level 3: 

Hou de bal hoog – ga met je rechtervoet over de bal – duw de bal omhoog met je linkwreef – leg de 

bal dood in je nek – laat de bal over je hoofd rollen en duw de bal op het einde met je hoofd terug 

omhoog – Ga meteen met je rechtervoet terug over de bal – duw de bal omhoog met je linker wreef 

– hou de bal verder hoog. Herhaal deze oefening met links. 

Aantal herhalingen: Tot als het 3x na elkaar lukt. 

 Coaching tips: 

- Ga over de bal op het moment dat de bal zakt. 

- Zwaai voldoende door met het been waarmee je over de bal gaat. 

- Maak een kommetje in je nek (platte rug – schouders optrekken – hoofd naar acher)   

EXPLOSIVITEIT 

Level 1:  

Squat met explosieve sprong opwaarts. Strek je volledige lichaam bij de sprong. Maak gebruik van 

de armzwaai.  

Aantal herhalingen: 3 x 30” 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 
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Level 2:  

Squat met explosieve sprong voorwaarts. Gebruik maken van de armzwaai.  

Aantal herhalingen: 3 x 30” 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3:  

Skipping tegen de muur met tempo 1-2-3 hold. Duw de muur zo hard mogelijk weg.   

Aantal herhalingen: 3 x 30” 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 Coaching tips: 

- SQUAT: een squat voert men uit door rechtop te staan met de voeten min of meer op 

schouderbreedte en parallel. Met een rechte rug wordt door de knieën gebogen waarbij de knieën 

niet voorbij de tenen komen. Wanneer je door de knieën gaat met een rechte rug, helpt het om 

precies zo naar beneden te gaan alsof je op een stoel gaat zitten.  

 KRACHT    

Level 1:  

Eenden-pas voorwaarts met de handen in je nek. Hou je bovenlichaam zo recht mogelijk.  

Aantal herhalingen: 3 x 30” 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2:  

Squat naar triple extensie. Maak je zo groot mogelijk. 

Aantal herhalingen: 3 x 30” 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3: 

Muur shots met bal vanuit squat-houding rechtop komen. Gooi de bal steeds op hetzelfde punt.  

Aantal herhalingen: 3 x 30” 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

 Coaching tips: 

- Zie geel  
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