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INDIVIDUELE VOETBALTRAINING  
VIDEO LINK 

TRAINING 5  

WARMING UP 

Level 1:  

Plaats 2 schoenen op 5 meter van de muur met +- een halve meter tussen.  

Kaats de bal met rechts tegen de muur en controleer de bal met rechts. Vervolgens doe je een 

skipping van rechts naar links en terug. Herhaal dit 5x voor één oefening. 

Herhaal dit alles nadien met links.  

Aantal herhalingen: 4x rechts en 4x links 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2:  

Plaats 2 schoenen op 5 meter van de muur met +- een halve meter tussen. 

Kaats de bal met rechts tegen de muur en controleer de bal met rechts. Vervolgens maak je een “8-

beweging” tussen de twee schoenen van rechts naar links en terug. Herhaal dit 5x voor één oefening. 

Herhaal dit alles nadien met je links. 

Aantal herhalingen: 4x rechts en 4x links 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3:  

Plaats 2 schoenen op 5 meter van de muur met +- een halve meter tussen. 

Kaats de bal met rechts tegen de muur, maak een ‘8-beweging’ tussen de twee schoenen naar links. 

Kaats daar de bal met links de muur, maak een ‘8-beweging’ tussen de twee schoenen naar rechts en 

kaatst de bal opnieuw met rechts tegen de muur, …  

Herhaal dit tot dat je 3x met L en 3x met R hebt gekaatst zonder fout.  

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 Coaching tips:  

- Doe een goeie skipping (probeer vooruit te kijken, rechte rug, lichtje voetcontacten op de 

voorvoeten / knieën 90° graden heffen)  

- Beweeg op de voorvoeten en beweeg mee met je handen bij de “8-beweging” 

- Speel de bal in met gevoel bij level 3  
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SKILLS 

Level 1: 

Plaats 2 schoenen op 5 meter van de muur met +- een halve meter tussen. 

Kaats de bal met rechts, draai open en duw de bal met de binnenkant van je rechtervoet naar buiten. 

Haal de bal opnieuw naar het midden met je linkervoet d.m.v. een “V-beweging”. Kaats de bal met 

links, draai open en duw de bal met de binnenkant van je linkervoet naar buiten. Haal de bal opnieuw 

naar het midden met je rechtervoet d.m.v. een “V-beweging” … Herhaal dit tot dat je 3x met rechts 

en 3x met links hebt ingespeeld voor één oefening. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2: 

Plaats 2 schoenen op 5 meter van de muur met +- een halve meter tussen. 

Kaats de bal met rechts, ga in de bal en draai weg voor de schoen met buitenkant rechts. Leidt de bal 

op met rechts en kap achter het steunbeen met de binnenkant van je rechtervoet. Herhaal deze 

oefening met je linkervoet. Herhaal dit tot dat je 3x met rechts en 3x met links hebt ingespeeld voor 

één oefening. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3: 

Plaats 2 schoenen op 5 meter van de muur met +- een halve meter tussen. 

Kaats de bal met rechts, ga in de bal en draai weg voor de schoen met binnenkant links, doe een 

‘Okocha-beweging’ met je linkervoet, draai vervolgens door met binnenkant links en rol de bal 

volledig af met links. Herhaal deze oefening met je rechtervoet. Herhaal dit tot dat je 3x met rechts 

en 3x met links hebt ingespeeld voor één oefening. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

Coaching tips: 

- Maak een lichte trapbeweging bij de “V-beweging” en bij de kap achter het steunbeen (level 1&2) 

- Ga licht door de knieën en hou je zwaartepunt laag bij het wegdraaien buitenkant voet (level 2) 

COÖRDINATIE 

Level 1: 

Gooi de bal tegen de muur met je rechterhand, draai langs links volledig rond je as en vang de 

tennisbal met je rechterhand. Doe vervolgens dezelfde oefening met je linkerhand en draai rechts 

weg rond je as. Herhaal dit tot dat je 3x met rechts en 3x met links de tennisbal hebt gevangen.  

Aantal herhalingen: 2 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2: 

Kaats één bal tegen de muur, alvorens jij deze vangt gooi de andere bal ook tegen de muur.  

Probeer deze twee ballen in beweging te houden zonder te vallen. 
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Level 3: 

Trap een tennisbal tegen de muur, draai langs links volledig rond je as en vang de tennisbal met een 

schoen.  

 Coaching tips: 

- Na het draaien probeer je zo vlug mogelijk je ogen terug op de tennisbal te richten (level 1) 

- Draai zo snel en zo licht mogelijk op je voorvoeten (level 1) 

- Gooi de tweede bal op, wanneer de eerste bal net de muur heeft geraakt (level 2) 

- Gooi de tweede bal steeds onder de eerste bal (level 2)  

 

HOOGHOUDEN 

Level 1:  

Kaats de bal met de binnenkant van je rechtervoet tegen de muur, laat de bal 1x botsen en kaats de 

bal vervolgens met de binnenkant van je linkervoet tegen de muur. Probeer de bal 5x met rechts en 

5x met links te raken in één oefening zonder fout.  

Aantal herhalingen: 3 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

Level 2:  

Kaats de bal met de binnenkant van je rechtervoet tegen de muur en vervolgens met de binnenkant 

van je linkervoet, zonder tussenbots. Probeer de bal 10-15x hoog te houden tegen de muur zonder 

fout. 

Aantal herhalingen: 3 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3:  

Gooi de bal tegen de muur, controleer met rechts en kaats de bal terug met rechts, controleer de bal 

met je rechterdij en kaats de bal terug met rechts, controleer met de borst en kaats de bal terug met 

rechts, controleer de bal met je linkerdij en kaats de bal terug met links, controleer met links en kaats 

de bal terug met links, controleer de bal met je linkerdij en kaats de bal terug met links, controleer de 

bal met de borst en kaats terug met links, controleer de bal met je rechterdij en kaatst terug met 

rechts, controleer de bal met rechts en kaats de bal terug met rechts.  

Aantal herhalingen: 3 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 Coaching tips: 

- Beweeg op je voorvoeten 

- Kaats de bal met de binnenkant van je linker/rechter voet op een boogje (zo geef jij jezelf iets meer 

tijd)  

- Bij elke controle probeer je licht door je knieën te gaan 

 FUN CHALLENGES  

Level 1:  

Sta met je rug naar de muur met de bal tussen je beide benen. Trek de bal omhoog en duw met je 

hiel de bal tegen de muur, draai je snel om en probeer verder te jongleren zonder dat de bal de 

grond heeft geraakt.  
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Level 2:  

Duw de bal tegen muur en breng de bal omhoog met je rechtervoet terwijl je linkervoet over je 

rechtervoet heen gaat. Probeer dit ook met je linkervoet.  

Kan jij dit met rechts en links na elkaar? 

 

Level 3: 

Leg de bal dood, trek de bal over je hoofd tegen de muur en leg de bal terug dood zonder dat de bal 

de grond heeft geraakt. 

 

 Coaching tips: 

- Trek de bal omhoog langs je steunbeen (level 1) 
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