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INDIVIDUELE VOETBALTRAINING  
VIDEO LINK 

TRAINING 4  

WARMING UP 

Level 1:  

Maak een vierkant van 2 op 2 op meter. 

Gooi de bal op (zorg dat de bal botst IN het vierkant), spurt rond 1 kegel en vang de bal na 1 botst op. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2:  

Maak een vierkant van 2 op 2 op meter. 

Gooi de bal op (zorg dat de bal botst IN het vierkant), spurt rond 2 kegels en vang de bal na 2 botsen 

op. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3:  

Maak een vierkant van 2 op 2 op meter. 

Hou de bal hoog, trap de bal omhoog (zorg dat de bal botst in het vierkant), spurt rond 1 kegel en 

hou de bal verder hoog nadat hij maximaal 1x gebotst heeft. Trap de bal afwisselend met je linker en 

rechtervoet omhoog.  

Aantal herhalingen: 6 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

 Coaching tips:  

- Gooi de bal recht omhoog (level 1-2) 

- Trap de bal recht omhoog (level 3) 

- Maak korte draaibewegingen rond de kegel.  

- Laag door de knieën  

- Draaien rond de kegels op de voorvoeten. 
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PASSING 

Level 1: 

Plaats 2 flesjes van een halve liter op 8 meter afstand met 1 meter ruimte tussen. 

Trap één flesje met je linkervoet omver en vervolgens meteen het andere flesje met je rechtervoet.  

Hoeveel pogingen heb jij nodig om allebei de flesjes omver te trappen in één poging (2 ballen na 

elkaar met rechtervoet en linkervoet) 

Level 2: 

Plaats 2 flesjes van een halve liter op 8 meter afstand met 1 meter ruimte tussen. 

Hou de bal hoog en trap één flesje met je linkervoet omver. Hou je tweede bal omhoog en trap 

vervolgens het andere flesje met je rechtervoet omver. 

Hoeveel pogingen heb jij nodig om allebei de flesjes omver te trappen in één poging (2 ballen na 

elkaar met rechtervoet en linkervoet) 

Level 3: 

Plaats 2 flesjes van een halve liter op 8 meter afstand met 1 meter ruimte tussen. 

Hou de bal hoog en trap één flesje met je linkervoet, achter je steunbeen (rabona) omver. Hou je 

tweede bal omhoog en trap vervolgens het andere flesje met je rechtervoet, achter je steunbeen 

(rabona) omver.  

Hoeveel pogingen heb jij nodig om allebei de flesjes omver te trappen in één poging (2 ballen na 

elkaar met rechtervoet en linkervoet) 

 

Coaching tips: 

- Raak de bal goed binnenkant voet (level 1-2) 

- Raak de bal in drop (d.w.z. net na de bots) (level 2-3) 

 

DRIBBELEN 

Algemeen level:  

Maak een vierkant van 2 op 2 meter met in het midden één extra kegel.  

Dribbel uitsluitend met je rechter (en vervolgens met je linkervoet) rond elke buitenste kegel en keer 

steeds terug naar de kegel in het midden.  

CHRONOMETREER JOUW TIJD / DOE JIJ BETER DAN JE PAPA, MAMA, BROER of ZUS? 

Herhaal dit 5x na elkaar voor één volledige oefening met dezelfde voet. 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

 Coaching tips: 

- Gebruik zowel de binnenkant als buitenkant van je voet bij het dribbelen. 

- Hou de bal kort aan de voet bij het draaien 

- Durf te versnellen (en de bal iets verder te tikken) bij een lange zijde.   
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SKILLS 

Level 1:  

Plaats 3 potjes achter elkaar met 1 meter tussen.  

Sleep de bal met je rechterzool naar links. Duw de bal binnenkant links vooruit richting de tweede 

kegel. Sleep de bal met je linkerzool naar rechts. Duw de bal binnenkant rechts vooruit … 

Herhaal dit 4x na elkaar voor één volledige oefening. 

Aantal herhalingen: 4x na elkaar zonder foute poging. 

Rustperiode tussen herhalingen: 60” 

 

Level 2:  

Plaats 3 potjes achter elkaar met 1 meter tussen. 

Sleep de bal met je rechterzool naar links voor de eerste kegel. Trek de bal terug achteruit met je 

rechtervoet en maak een ‘V-beweging’. Maak vervolgens een ‘L-beweging’ (trek de bal achter je 

steunbeen terug voor de eerste kegel). Duw de bal binnenkant links vooruit richting de tweede kegel 

en doe vervolgens dezelfde drie bewegingen met je linkervoet … 

Herhaal dit 4x na elkaar voor één volledige oefening. 

Aantal herhalingen: 4x na elkaar zonder foute poging. 

Rustperiode tussen herhalingen: 60” 

Level 3:  

Plaats 3 potjes achter elkaar met 1 meter tussen. 

Sleep de bal met je rechterzool naar links voor de eerste kegel. Trek de bal terug achteruit met je 

rechtervoet en maak een ‘V-beweging’. Maak vervolgens een ‘L-beweging’ (trek de bal achter je 

steunbeen terug voor de eerste kegel). Draai buitenkant links door naar de volgende kegel en doe 

vervolgens dezelfde drie bewegingen met je linkervoet om nadien door te draaien met de buitenkant 

van je rechtervoet naar de volgende kegel.  

Herhaal dit 4x na elkaar voor één volledige oefening. 

Aantal herhalingen: 4x na elkaar zonder foute poging. 

Rustperiode tussen herhalingen: 60” 

 

 Coaching tips: 

- Tussen het slepen en ‘V-beweging’ laat je de bal even los. 

- Spring met je steunvoet lichtjes mee achteruit bij de ‘V-beweging’. 

- Spring je met steunvoet lichtjes vooruit bij de ‘L-beweging’. 

- Ga laag door de knieën bij het buitenkant wegdraaien . 

- Gebruik je arm om de verdediger af te houden bij het buitenkant wegdraaien. 
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FLICK UP/ HOOGHOUDEN      

Level 1:  

Probeer de bal omhoog te krijgen door met je rechterhiel de bal op je linkervoet te spelen.  

OEFENING BAART KUNST 

 

Level 2:  

Probeer de bal omhoog te krijgen door de bal met je rechterzool heel hard tegen je linker steunvoet 

te spelen.  

OEFENING BAART KUNST 

 

Level 3: 

Probeer de bal 4x rond de wereld te spelen met je linker en rechtervoet afwisselend 

OEFENING BAART KUNST 

 

 Coaching tips: 

- Zorg ervoor dat je rechterhiel zich links van je linkervoet begeeft. (level 1) 

- Net wanneer de bal je linkervoet ga raken, trek je de bal lichtjes omhoog met je linkervoorvoet 

(level1) 

- Sleep de bal voldoende hard tegen je linkervoet (level 2) 

- Laat jouw rechterbeen doorzwaaien zodoende het links uitkomt van je linkervoet. (level 2) 

- Flik de bal even op met de linkerkant van je linkervoet (level 2) 

- Raak de bal aan de zijkant op het moment dat je over de bal heengaat (level 3). 
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