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INDIVIDUELE VOETBALTRAINING  
VIDEO LINK 

TRAINING 6  

WARMING UP 

Level 1:  

Duw de bal met de onderkant van je rechterzool vooruit, trek de bal met de onderkant van je 

rechterzool naar links, trek de bal met de onderkant van je linkerzool achteruit en trek de bal met de 

onderkant van je linkerzool naar rechts. Zorg dat je de bal in een ‘vierkante’ beweging rond de 

tennisbal krijgt met behulp van beide voeten. 4x rond de tennisbal is één oefening.  

Aantal herhalingen: 3x  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2:  

Duw de bal met de onderkant van je rechterzool vooruit, trek de bal met de onderkant van je 

rechterzool naar links, trek de bal met de onderkant van je rechterzool achteruit en trek de bal met 

de onderkant van je rechterzool naar rechts. Zorg dat je de bal in een ‘vierkante’ beweging rond de 

tennisbal krijgt met behulp van één voet  

herhaal deze oefening met je linkervoet nu. 4x rond de tennisbal met één voet is één oefening.  

Aantal herhalingen: 3x  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3:  

Duw de bal binnenkant rechts vooruit, trek de bal met de onderkant van je rechterzool achteruit, 

duw de bal met je rechter wreef vooruit, trek de bal met de onderkant van je rechterzool achteruit, 

duw de bal naar links met de binnenkant van je rechtervoet. Herhaal dezelfde beweging met je 

linkervoet. Herhaal deze oefening 4x met R en 4x met L voor één oefening.   

Aantal herhalingen: 3x  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 Coaching tips:  

- Spring met je steunvoet mee in de richting van de bal.  

- Raak de bal met het voorste deel van je zool.   

 

 

 

http://www.facebook.com/TechniektrainingVS
http://www.techniektrainingvansnick.com/
http://www.instagram.com/techniektraining.van.snick
https://www.facebook.com/TechniektrainingVS/videos/265854954411758/


                 EEN VOETBALLER LEIDT GROTENDEELS ZICHZELF OP  

www.facebook.com/TechniektrainingVS 
www.techniektrainingvansnick.com 
http://www.instagram.com/techniektraining.van.snick                                                              

BALL MASTERY 

Level 1: 

Duw de bal buitenkant rechts, stop de bal onderkant rechterzool, duw de bal buitenkant links, stop 

de bal onderkant linkerzool. Duw de bal buitenkant rechts, stop de bal onderkant rechterzool, duw 

de bal buitenkant links, stop de bal onderkant linkerzool. Duw de bal buitenkant rechts, trek de bal 

met rechts door je eigen benen naar links, tik de bal buitenkant links en  stop de bal onderkant 

linkerzool. Duw de bal buitenkant links, trek de bal met links door je eigen benen naar rechts, tik de 

bal buitenkant rechts en stop de bal onderkant rechterzool. Herhaal dit 2x na elkaar voor één 

oefening. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2: 

Duw buitenkant rechts, kap en draai 180° met buitenkant rechts, tik binnenkant links, stop onderkant 

linkerzool, duw buitenkant links, kap en draai 180° met buitenkant links, tik binnenkant rechts en 

stop onderkant rechterzool. Sleep de bal met onderkant links naar rechts, stop met binnenkant 

rechts, tik buitenkant links en stop onderkant linkerzool. Sleep de bal met onderkant rechts naar 

links, stop met binnenkant links, tik buitenkant rechts en stop onderkant rechterzool. Tik de bal 

binnenkant rechts, buitenkant rechts, sleep naar links met onderkant rechterzool en stop met 

onderkant links. Tik binnenkant links, buitenkant links, sleep naar rechts met onderkant linkerzool en 

stop met onderkant rechts. Herhaal dit 2x na elkaar voor één oefening. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3: 

Duw wreef rechts vooruit – trek onderkant zool rechts achteruit – tik links achter steunbeen vooruit 

– stop onderkant rechts – duw wreef links vooruit – trek onderkant zool links achteruit – tik rechts 

achter steunbeen vooruit – stop onderkant links – trek de bal met rechts in maximaal 3 balcontacten 

achter je linkse steunbeen naar voor – stop onderkant rechts – trek de bal met links in maximaal 3 

balcontacten achter je rechtse steunbeen naar voor – stop onderkant links – tik binnenkant links – 

links overstap van binnen naar buiten – tik buitenkant rechts – stop onderkant rechts – tik 

binnenkant rechts – rechts overstap van binnen naar buiten – tik buitenkant links – stop onderkant 

links.  

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

Coaching tips: 

- Beweeg op je voorvoeten. 

- Tel van 1 tot 8 bij elk balcontact. 

- Hou je knieën lichtjes gebogen. 

- Raak de bal zo licht mogelijk. 

- Sta met je lichaam al een beetje schuin op het moment dat je de bal achter je steunbeen naar 

voortrekt. 
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COÖRDINATIE 

Level 1: 

Gooi een tennisbal licht omhoog met links, vang de tennisbal op met rechts op de onderkant van een 

fles. Gooi een tennisbal licht omhoog met rechts, vang de tennisbal op met links op de onderkant van 

een fles. Dit zou 4x na elkaar moeten lukken (2x elk hand) 

Aantal herhalingen: 2 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2: 

Jongleer met 2 tennisballen tegen de muur met één hand. De ene bal moet steeds vertrekken onder 

de andere bal. Probeer 20x de muur te raken zonder te vallen. Probeer dit ook eens met je niet-

dominante hand.  

Aantal herhalingen: 2 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

Level 3: 

Leg de bal dood op je linkervoet – breng de bal omhoog en leg de bal dood op een horizontale fles – 

laat de bal vallen en leg hem dood op je rechtervoet. Herhaal deze oefening met links en rechts.  

Aantal herhalingen: 2 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 Coaching tips: 

- Buig door je knieën bij het opvangen van de tennisbal (level 1) 

- Gooi de tennisbal recht omhoog (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)  

 

BALANS 

Level 1:  

Zet twee paar schoenen tegen elkaar zodat zij een kruis vorm. Begin links achteraan. 

Spring op je linkerbeen vooruit over de schoen en laat de tennisbal 1x botsen met je rechterhand 

(zonder je steunvoet te verplaatsen). Spring op je linkerbeen over de schoen naar rechts en laat de 

tennisbal 1x botsen met je rechterhand. Ga zo het volledige kruis af op je linkerbeen. Herhaal nadien 

de oefening op je rechterbeen en laat de tennisbal botsen met je linkerhand.  

Aantal herhalingen: 2x volledig kruis rond per voet.  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

Level 2:  

Zet twee paar schoenen tegen elkaar zodat zij een kruis vorm. Begin links achteraan. 

Spring op je linkerbeen vooruit over de schoen en laat de tennisbal 1x botsen op je rechtervoet 

(zonder je steunvoet te verplaatsen). Spring op je linkerbeen over de schoen naar rechts en laat de 

tennisbal 1x botsen op je rechtervoet. Ga zo het volledige kruis af op je linkerbeen. Herhaal nadien 

de oefening op je rechterbeen en laat de tennisbal botsen op je linkervoet.  

Aantal herhalingen: 2x volledig kruis rond per voet.  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 
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Level 3:  

Zet twee paar schoenen tegen elkaar zodat zij een kruis vorm. Begin links achteraan. 

Spring vooruit op je linkerbeen over de schoen – spring meteen terug achteruit en opnieuw vooruit, 

laat de tennisbal 1x botsen op je rechterdij en rechtervoet (zonder je steunvoet te verplaatsen). 

Spring op je linkerbeen over de schoen naar rechts – spring meteen terug links en opnieuw naar 

rechts, laat de tennisbal 1x botsen op je rechterdij en rechtervoet. Ga zo het volledige kruis af op je 

linkerbeen. Herhaal nadien de oefening op je rechterbeen en laat de tennisbal botsen op je linkerdij 

en linkervoet.  

Aantal herhalingen: 2x volledig kruis rond per voet.  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 Coaching tips: 

- Springen vermijden. 

- Balanceer op je volledige voetzool, niet enkel voorvoeten 

- Ogen gericht op jouw bal.    

 HOOGHOUDEN  

Level 1:  

Hou de tennisbal 20x hoog afwisselend met je rechter en linkervoet met telkens 1 tussenbots.  

 

Level 2:  

Probeer 20x de bal hoog te houdend al zitten afwisselend met je linker en rechtervoet.  

 

Level 3: 

Hou de bal 20x hoog met je hoofd en leg de bal vervolgens dood in je nek.  

 

 Coaching tips: 

- ogen steeds op de bal richten 

- Raak de bal met je wreef (level 1) (level 2) 

- Raak de bal op je haarlijn (level 3)  
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