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INDIVIDUELE VOETBALTRAINING  
VIDEO LINK 

TRAINING 2 – 17 maart 2020 

WARMING UP 

Level 1:  

Tik de bal bovenaan met de onderkant van je rechterzool – tik de bal bovenaan met de onderkant 

van je linkerzool – tik de bal bovenaan met de onderkant van je rechterzool achter je steunbeen - tik 

de bal bovenaan met de onderkant van je linkerzool - Tik de bal bovenaan met de onderkant van je 

rechterzool - tik de bal bovenaan met de onderkant van je linkerzool achter je steunbeen. Terwijl je 

deze oefening uitvoert schrijf je in de lucht jouw naam. 

Aantal herhalingen: 3 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2:  

Plaats 2 potjes op ongeveer één meter van elkaar. Tik de bal tussen jouw voeten heen en terug en 

maak een ‘8’ beweging tussen de potjes.  

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3:  

Tik de bal binnenkant rechts voorwaarts – trek de bal met je rechtervoet naar links achter het potje – 

Trek de bal onderkant linkerzool achteruit – Tik de bal binnenkant rechts naar links – Tik de bal 

binnenkant links voorwaarts – trek de bal met je linkervoet naar rechts achter het potje – trek de bal 

onderkant rechterzool achteruit terug - … 

Aantal herhalingen: 5 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 Coaching tips:  

- Hou je knieën lichtjes gebogen 

- Probeer tijdens de oefeningen voorwaarts te kijken en NIET naar de bal. 

- Spring met je steunvoet mee in de richting dat de bal gaat. (Level 3) 

- Hou je voeten iets meer open wanneer je de bal voorwaarts tikt (\/) en iets meer gesloten wanneer 

je de bal achteruit tikt (/\) – (Level 2) 
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COÖRDINATIE 

Level 1:  

Tik de bal met je rechtervoet omhoog – bots – tik de bal 2x omhoog op de andere bal – bots - tik de 

bal met je linkervoet omhoog – bots - tik de bal 2x omhoog op de andere bal – bots - … 

8 balcontacten zonder fout is één oefening. 

Aantal herhalingen: 3x na elkaar zonder foute poging. 

 

Level 2:  

Plaats 3 potjes op een rij met telkens 30 cm tussen.  

Spring met je rechtervoet over het middelste potje, spring met je linkervoet één potje terug en spring 

met je rechtervoet over het 3de potje. Landt stevig op je linkerenkel, blijf 3 seconden staan, laat de 

bal botsen, tik de bal met je rechtervoet omhoog en vang deze op. Herhaal deze oefening naar de 

andere kant. 

Aantal herhalingen: 8x na elkaar zonder foute poging. 

 

Level 3:  

Hou drie tennisballen tegen elkaar. Laat de middelste tennisbal botsen, draai je heel snel om 

(afwisselend links en rechts) en vang de botsende tennisbal op tussen de twee andere tennisballen in 

je hand.  

Aantal herhalingen: 10x na elkaar zonder foute poging. 

 Coaching tips: 

- Hou je ogen steeds gericht op de (tennis)ballen. 

- Gooi de tennisbal loodrecht (maar niet te hoog) omhoog. 

- Beweeg op je voorvoeten. 

- Hou je knieën lichtjes gebogen (dit geeft je een fractie van een seconde meer tijd) 

SKILLS 

Level 1:  

Plaats 3 potjes in een ‘L-vorm’ op 3 meter van elkaar. 

Leidt de bal op met rechts – Schaarbeweging met rechts – tik de bal met je linkervoet naar links – 

leidt de bal op met links - trek de bal met je linkervoet terug tussen je eigen benen – leidt de bal op 

met rechts – schaarbeweging met links – tik de bal met je rechtervoet naar rechts – leidt de bal met 

je rechtervoet op – trek de bal met je rechtervoet terug tussen je eigen benen. 

Herhaal dit 3x na elkaar voor één volledige oefening 

Aantal herhalingen: 5x na elkaar zonder foute poging. 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

Level 2:  

Plaats 3 potjes in een ‘L-vorm’ op 3 meter van elkaar. 

Leidt de bal op met rechts – overstap met rechts – schaarbeweging met rechts – tik de bal met je 

linkervoet naar links – Tik de bal met je linkervoet achter je steunbeen en maak een ‘V’-beweging 

met rechts – leidt de bal op met links – overstap met links – schaarbeweging met links – tik de bal 

met je rechtervoet naar rechts – tik de bal met je rechtervoet achter je steunbeen en maak een ‘V’-

beweging met links - … 

Herhaal dit 4x na elkaar voor één volledige oefening. 
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Aantal herhalingen: 8x na elkaar zonder foute poging. 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

Level 3:  

Plaats 3 potjes in een ‘L-vorm’ op 3 meter van elkaar. 

Tik de bal met je rechtervoet 2x voorwaarts – kap de bal achter je steunbeen terug met rechts – tik 

de bal met je linkervoet 2x voorwaarts – kap de bal achter je steunbeen terug met links – leidt de bal 

op met rechts – Zidane-beweging met links – leidt de bal op met rechts – speel de bal voor de potjes 

achter je steunbeen met je rechtervoet - Tik de bal met je rechtervoet 2x voorwaarts – kap de bal 

achter je steunbeen terug met rechts – tik de bal met je linkervoet 2x voorwaarts – kap de bal achter 

je steunbeen terug met links – leidt de bal op met links – Zidane-beweging met rechts - speel de bal 

voor de potjes achter je steunbeen met je linkervoet 

Herhaal dit 5x na elkaar voor één volledige oefening. 

Aantal herhalingen: 10x na elkaar zonder foute poging. 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 Coaching tips: 

- Beweeg op je voorvoeten. 

- Hou je knieën lichtjes gebogen. 

- Raak de bal zo licht mogelijk. 

- Spring met je steunbeen lichtjes naar voor op het moment dat je de bal met je andere voet terug 

naar voortrekt. 

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

voortrekt.  

- Plaats je steunvoet al open bij de kapbeweging achter het steunbeen (Level 2) 

- Maak een trapbeweging (armen breed – kapvoet die vertrekt van tegen de poep - …) voor elke 

kapbeweging. (Level 3) 

- Verplaats je bovenlichaam mee bij de overstap en schaarbeweging. 

HOOGHOUDEN 

Level 1:  

Maak een vierkant van één op één meter. De bal mag niet uit het vierkant gaan. 

Tik de bal afwisselend met je rechter -en linkervoet omhoog met telkens één tussenbots. 

10 balcontacten zonder fout is één oefening. 

Aantal herhalingen: 3x na elkaar zonder foute poging. 

 

Level 2:  

Maak een vierkant van één op één meter. De tennisbal mag niet uit het vierkant gaan. 

Tik de tennisbal afwisselend met je rechter -en linkervoet omhoog zonder tussenbots.  

10 balcontacten zonder fout is één oefening. 

Aantal herhalingen: 5x na elkaar zonder foute poging. 
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Level 3:  

Maak een ‘T-vorm’ met 4 potjes. De afstand tussen de potjes is 3 meter. 

Tik de bal afwisselend met je rechter -en linkervoet omhoog terwijl je de volledige ‘T-vorm’ aflegt.  

De volledige ‘T-vorm’ afleggen zonder fout is één oefening.  

Aantal herhalingen: 5x na elkaar zonder foute poging. 

 Coaching tips: 

- Hou je wreef gestrekt tijdens het hooghouden. 

- Hou je ogen steeds gericht op de bal. 

- Beweeg op je voorvoeten.  

FIRST TOUCH / CONTROLE     
 

Maak een vierkant met vier potjes met telkens één meter tussen.  

Level 1: Gooi de bal boven je hoofd en controleer de bal met je rechtervoet zonder dat de bal buiten 

het vierkant botst. Gooi de bal boven je hoofd en controleer de bal met je linkervoet zonder dat de 

bal buiten het vierkant botst.  

Tien correcte controles met elke voet is één oefening. 

Aantal herhalingen: 3 

Rustperiode tussen herhalingen van 1’ 

 

Level 2:  

Trap de bal met je rechtervoet boven je hoofd en controleer de bal met je rechterdij en vervolgens 

met je rechtervoet zonder dat de bal buiten het vierkant botst. Trap de bal met je linkervoet boven je 

hoofd en controleer de bal met je linkerdij en vervolgens met je linkervoet zonder dat de bal buiten 

het vierkant botst. 

Tien correcte controles met elke dij/voet is één oefening. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen van 1’ 

 

Level 3: 

Trap de bal met je rechtervoet boven je hoofd, controleer de bal met je borst en leg de bal dood in je 

nek zonder dat je buiten het vierkant terecht komt. Herhaal dit met je linkervoet.  

Drie correcte controles is één oefening. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen van 1’ 

 

 Coaching tips: 

- Trek je voet een beetje terug op het moment dat je de bal controleert (level 1)  

- Trap de bal loodrecht omhoog  

- Beweeg op je voorvoeten. 

- Knieën lichtjes gebogen bij de borstcontrole (level 3) 

- Hou je ogen ten alle tijd op de bal.   
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