
                 EEN VOETBALLER LEIDT GROTENDEELS ZICHZELF OP  

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

 

INDIVIDUELE VOETBALTRAINING  
VIDEO LINK 

TRAINING 7  

WARMING UP 

Level 1:  

Reageer snel en leg de tennisballen op de juiste kleur. Verplaats snel op handen en voorvoeten, maak 

je lichaam lang en in vormspanning. Speel dit spel met verplaatsingsvorm naar rechts en daarna 

verplaatsingsvorm naar links. Wie de laatste tennisbal pakt, wint het spel. 

Aantal herhalingen: 3x  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Coaching tips:  

- Lichaam lang en in vormspanning   

PASSING 

Level 1: 

Gebruik 2 ballen, 1 bal die op de grond blijft en 1 bal om te gooien. De bal op de grond speel je 

steeds tussen het poortje van 1 meter, bal op de grond mag niet tot stilstand komen. Je speelt de bal 

tussen het poortje door met je bal op de andere bal te kaatsen, de bal in je handen moet je strak 

aangooien naar partner. Schat de snelheid van de bal correct in. Probeer de bal 4x over en weer te 

krijgen.   

Aantal herhalingen: 3 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 2: 

idem level 1, maar je trapt de bal vanuit de handen en met je wreef naar je partner.  Trap de bal 

strak, doch precies. Wissel af in trappen, links en rechts. Bal op de grond mag niet stilvallen.  Het 

inschatten van de snelheid is hier anders dan bij level 1. 

Aantal herhalingen: 3 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 
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Level 3: 

idem level 2, maar we trappen de bal met een boogje en voeren een borstcontrole uit (amorti met 

borst). Zorg voor lichte spreidstand in de benen. Inschatten snelheid is hier ook anders dan bij level 1 

en 2. 

Aantal herhalingen: 3 

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

Coaching tips: 

- Buig licht door je knieën op het moment van de borstcontrole. (level 3) 

- Wees beweeglijk en verplaats je op jouw voorvoeten.  

 

REACTIEVERMOGEN 

Level 1: 

Speler 1 bal in handen, speler 2 op voorvoeten klaar achter de bal. Speler 1 laat bal vallen vanuit de 

handen (volledig rechtstaan en niet van de 1ste keer laten vallen, elkaar uitdagen). Speler 2 reageert 

snel, hij sleept de bal met voetzool weg en stopt de bal met voetpunt van de andere voet. Voer uit 

met links en rechts afwisselend.   

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 10” 

Level 2: 

Speler 1 bal in handen, speler 2 op voorvoeten klaar achter de bal. Doeltje (Finish) op 4 meter achter 

speler 2. 

Speler 1 laat bal vallen vanuit de handen (volledig rechtstaan en niet van de 1ste keer laten vallen, 

elkaar uitdagen). Speler 2 reageert snel, hij trekt de bal met voetpunt terug onder hem en versnelt 

bal aan de voet door het doeltje. Speler 1 probeert hem te tikken voor het doeltje. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 10” 

 

Level 3: 

Speler 1 bal in handen, speler 2 op voorvoeten klaar achter de bal. Merkpunt achter speler 1 staat op 

2 meter en staat 1m50 uit elkaar. Bal op merkpunt leggen. 

Speler 1 laat bal vallen vanuit de handen (volledig rechtstaan en niet van de 1ste keer laten vallen, 

elkaar uitdagen).  Speler  2 reageert snel, hij sleept de bal met LINKER voetzool weg en past de bal 

met RECHTER BINNENKANT VOET. Probeer de bal van het merkpunt te trappen. Voer ook uit met 

RECHTER VOETZOOL en LINKER BINNENKANT VOET. 

Aantal herhalingen: 4 

Rustperiode tussen herhalingen: 10” 

 Coaching tips: 

- Hou je ogen gericht op de bal van speler 1. Reageer heel snel hierop. 

- Zet je klaar op je voorvoeten en licht gebogen door je knieën.   
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BALL MASTERY 

Level 1:  

Speler 1 en speler 2 houden oogcontact. Speler 1 met bal in de handen, speler 2 met bal op de grond.  

Speler 1 gooit op wisselende tijdstippen de bal aan. Speler 2 blijft steeds de bal op de grond 

bewerken. (variaties mogelijk bijvoorbeeld: Pinguïn, Tik-tak, …) Gooi de bal op zijn minst 5x naar 

elkaar.  

Aantal herhalingen: 3x  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

Level 2:  

Speler 1 en speler 2 houden oogcontact. Speler 1 met bal in de handen, speler 2 met bal op de grond. 

Speler 1 gooit op wisselende tijdstippen de bal aan (bal boven het hoofd laten vertrekken) richting 

merkpunt LINKS of RECHTS. 

Speler 2 staat achter de merkpunten die 1m 50 a 2 meter uit elkaar staan. Speler 2 reageert op de 

bal, tikt de bal met BUITENKANT VOET en STOPT de bal met VOETZOOL van dezelfde voet en vangt 

de aangegooide bal. Gooi de bal op zijn minst 5x naar elkaar. 

Aantal herhalingen: 3x  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

Level 3:  

Speler 1 bal in de handen, speler 2 jongleert. Speler 1 gooit bal afwisselend aan naar speler 2 die de 

bal terugspeelt. Wreef of binnenkant voet. Speler 2 bepaalt met coaching wanneer hij de bal wilt 

ontvangen. Speler 1: strak aangooien op de juiste voet. JUISTE VOET = VOET WAARMEE SPELER 2 DE 

BAL LICHT OPWAARTS HEEFT GETRAPT. Gooi de bal op zijn minst 3x naar elke voet.  

Aantal herhalingen: 3x  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 Coaching tips: 

- /    

 

 COÖRDINATIE   

Level 1:  

Speler 1 met stok, speler 2 met bal, merkpunt (wc-rol of kegel) en tennisbal 

Speler 2 gooit bal opwaarts, speler 1 reageert (naar keuze) door stok omlaag of omhoog te brengen.  

Speler 2 springt over de stok (ALS HIJ LAAG IS) of loopt onder de stok (ALS HIJ HOOG IS); leg de 

tennisbal op het merkpunt; reageer opnieuw snel en correct op de stok (afhankelijk wat speler 1 met 

stok doet); vang de bal net voor de 2de bots. Probeer minstens 3x over en weer te gaan.  

Aantal herhalingen: 3x  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 
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Level 2:  

Speler 1 met stok, speler 2 met bal. 

Speler 2 botst de bal recht naar de grond, speler 1 reageert (naar keuze) door stok omlaag of 

omhoog te brengen. Speler 2 springt over de stok (ALS HIJ LAAG IS) of loopt onder de stok (ALS HIJ 

HOOG IS); botst de bal voor de 3de bots opnieuw. (herhaal 43keer) 

BAL MAG DUS 2 KEER BOTSEN. JE STARTBOTS en TUSSENBOTS. 

Aantal herhalingen: 3x  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

Level 3: 

Speler 1 met stok, speler 2 met bal. 

Speler 2 jongleert met de bal om op te starten en trapt de bal opwaarts, speler 1 reageert (naar 

keuze) door stok omlaag of omhoog te brengen. 

Speler 2 springt over de stok (ALS HIJ LAAG IS) of loopt onder de stok (ALS HIJ HOOG IS); speler 2 

trapt bal in 1 tijd opnieuw opwaarts (herhaal 3 keer). 

BAL MAG HIER MAAR 1 KEER BOTSEN. 

Aantal herhalingen: 3x  

Rustperiode tussen herhalingen: 30” 

 

 Coaching tips: 

- Wees voorzichtig met de stok. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen ; - )  
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