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• “Bij jeugdteams die minstens 2 keer per week
trainen, heeft de Fifa 11+ warming-up gezorgd voor
een forse daling van het aantal blessures.

• Onderzoek toonde een gemiddelde daling aan van
37% op trainingen en 29% tijdens wedstrijden.

• Het aantal zware blessures daalde met bijna 50%.”

• (bron: British Medical Journal, 2008)

Veldindeling voor deel 1: ca. 35 x 10 meter

5-6 meter

Heen

Heen

Terug

Terug

6-8 meter

Veldindeling voor deel 2: 

Vierkant waar het hele team in een cirkel  kan zitten/liggen.

Of bijvoorbeeld de middencirkel, als je een heel veld hebt.

Veldindeling voor deel 3: 

Een half veld, of tenminste een veldbreedte.



Dit warming-up programma bestaat uit 3 onderdelen:

1. Dynamische Loopvormen: 7-8 minuten.
6 Loopoefeningen op rustige snelheid, met actieve
stretching en gecontroleeerde partnercontacten.

2. Kracht-, Explosiviteits- & Balansoefeningen: 8-10 
minuten.
6 Oefeningen gericht op kern- en beenkracht, 
explosiviteit, wendbaarheid en balans.

3. Dynamische Loopvormen: 6-7 minuten.
3 Loopoefeningen op gemiddelde tot hoge
snelheid, gericht op wendbaarheid en goed
positioneren. 

Het tweede onderdeel kent 3 niveaus. Je kunt op 
verschillende manieren omhoog gaan in niveau:

- Individueel, wanneer een speler daar klaar voor is.

- Als team, per oefening: bij een oefening die goed
gaat kun je als team omhoog, terwijl je bij de 
andere oefening nog op een lager niveau blijft.

- Volgens een trainingsprogramma. Bijvoorbeeld: na
3 of 4 weken trainen ga je naar een volgend niveau.



1. Dynamische Loopvormen

8 min.

Jog samen met je partner naar de laatste pion en kom
in een iets hoger tempo terug. Bouw deze snelheid
rustig op naarmate je opwarmt. Op de heenweg loop 
je aan de binnenkant van de pionnen, op de terugweg 
aan de buitenkant.

Straight Ahead

1.1 Recht vooruit                       
2 sets

Aandachtspunten:

- Beweeg heupen, knieën en voeten in een rechte 
lijn boven elkaar.

- Houd het bovenlichaam recht.

- Houd de knieën licht gebogen.

- Laat de knieën niet naar binnen knikken.



1. Dynamische Loopvormen

8 min.

Straight Ahead

1.1 Recht vooruit                       
2 sets



1.2 Heup naar buiten draaien
2 sets

Rustig joggen, stop bij elke pion en draai je heup van 
binnen naar buiten. Wissel links en rechts af. Jog via 
de buitenkant van de pionnen terug.

Aandachtspunten:

- Houd je heupen en je kern recht.

- Til je knie recht omhoog.

- Draai de knie in een wijde boog naar buiten en zet 
je voet neer.

- Let op dat de knie van het standbeen niet naar 
binnen knikt.

- Jog naar de volgende pion en doe de oefening met 
de andere knie.

- Jog na de laatste pion rustig terug.

Hip Out

1. Dynamische Loopvormen

8 min.



1.2 Heup naar buiten draaien
2 sets

Hip Out

1. Dynamische Loopvormen

8 min.



1.3 Heup naar binnen draaien
2 sets

Rustig joggen, stop bij elke pion en draai je heup van 
binnen naar buiten. Wissel links en rechts af. Jog via 
de buitenkant van de pionnen terug.

Aandachtspunten:

- Houd je heupen en je kern recht.

- Til je knie zijwaarts omhoog.

- Draai de knie in een wijde boog naar voren en zet 
je voet neer.

- Let op dat de knie van het standbeen niet naar 
binnen knikt.

- Jog naar de volgende pion en doe de oefening met 
de andere knie.

- Jog na de laatste pion rustig terug.

Hip In

1. Dynamische Loopvormen

8 min.



1.3 Heup naar binnen draaien
2 sets

Hip In

1. Dynamische Loopvormen

8 min.



1.4 Om elkaar cirkelen             
2 sets

Jog voorwaarts. Bij iedere pion shuffle je 90° zijwaarts 
naar het midden. Cirkel om je partner heen en shuffle 
zijwaarts terug, om de pion heen. Herhaal bij iedere 
pion en jog buitenlangs terug.

Aandachtspunten:

- Blijf bewegen met je gezicht en schouders naar 
voren gericht.

- Houd de heupen en knieën licht gebogen en het 
gewicht op de voorvoeten.

- Laat de knieën niet naar binnen knikken.

- Jog na de laatste pion rustig terug.

Circling Partners

1. Dynamische Loopvormen

8 min.



1.4 Om elkaar cirkelen             
2 sets

Circling Partners

1. Dynamische Loopvormen

8 min.



1.5 Sprong met schoudercontact
2 sets

Jog voorwaarts. Bij iedere pion shuffle je zijwaarts 
naar het midden. Spring naar elkaar toe en maak 
schoudercontact. Shuffle zijwaarts terug, om de pion 
heen. Herhaal bij iedere pion en jog buitenlangs terug. 

Aandachtspunten:

- Zet af met twee voeten, spring omhoog en opzij.

- Land na het schoudercontact weer op twee voeten.

- Land met licht gebogen heupen en knieën.

- Let vooral bij de landing erop, dat de knieën niet 
naar binnen knikken.

Shoulder Bump

1. Dynamische Loopvormen

8 min.



1.5 Sprong met schoudercontact
2 sets

Shoulder Bump

1. Dynamische Loopvormen

8 min.



1.6 Sprint 2 vooruit, 1 achteruit
2 sets

Ren steeds twee pionnen vooruit, dan één pion 
achteruit.

Aandachtspunten:

- Beweeg heupen, knieën en voeten in een rechte 
lijn boven elkaar.

- Houd je gezicht en schouders vooruit gericht. 

- Rennen, niet shufflen.

- Houd heupen en knieën licht gebogen.

- Laat de knieën niet naar binnen knikken.

2 Forward, 1 Back

1. Dynamische Loopvormen

8 min.



1.6 Sprint 2 vooruit, 1 achteruit
2 sets

2 Forward, 1 Back

1. Dynamische Loopvormen

8 min.



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.1 Plank - Statisch
3 sets

Startpositie:

- Ga liggen op je buik, steun op onderarmen en 
voeten.

- Ellebogen steunen recht onder de schouders op de 
grond.

Oefening:

- Duw je lichaam op tot een rechte lijn die steunt op 
de tenen en op de ellebogen, die recht onder de 
schouders staan.

- Til niet je hoofd of je billen op, houd je rug niet
hol of bol.

- Trek je schouderbladen richting je billen, zodat ze 
plat op je rug liggen (geen ‘haaienvinnen).

- Span je buikspieren en bilspieren aan en houd 
vast.

- Pak na 20 à 30 seconden een korte pauze.

The Bench
Static



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.1 Plank - Statisch
3 sets

The Bench
Static



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.1 Plank - Wisselen van been
3 sets

Startpositie:

- Ga liggen op je buik, steun op onderarmen en 
voeten.

- Ellebogen steunen recht onder de schouders op de 
grond.

Oefening:

- Duw je lichaam op tot een rechte lijn die steunt op 
de tenen en op de ellebogen, die recht onder de 
schouders staan.

- Til niet je hoofd of je billen op, houd je rug niet
hol of bol.

- Trek je schouderbladen richting je billen, zodat ze 
plat op je rug liggen (geen ‘haaienvinnen).

- Span je buikspieren, til beurtelings je benen 
omhoog en houdt steeds twee tellen vast.

- Houd dit 40-60 seconden vol en keer dan terug 
naar de startpositie.

The Bench
Alternate Legs



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.1 Plank - Wisselen van been
3 sets

The Bench
Alternate Legs



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.1 Plank - Eén been hoog houden
beide kanten 3 sets

Startpositie:

- Ga liggen op je buik, steun op onderarmen en 
voeten.

- Ellebogen steunen recht onder de schouders op de 
grond.

Oefening:

- Duw je lichaam op tot een rechte lijn die steunt op 
de tenen en op de ellebogen, die recht onder de 
schouders staan.

- Til niet je hoofd of je billen op, houd je rug niet
hol of bol.

- Trek je schouderbladen richting je billen, zodat ze 
plat op je rug liggen (geen ‘haaienvinnen).

- Span je buikspieren, til een been 10-15 cm boven 
de grond en houdt 20-30 seconden vast.

- Neem een korte pauze en herhaal met het andere 
been.

The Bench
One Leg Lift & Hold



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.1 Plank - Eén been hoog houden
beide kanten 3 sets

The Bench
One Leg Lift & Hold



Startpositie:

- Ga liggen op de zij, met de onderste knie 90°
gebogen, de elleboog steunt recht onder de 
schouder.

Oefening:

- Duw je bekken en bovenste been op. 

- Van boven gezien: schouders, bekken en beide 
knieën vormen een rechte lijn.

- Van voren gezien: bovenste schouder, heup en 
bovenste been vormen een rechte lijn.

- Laat je hoofd niet op je schouder rusten, laat je 
bekken niet inzakken, 

- Laat je schouders, bekken en bovenste been niet
voor- of achterover leunen.

- Houd 20 à 30 seconden vast, dan een korte pauze 
en herhaal op de andere zij.

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.2 Zijwaartse Plank - Statisch
beide kanten 3 sets

Sideways Bench
Static



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.2 Zijwaartse Plank - Statisch
beide kanten 3 sets

Sideways Bench
Static



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.2 Zijwaartse Plank - Omhoog &       
Omlaag                beide kanten 3 sets

Startpositie:

- Ga op een zij liggen, met beide benen gestrekt en 
de elleboog recht onder de schouder.

- Steun op de onderarm en de zijkant van de voet, 
zodat het lichaam een rechte lijn vormt van 
schouder tot voet.

Oefening:

- Laat de heup naar de grond zakken en breng deze 
weer omhoog. Herhaal dit 20-30 seconden.

- Neem een korte pauze en herhaal de oefening op 
de andere zij.

Sideways Bench
Raise & Lower Hip



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.2 Zijwaartse Plank - Omhoog & 
Omlaag                beide kanten 3 sets

Sideways Bench
Raise & Lower Hip



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.2 Zijwaartse Plank – Met Beenlift
beide kanten 3 sets

Sideways Bench 
One Leg Lift & Hold

Startpositie:

- Ga op een zij liggen, met beide benen gestrekt en 
de elleboog recht onder de schouder.

- Steun op de onderarm en de zijkant van de voet, 
zodat het lichaam een rechte lijn vormt van 
schouder tot voet.

Oefening:

- Til het bovenste been op en laat het langzaam 
weer zakken. Herhaal dit 20-30 seconden.

- Neem een korte pauze en herhaal de oefening op 
de andere zij.



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.2 Zijwaartse Plank – Met Beenlift
beide kanten 3 sets

Sideways Bench 
One Leg Lift & Hold



Startpositie:

- Kniel op een zachte ondergrond, met de knieën 
recht onder de heupen en de armen gekruist op de 
borst.

- De partner pakt de onderbenen net boven de 
enkels vast en drukt deze met zijn gewicht stevig 
tegen de grond.

Oefening:

- Hoofd, bovenlichaam, heupen en bovenbenen 
vormen een rechte lijn.

- Buig niet het hoofd achterover, buig niet de 
heupen.

- Buig bij de knieën steeds verder voorover, tot je 
het niet meer houdt.

- Vang jezelf rustig op, in opdrukhouding.

- Begin langzaam, bouw de snelheid op naarmate je 
meer vertrouwd raakt met de oefening.

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.3 Hamstrings
3-5 sets

Hamstrings



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.3 Hamstrings
3-5 sets

Hamstrings



Startpositie:

- Kniel op een zachte ondergrond, met de knieën 
recht onder de heupen en de armen gekruist op de 
borst.

- De partner pakt de onderbenen net boven de 
enkels vast en drukt deze met zijn gewicht stevig 
tegen de grond.

Oefening:

- Hoofd, bovenlichaam, heupen en bovenbenen 
vormen een rechte lijn.

- Buig niet het hoofd achterover, buig niet de 
heupen.

- Buig bij de knieën steeds verder voorover, tot je 
het niet meer houdt.

- Vang jezelf rustig op, in opdrukhouding.

- Begin langzaam, bouw de snelheid op naarmate je 
meer vertrouwd raakt met de oefening.

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.3 Hamstrings
7-10 sets

Hamstrings



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.3 Hamstrings
7-10 sets

Hamstrings



Startpositie:

- Kniel op een zachte ondergrond, met de knieën 
recht onder de heupen en de armen gekruist op de 
borst.

- De partner pakt de onderbenen net boven de 
enkels vast en drukt deze met zijn gewicht stevig 
tegen de grond.

Oefening:

- Hoofd, bovenlichaam, heupen en bovenbenen 
vormen een rechte lijn.

- Buig niet het hoofd achterover, buig niet de 
heupen.

- Buig bij de knieën steeds verder voorover, tot je 
het niet meer houdt.

- Vang jezelf rustig op, in opdrukhouding.

- Begin langzaam, bouw de snelheid op naarmate je 
meer vertrouwd raakt met de oefening.

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.3 Hamstrings
12-15 sets

Hamstrings



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.3 Hamstrings
12-15 sets

Hamstrings



Startpositie:

- Ga op één been staan.

Oefening:

- Balanceer op één been met de bal in twee handen.

- Laat de knie niet naar binnen knikken.

- Van voren gezien: heup, knie en voet van het 
standbeen vormen een rechte lijn.

- Houd heupen en knie licht gebogen en het 
bovenlichaam stabiel voorwaarts gericht.

- Houd het gewicht op de voorvoet en laat het 
bekken niet kantelen.

- Pak na 30 seconden een korte pauze.

- Oefening kan worden uitgebreid door de bal rond 
het middel of onder het andere been door te 
geven.

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.4 Op 1 been - Bal Vasthouden
beide kanten 1 set

Single-Leg Balance
Holding the Ball



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.4 Op 1 been - bal vasthouden
beide kanten 1 set

Single-Leg Balance
Holding the Ball



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.4 Op 1 been - Overgooien Partner
beide kanten 1 set

Single-Leg Balance
Throwing Ball to Partner

Startpositie:

- Ga op 2-3 meter afstand van elkaar staan, allebei 
op één been. 

- Houd je knie en heup licht gebogen, zodat je 
bovenlichaam licht naar voren leunt.

- Van voren gezien: Heup, knie en standbeen 
vormen een rechte lijn. Houd het opgeheven been 
iets achter het standbeen. 

Oefening:

- Blijf in balans terwijl je de bal naar elkaaar 
overgooit. Houd de buikspieren aangespannen en 
het gewicht op de voorvoet.

- Zorg dat het bekken horizontaal blijft en niet opzij 
kantelt, en dat de knie niet naar binnen knikt.

- Houd 30 seconden vol, wissel van standbeen en 
herhaal.

- Je kunt de oefening moeilijker maken door je hak 
iets van de grond te tillen.



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.4 Op 1 been - Overgooien Partner
beide kanten 1 set

Single-Leg Balance
Throwing Ball to Partner



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.4 Op 1 been - Partner Test
beide kanten 1 set

Startpositie:

- Ga op een armlengte van elkaar staan , allebei op 
één been. 

- Houd je knie en heup licht gebogen, zodat je 
bovenlichaam licht naar voren leunt.

- Van voren gezien: Heup, knie en standbeen 
vormen een rechte lijn. Houd het opgeheven been 
iets achter het standbeen. 

Oefening:

- Probeer om de beurt elkaar uit balans te duwen in 
verschillende richtingen. Keer steeds weer terug 
naar de startpositie.

- Houd de buikspieren aangespannen en het 
gewicht op de voorvoet.

- Zorg dat het bekken horizontaal blijft en niet opzij 
kantelt, en dat de knie niet naar binnen knikt.

- Houd 30 seconden vol, wissel van standbeen en 
herhaal.

Single-Leg Balance
Test Your Partner



Single-Leg Balance
Test Your Partner

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.4 Op 1 been - Partner Test
beide kanten 1 set



Startpositie:

- Plaats de voeten recht onder de heupen. Plaats de 
handen op de heupen.

- Van voren gezien vormen de heupen, knieën en 
voeten een rechte lijn.

Oefening:

- Maak langzaam een hurkbeweging door je heupen 
en knieën 90° te buigen. De enkels buigen mee en 
het bovenlichaam leunt licht naar voren. 

- Houd twee seconden vast, let op dat de knieën niet 
naar binnen knikken en dat je het hoofd niet in de 
nek legt.

- Kom iets sneller omhoog en strek helemaal uit tot 
je op de tenen staat. Laat je dan weer rustig 
zakken en herhaal de oefening gedurende 30 
seconden.

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.5 Hurken & Uitstrekken
2 sets

Squats
Toe Raise



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.5 Hurken & Uitstrekken
2 sets

Squats
Toe Raise



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.5 Hurkloop
2 sets

Startpositie:

- Plaats de voeten recht onder de heupen. Plaats de 
handen op de heupen.

Oefening:

- Zet rustig een grote stap, waarbij je heupen en de 
voorste knie langzaam 90° buigen. 

- Zorg dat de knie niet voorbij de voet komt, en dat 
deze niet naar binnen knikt.

- Houd het bovenlichaam rechtop en het bekken 
horizontal.

- Zet met ieder been 10 hurkstappen, neem daarna 
een korte pauze.

Squats
Walking Lunges



Squats
Walking Lunges

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.5 Hurkloop
2 sets



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.5 Hurken op één Been
iedere kant 1 set

Startpositie:

- Sta op één been naast elkaar zo, dat je elkaar 
losjes vast kunt houden om het evenwicht te 
bewaren.

- Houd het geheven been iets achter het standbeen 
en het bovenlichaam licht naar voren geleund.

- Van voren gezien vormen bovenlichaam, heupen 
en knie en voet van het standbeen een rechte lijn.

Oefening:

- Tegelijk met je partner omlaag, door langzaam de 
knie te buigen, indien mogelijk tot 90°. 

- Zorg dat de knie niet naar binnen knikt en niet 
voorbij de voet komt. Houd het bekken horizontaal 
en het bovenlichaam recht naar voren gericht.

- Kom iets sneller weer omhoog en herhaal 10 keer.

- Neem een korte pauze en herhaal dan de oefening 
met het andere been.

Squats
One-Leg Squats



Squats
One-Leg Squats

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.5 Hurken op één Been
iedere kant 1 set



Startpositie:

- Plaats de voeten recht onder de heupen en plaats 
de handen op de heupen.

- Van voren gezien vormen de heupen, knieën en 
voeten een rechte lijn.

Oefening:

- Buig heupen, knieën en enkels langzaam tot de 
knieën 90° gebogen zijn. Leun met recht 
bovenlichaam naar voren. 

- Houd dit 1 seconde vast en spring dan zo hoog als 
je kunt. Strek hierbij het hele lichaam.

- Land zacht op de voorvoeten, met gebogen knieën. 
Zorg dat de knieën niet naar binnen knikken.

- Herhaal de oefening voor 30 seconden en neem 
dan een korte pauze.

- Een krachtige afzet en een zachte landing met 
beide voeten zijn belangrijker dan spronghoogte.

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.6 Verticaal Springen
2 sets

Jumping
Vertical Jumps



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau I                            10 min.

2.6 Verticaal Springen
2 sets

Jumping
Vertical Jumps



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.6 Zijwaarts Springen
2 sets

Startpositie:

- Sta op één been met de heupen, knie en enkel 
licht gebogen. Leun met het bovenlichaam naar 
voren. 

- Van voren gezien vormen bovenlichaam, heupen, 
knie en enkel een rechte lijn.

Oefening:

- Spring ongeveer 1 meter opzij en land op het 
andere been.

- Land zacht op de voorvoet, met gebogen heupen, 
knie en enkel. Zorg dat de knie niet naar binnen 
knikt.

- Houd het bovenlichaam recht naar voren gericht 
en het bekken horizontaal.

Jumping
Lateral Jumps



Jumping
Lateral Jumps

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau II                          10 min.

2.6 Zijwaarts Springen
2 sets



2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.6 Kruis Springen 
2 sets

Startpositie:

- Plaats de voeten recht onder de heupen. Van voren 
gezien vormen de heupen, knieën en voeten een 
rechte lijn.

Oefening:

- Buig heupen, knieën en enkels en leun met recht 
bovenlichaam naar voren.

- Stel je voor dat er een kruis op de grond ligt waar 
je kruislings overheen moet springen.

- Spring zo snel en explosief als je kunt. Land steeds 
op beide voeten, met gebogen knieën en heupen 
en het bovenlichaam naar voren. Zorg dat de 
knieën niet naar binnen knikken.

- Herhaal 30 seconden en neem
dan een korte pauze.

- Een krachtige afzet en zachte 
landing zijn belangrijker dan
spronghoogte.

Jumping
Box Jumps

1

4

3

2



Jumping
Box Jumps

2. Kracht-, Explosiviteits- & 
Balansoefeningen
Niveau III                         10 min.

2.6 Kruis Springen 
2 sets



3. Dynamische Loopvormen

7 min.

3.1 Ren over de hele veldbreedte
2 sets

Across the Pitch

Ren ca. 40 meter op 75-80% van je vermogen en jog 
de rest. Als je de overkant bereikt hebt, jog dan rustig 
samen terug.

Aandachtspunten:

- Beweeg heupen, knieën en voeten in een rechte 
lijn boven elkaar.

- Houd het bovenlichaam recht.

- Houd de knieën licht gebogen.

- Laat de knieën niet naar binnen knikken.



3.1 Ren over de hele veldbreedte
2 sets

Across the Pitch

3. Dynamische Loopvormen

7 min.



3.2 Springstappen
2 sets

Bounding

Neem vier of vijf aanlooppassen en neem dan 6-8 
springstappen. Trek hierbij de knie zo hoog mogelijk 
omhoog en maak een krachtige zwaai met gebogen 
arm. Jog daarna rustig terug.

Aandachtspunten:

- Beweeg heupen, knieën en voeten in een rechte 
lijn boven elkaar.

- Houd het bovenlichaam recht.

- Laat de knieën niet naar binnen knikken.

3. Dynamische Loopvormen

7 min.



3.2 Springstappen
2 sets

Bounding

3. Dynamische Loopvormen

7 min.



3.3 Kappen & Keren
2 sets

Plant & Cut

Neem vier of vijf stappen recht vooruit. Plant dan de 
rechtervoet stevig neer, keer naar links en versnel. 

Sprint 5-7 stappen op 80-90% van je vermogen, 
vertraag iets, plant je linkervoet stevig neer en keer 
weer naar rechts. 

Herhaal over de hele veldbreedte en jog rustig terug. 

Aandachtspunten:

- Plant heupen, knieën en voeten in een rechte lijn 
boven elkaar.

- Houd het bovenlichaam recht.

- Laat de knieën niet naar binnen knikken.

3. Dynamische Loopvormen

7 min.



3.3 Kappen & Keren
2 sets

Plant & Cut

3. Dynamische Loopvormen

7 min.
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