
Individueel trainingsschema U10-U13 2020-2021 
 
Beste ouders,  
Omwille van de vele afgelastingen met het slechte weer en de corona-crisis zijn onze 
spelertjes de laatste maanden wat minder met de bal zijn bezig geweest. Om onze 
opleiding toch nog op een zo hoog mogelijk niveau te houden, bezorgen we jullie dit jaar 
een voorbereidingsschema voor onze jeugdspelertjes. De bedoeling hiervan is om het 
“bezig zijn met de bal” te stimuleren door deze leuke oefeningen. 
 
Alle oefeningen werden geselecteerd om zo gevarieerd mogelijk met voetbal bezig te zijn en op een zo leuk 
mogelijke manier bij te leren. Een oefening duurt een 10 tot 15-tal minuten, en bevat 3 moeilijkheidsgraden. Alle 
spelertjes kunnen op deze manier op hun eigen snelheid bijleren. Het is dan ook niet de bedoeling om van alle 
oefeningen de maximale moeilijkheidsgraad perfect te kunnen uitvoeren. Doe gewoon de oefeningen waar de 
speler zich het best bij voelt. Als een gemakkelijke oefening heel goed lukt, bouw dan stilaan op naar een 
gemiddelde of een moeilijke. In de filmpjes zien jullie hoe de oefening moet uitgevoerd worden en enkele 
wedstrijdsituaties waar de oefening gebruikt is. 
 
Het is onze intentie om iedereen minimaal een drietal keer per week een half uurtje tot drie kwartier bezig te 
houden. Uiteraard is het volgen van dit trainingsschema volledig vrijblijvend. We willen vragen om jullie kinderen 
te stimuleren, maar ook duidelijk stellen dat dit schema opleggen of de kinderen dwingen zeker niet de 
bedoeling is. En zoals bij alles geldt ook hier “oefening baart kunst”. 
 
Dit schema bevat oefeningen voor 6 dagen, dus twee weken. Na deze twee weken kan je opnieuw bij dag 1 
beginnen, en is er voldoende variatie. Lukt een oefening niet zo goed, geef dan zeker niet te snel op! We weten 
dat jullie dit gaan kunnen, toppers! Hopelijk kunnen we snel aan het nieuwe seizoen beginnen en kunnen we 
tous ensemble in de tweede helft van 2020 nog veel voetbalplezier beleven. 
 
C’mon De Hei! 
 

Failing to prepare is preparing to fail ! 

Sportieve groeten, 
KHO Heide Hasselt 
www.khoheide.be 

www.facebook.com/KHOHasselt 
  



Dag 1: 

Technische oefeningen op een kleine ruimte 

- De Salah-beweging 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=h5EMY-mhLtE&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: Rustig vanuit stand (zie A in het filmpje) 
Gemiddeld: Al huppelend (Zie B in het filmpje) 
Moeilijk: Doe de oefening al dribbelend naar een tegenstander (emmer, bal, flesje…) 

Dribbels en schijnbewegingen 

- Vanuit de beweging: Fake-turn 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIMg0Jbyq2s&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: Doe alleen de kap-beweging weg van je tegenstander (eerste beweging filmpje) 
Gemiddeld: Doe de volledige beweging zonder tegenstander 
Moeilijk: Doe de oefening al dribbelend naar een tegenstander (emmer, bal, flesje…) 

Controle en passen 

- Passen met een kap-beweging 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=OYHrEh4F_jY&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: Leg de bal elke keer eerst stil, geef en pasje tegen de muur, doe de beweging 
Gemiddeld: Probeer de oefening 3 keer vlot na elkaar te doen zonder de bal stil te leggen 
Moeilijk: Doe de oefening 3 keer met elke voet (Rechts-Links-Rechts-Links-Rechts-Links) 

Dag 2: 

Technische oefeningen op een kleine ruimte (10 a 15 minuten) 

- De Brandon-beweging 
https://www.youtube.com/watch?v=UEr2dzvwNTA&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: doe de oefening vanuit stilstand (zie eerste oefening filmpje) 
Gemiddeld: tik eerst de bal tussen de voeten en kap dan terug (zie tweede oefening) 
Moeilijk: Doe de oefening al dribbelend naar een tegenstander (emmer, bal, flesje…) 

Dribbels en schijnbewegingen (10 a 15 minuten) 

- Vanuit de beweging: De elastico 
https://www.youtube.com/watch?v=1BRt9Od0zFk&feature=emb_logo  
Gemakkelijk: doe de oefening vanuit stilstand (zie eerste oefening filmpje) 
Gemiddeld: tik eerst de bal tussen de voeten en kap dan terug (zie tweede oefening) 
Moeilijk: Doe de oefening al dribbelend naar een tegenstander (emmer, bal, flesje…) 

Controle en passen (10 a 15 minuten) 

- Amortiseren (doodleggen van de bal) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=lLkQMnK3gBM&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: Gooi een eitje of waterballen omhoog en probeer die terug op te vangen 
Gemiddeld: Gooi een balletje omhoog en vang het terug op met een tennisracket of plankje 
Moeilijk: Gooi een voetbal omhoog en leg deze stil met je voet of dij 

 



Dag 3: 

Technische oefeningen op een kleine ruimte (10 a 15 minuten) 

- Overstap-spin-away 
https://www.youtube.com/watch?v=3etDoMxOQqA&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: doe de oefening vanuit stilstand 
Gemiddeld: tik eerst de bal tussen de voeten en kap dan terug 
Moeilijk: Doe de oefening al dribbelend naar een tegenstander (emmer, bal, flesje…) 

Dribbels en schijnbewegingen (10 a 15 minuten) 

- Vanuit de beweging: De Ronaldo-chop 
https://www.youtube.com/watch?v=G8bIR_MSebA&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: doe de oefening vanuit stilstand 
Gemiddeld: tik eerst de bal tussen de voeten en kap dan terug 
Moeilijk: Doe de oefening al dribbelend naar een tegenstander (emmer, bal, flesje…) 

Controle en passen (10 a 15 minuten) 

- Gerichte controle 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=uNakb0rL43s&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: Gooi de bal omhoog, laat botsen en controleer met binnenkant voet (zie B) 
Gemiddeld: Gooi de bal omhoog, laat botsen en controleer met buitenkant voet (zie A) 
Moeilijk: Gooi de bal tegen een muur, draai om en controleer met binnen of buitenkant 

Dag 4: 

Technische oefeningen op een kleine ruimte (10 a 15 minuten) 

- Wegdraaien achter het steunbeen 
https://www.youtube.com/watch?v=6WM9F5vaqYU&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: doe de oefening rustig (zie filmpje) 
Gemiddeld: doe de oefening met een versnelling 
Moeilijk: dribbel voorwaarts, leg de bal stil en doe dan de oefening 

Dribbels en schijnbewegingen (10 a 15 minuten) 

- Vanuit stilstand: De Messi-beweging 
https://www.youtube.com/watch?v=JDpR7mz7eCM&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: oefen de 3 stappen apart en rustig in 
Gemiddeld: voer de volledige oefening uit zonder tegenstander 
Moeilijk: Dribbel naar een tegenstander (emmer, flesje…), leg de bal stil en doe de oefening 

Controle en passen (10 a 15 minuten) 

- Passen met richtingswijziging 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=dSz71olvcVc&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: Leg de bal elke keer eerst stil, geef en pasje tegen de muur, doe de beweging 
Gemiddeld: Probeer de oefening 3 keer vlot na elkaar te doen zonder de bal stil te leggen 
Moeilijk: Doe de oefening 3 keer met elke voet (Rechts-Links-Rechts-Links-Rechts-Links) 

 



Dag 5: 

Technische oefeningen op een kleine ruimte (10 a 15 minuten) 

- Schijn-kapbeweging 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=obbG3-cF_rU&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: doe de oefening rustig (zie filmpje) 
Gemiddeld: doe de oefening met een versnelling 
Moeilijk: dribbel voorwaarts, leg de bal stil en doe dan de oefening 

Dribbels en schijnbewegingen (10 a 15 minuten) 

- Vanuit stilstand: De Ronaldo-fake 
https://www.youtube.com/watch?v=bo1HZxFVVzo&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: oefen de 3 stappen apart en rustig in 
Gemiddeld: voer de volledige oefening uit zonder tegenstander 
Moeilijk: Dribbel naar een tegenstander (emmer, flesje…), leg de bal stil en doe de oefening 

Controle en passen (10 a 15 minuten) 

- Georiënteerde controle: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=FYLqmh03gmI&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: Bal op de grond, rug naar het “doel”, neem de bal mee, draai om en trap 
Gemiddeld: Trap de bal tegen een muur, controle, draai om en trap 
Moeilijk: Trap de bal omhoog tegen een muur, controle, draai om en trap 

Dag 6: 

Technische oefeningen op een kleine ruimte (10 a 15 minuten) 

- Vrij pingelen (snelvoetenwerk) 
https://www.youtube.com/watch?v=ksfJfRqGoQ0&feature=emb_logo 
Geen regels, gewoon lekker pingelen, elke tik de bal kort aan de voet houden 
Alle oefeningen zijn ok, beweeg eens tussen objecten door (flessen, ballen, alles wat je vindt) 
Veel balcontacten maken 

Dribbels en schijnbewegingen (10 a 15 minuten) 

- Vanuit stilstand: De slome sleep 
https://www.youtube.com/watch?v=uDNuOZBCgtM&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: leg de bal stil op de grond en sleep hem weg (slepen, niet kappen!) 
Gemiddeld: dribbel de bal vooruit en voer de beweging uit 
Moeilijk: Dribbel naar een tegenstander (emmer, flesje…), leg de bal stil en doe de oefening 

Controle en passen (10 a 15 minuten) 

- Gericht passen 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=ivAL5aXnYzE&feature=emb_logo 
Gemakkelijk: Trap de bal uit stilstand en vanop de grond tegen een flesje water 
Gemiddeld: Trap de bal omhoog, en trap in één tijd de bal tegen een flesje water 
Moeilijk: Trap de bal op alle manieren die je kan bedenken tegen een flesje water 

 


