
13

Deel II

Individueel programma
Deel II is het individuele programma, waarmee 
speelsters zelf aan de slag gaan. Dit bestaat uit 
twee onderdelen. 
1  Oefeningen zonder bal. Dit zijn de oefeningen, 

die speelsters thuis doen.
2  Oefeningen met bal. Deze voeren speelsters uit 

voor, tijdens of na de training bij hun eigen club. 
Zit een speelster in een School en Sport-traject? 
Dan kan zij dit gedeelte van het programma ook 
daar doen. De oefeningen met bal kunnen speel-
sters alleen doen of met tweetallen. De bedoe-
ling is dat speelsters hier afwisseling in vinden.

Het belangrijkst bij deze oefeningen is de discipline 
om ze regelmatig en goed uit te voeren. Eén keer in 
de week? Dan is dit niet succesvol. Het is daarom 
belangrijk dat de oefeningen onderdeel worden 
van de dagelijkse (trainings)routine van speelsters. 
Het programma is zo opgebouwd dat de onder-
delen van de huiswerkvormen ook verwerkt zijn in 
de warming-up. Dit zorgt ervoor dat speelsters de 
oefeningen regelmatig doen en deze dus ook  
leren te doen.

Overzicht programma per leeftijdscategorie
Per leeftijdscategorie is er een specifiek programma, 
waarbij de oefeningen langzaam worden opgebouwd 
qua intensiteit en complexiteit. Bij de overzichts-
schema’s per leeftijdscategorie zie je hoe dit is uit-
gewerkt. De oefeningen zijn op twee niveaus en 
worden dus intensiever.
In de bijlage vind je de uitleg van de verschillende 
oefenvormen en hoe speelsters deze het best 
kunnen uitvoeren en hoe ook. Ook kun je de 
 beelden van de oefeningen bekijken op YouTube. 
Op deze manier kun je speelsters helpen bij de 
uitvoering van bepaalde oefeningen, mochten zij 
deze niet goed snappen.

Deel II

Oefeningen met 
en zonder bal
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Deel II

JPN MO.12
2/3 keer trainen per week bij: de club - School en Sport - JPN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Voor training 
tweetallen

Voor training 
individueel

Wedstrijd Rustdag

Huiswerk oefe-
ning

Huiswerk oefe-
ning

A. Oefeningen zonder bal (individueel thuis) twee keer per week

Niveau 1 Niveau 2

1 Heupcrossover 6 x 1 Heupcrossover 10 x

2 90/90 6 x links/rechts 2 90/90 10 x links/rechts

3 Navel intrekken 6 x 4 sec - 6 x 6 sec 3 Navel intrekken 8 x 6 sec - 10 x 6 sec

4 Bruggetje 4 x 10 sec - 3 x 20 sec 4 Bruggetje 1 x 30 sec

5 Voorligsteun op knieën 4 x 10 sec - 3 x 20 sec 4a  Bruggetje 1 been afwisselen 2 x 20 sec - 2 x 30 sec  
5 sec vasthouden

6 Zijligsteun op knieën 4 x 10 sec - 3 x 20 sec 5a Voorligsteun voeten breed 4 x 10 sec - 3 x 20 sec

7  Ballen met de voeten rollen 2 tennisballen  
4 x 15 sec - 3 x 30 sec

6a Zijligsteun split 4 x 10 sec - 3 x 20 sec

7  Ballen met de voeten rollen 2 tennisballen 3 x 30 sec

B. Oefeningen met bal (oefeningen voor de clubtraining, twee keer per week)

Tweetallen Individueel

Stabiliteit- en Coördinatie oefeningen met bal Stabiliteit- en Coördinatie oefeningen met bal

1 Terugspelen na inspringen vanaf 1 been A Tussentikken binnenkant voet. 4 x 15 sec - 3 x 20 sec

2 Terugspelen vanuit tripling B Tussentikken binnenkant voet met opendraaien

3 Terugspelen vanuit voorwaarts lopen Veel wenden/keren- met/zonder bal (coördinatie)

4 Terugspelen vanuit zijwaartse aansluitpas Stabiliteit/Coördinatie en dribbelen met richtingsverandering

5 Terugkoppen vanuit tweebenige sprong 1a	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(rechts/links)	(rechtsom)

1b	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(links/rechts)	(linksom)

2a	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(rechts)

2b	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(links)

3a1		Tweebenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(rechts)

3b1		Tweebenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(links)

4	 Zijwaartse	shuffle	+	dribbelen	op	voorvoeten

Als je klikt op de vorm, of in de bijlage vind je de beschrijving van de oefenvormen. Door op het icoontje te klikken kun je de clip bekijken (YouTube).
Het gaat er om dat je de oefening het aantal keren dat is aangegeven doet. Dit is helemaal afhankelijk van jouw weekprogramma. Dus dit is 
 maatwerk voor jou. Train je bijvoorbeeld op maandag en woensdag, dan doe je de oefenvormen met bal voor jouw training. Op maandag de oefe-
ningen in tweetallen en op woensdag de individuele oefeningen. De oefeningen zonder bal doe je op dinsdag en donderdag thuis. Start bij niveau 1. 
Als dit heel goed gaat, ga je naar niveau 2. 

Neem 15 sec. rust tussen elke oefening!

http://www.youtube.com/watch?v=8u1Ox79_Ntc
http://www.youtube.com/watch?v=8u1Ox79_Ntc
http://www.youtube.com/watch?v=tSHPuAKRGG8
http://www.youtube.com/watch?v=tSHPuAKRGG8
http://www.youtube.com/watch?v=fFOf0JucxgM
http://www.youtube.com/watch?v=fFOf0JucxgM
http://www.youtube.com/watch?v=FVWsjjuh3jU
http://www.youtube.com/watch?v=FVWsjjuh3jU
http://www.youtube.com/watch?v=66G5U5lA7VQ
http://www.youtube.com/watch?v=5Mu6_wFL3mg
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=YtgZAZVGzPY
http://www.youtube.com/watch?v=BH_xwB09P5s
http://www.youtube.com/watch?v=BH_xwB09P5s
http://www.youtube.com/watch?v=OqryyBa_aOc
http://www.youtube.com/watch?v=16gjEpcmLmY&list=PL7E814005E3682D5A&index=51
http://www.youtube.com/watch?v=5076iMJxYUM&list=PL7E814005E3682D5A&index=52
http://www.youtube.com/watch?v=M12erIlF7bo&list=PL7E814005E3682D5A&index=53
http://www.youtube.com/watch?v=hJRFCy0ttYY&list=PL7E814005E3682D5A&index=49
http://www.youtube.com/watch?v=u0jxL7R-3-Q&list=PL7E814005E3682D5A&index=50
http://www.youtube.com/watch?v=UaCHbsBdtT0
http://www.youtube.com/watch?v=tOcnD1a00z0
http://www.youtube.com/watch?v=hlaihso7K9I
http://www.youtube.com/watch?v=yAOxxEh3BmE
http://www.youtube.com/watch?v=CE-P_7P45ic
http://www.youtube.com/watch?v=X8HMJgWS_2w
http://www.youtube.com/watch?v=9oLbWZJJZDc
http://www.youtube.com/watch?v=PZaYm01Swf0
http://www.youtube.com/watch?v=9sba8pEiBhM
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1_HEUPCROSSOVER.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2_90:90.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3_NAVELINTREKKEN.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4_BRUGGETJE.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/6_ZIJLIGSTEUN-KNIEEN.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5_VOORLIGSTEUN-KNIEEN.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/7_BALLENROLLEN-TENNIS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1_HEUPCROSSOVER.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2_90:90.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3_NAVELINTREKKEN.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4_BRUGGETJE.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5a_VOORLIGSTEUN-VOETENBREED.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/6a_ZIJLIGSTEUN-SPLIT.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/7_BALLENROLLEN-TENNIS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1a_TRIPLING+DRIBBELEN-RECHTS.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1b_TRIPLING+DRIBBELEN-LINKS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_KNIEHEF+DRIBBELEN-RECHTS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2b_KNIEHEF+DRIBBELEN-LINKS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4_ZIJWAARTSESHUFFLE.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3a1_TWEEBENIGESPRONG-RECHTS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3b1_TWEEBENIGESPRONG-LINKS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4a_BRUGGETJE-AFWISSELEN.pdf
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Deel II

JPN MO.13
3/4 keer trainen per week bij: de club - school en sport - JPN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Voor training 
tweetallen

Training Voor training 
individueel

(Training) Wedstrijd Rustdag

Huiswerk Huiswerk

A. Oefeningen zonder bal (individueel thuis) twee keer per week

Niveau 1 Niveau 2

1 Heupcrossover 10 x 1 Heupcrossover 12 x

2 90/90 10 x links/rechts 2a 90/90 met 1 been gestrekt 10 x links/rechts

4 Bruggetje 1 x 30 sec 8 Heup abductie-adductie 6 links/rechts

4a Bruggetje 1 been afwisselen 3 x 20 sec - 30 sec 5 sec vasthouden 4 Bruggetje 1 x 30 sec

5a Voorligsteun voeten breed 3 x 20 sec - 3 x 30 sec 4a Bruggetje 1 been afwisselen 2 x 30 sec 5 sec vasthouden

6a Zijligsteun split 3 x 20 sec 5b Voorligsteun voeten smal 4 x 10 sec - 3 x 20 sec

7 Ballen met de voeten rollen 2 tennisballen 3 x 30 sec 6a Zijligsteun split 3 x 30 sec

7a Ballen met de voeten rollen 2 pingpong balletjes 3 x 30 sec

B. Oefeningen met bal (oefeningen voor de clubtraining, twee keer per week)

Tweetallen Individueel

Stabiliteit- en Coördinatie oefeningen met bal Stabiliteit- en Coördinatie oefeningen met bal

1 Terugspelen na inspringen vanaf 1 been B  Tussentikken binnenkant voet met opendraaien en blijf op plek 
speel de bal op en neer en draai open. 4 x 15 sec

2 Terugspelen vanuit tripling Veel wenden/keren- met/zonder bal (coördinatie)

3 Terugspelen vanuit voorwaarts lopen Stabiliteit/Coördinatie en Dribbelen met richtingsverandering

4 Terugspelen vanuit zijwaartse aansluitpas 1a	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(rechts/links)	(rechtsom)

5 Terugkoppen vanuit tweebenige sprong 1b	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(links/rechts)	(linksom)

2a	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(rechts)

2b	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(links)

3a1		Tweebenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(rechts)

3b1		Tweebenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(links)

4	 Zijwaartse	shuffle	+	dribbelen	op	voorvoeten

Neem 15 sec. rust tussen elke oefening!

http://www.youtube.com/watch?v=HuE_xqQpM4U
http://www.youtube.com/watch?v=5Mu6_wFL3mg
http://www.youtube.com/watch?v=8u1Ox79_Ntc
http://www.youtube.com/watch?v=8u1Ox79_Ntc
http://www.youtube.com/watch?v=tSHPuAKRGG8
http://www.youtube.com/watch?v=FVWsjjuh3jU
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=aaC_GTB0-mk
http://www.youtube.com/watch?v=sK81drHZ3R4
http://www.youtube.com/watch?v=FVWsjjuh3jU
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=JXwYNnA_8Qk
http://www.youtube.com/watch?v=16gjEpcmLmY&list=PL7E814005E3682D5A&index=51
http://www.youtube.com/watch?v=5076iMJxYUM&list=PL7E814005E3682D5A&index=52
http://www.youtube.com/watch?v=M12erIlF7bo&list=PL7E814005E3682D5A&index=53
http://www.youtube.com/watch?v=hJRFCy0ttYY&list=PL7E814005E3682D5A&index=49
http://www.youtube.com/watch?v=u0jxL7R-3-Q&list=PL7E814005E3682D5A&index=50
http://www.youtube.com/watch?v=OqryyBa_aOc
http://www.youtube.com/watch?v=OqryyBa_aOc
http://www.youtube.com/watch?v=UaCHbsBdtT0
http://www.youtube.com/watch?v=tOcnD1a00z0
http://www.youtube.com/watch?v=hlaihso7K9I
http://www.youtube.com/watch?v=yAOxxEh3BmE
http://www.youtube.com/watch?v=CE-P_7P45ic
http://www.youtube.com/watch?v=X8HMJgWS_2w
http://www.youtube.com/watch?v=9oLbWZJJZDc
http://www.youtube.com/watch?v=9sba8pEiBhM
http://www.youtube.com/watch?v=BH_xwB09P5s
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1_HEUPCROSSOVER.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2_90:90.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4_BRUGGETJE.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4a_BRUGGETJE-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5a_VOORLIGSTEUN-VOETENBREED.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/6a_ZIJLIGSTEUN-SPLIT.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/7_BALLENROLLEN-TENNIS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1_HEUPCROSSOVER.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_90:90-GESTREKT.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/8_HEUPABDUCTIE.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4_BRUGGETJE.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4a_BRUGGETJE-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5b_VOORLIGSTEUN-VOETENSMAL.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/6a_ZIJLIGSTEUN-SPLIT.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/7a_BALLENROLLEN-PINGPONG.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1a_TRIPLING+DRIBBELEN-RECHTS.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1b_TRIPLING+DRIBBELEN-LINKS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_KNIEHEF+DRIBBELEN-RECHTS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2b_KNIEHEF+DRIBBELEN-LINKS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4_ZIJWAARTSESHUFFLE.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3a1_TWEEBENIGESPRONG-RECHTS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3b1_TWEEBENIGESPRONG-LINKS.pdf
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Deel II

JPN MO.14
3/4 keer per week trainen bij: de club - school en sport- JPN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Voor training 
tweetallen

Training Voor training 
individueel

(Training) Wedstrijd Rustdag

Huiswerk Huiswerk

A. Oefeningen zonder bal (individueel thuis) drie keer per week

Niveau 1 Niveau 2

2a 90/90 met 1 been gestrekt 12 x links/rechts 2a 90/90 met 1 been gestrekt 12 x links/rechts

9 Zijwaarts stappen 6 stappen links/rechts 9 Zijwaarts stappen 9 stappen links/rechts

8 Heup adbductie-adductie 2 x 8 links/rechts 10 Heup uitdraaien liggend 6 x links/rechts

4b Bruggetje dynamisch 3 x 10 sec - 2 x 20 sec 11 Lunge achteruit 4 x links/rechts

4a  Bruggetje 1 been afwisselen 3 x 20 sec - 30 sec  
5 sec vasthouden

12 Squat 4 x

5b Voorligsteun voeten smal 3 x 30 sec 4b Bruggetje dynamisch 2 x 20 sec - 2 x 30 sec

6b Zijligsteun 4 x 10 sec - 3 x 20 sec 4a Bruggetje 1 been afwisselen 3 x 30 sec 5 sec vasthouden

7a Ballen met de voeten rollen 2 pingpong balletjes 4 x 30 sec 5b Voorligsteun voeten smal 3 x 30 sec

6b Zijligsteun 3 x 30 sec

B. Oefeningen met bal (oefeningen voor de clubtraining, twee keer per week)

Tweetallen Individueel

Stabiliteit- en Coördinatie oefeningen met bal Veel wenden/keren- met/zonder bal (coördinatie)

1 Statisch terugspelen Stabiliteit/Coördinatie en Dribbelen met richtingsverandering

2 Terugspelen na zijwaartse sprong 1a	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(rechts/links)	(rechtsom)

3 Terugspelen na voorwaarts lopen en drie balcontacten 1b	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(links/rechts)	(linksom)

4 Terugspelen na sprong van twee benen naar één been 2a	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(rechts)

2b	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(links)

3a1		Tweebenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(rechts)

3a2		Éénbenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(rechts)

3b1		Tweebenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(links)

3b2		Éénbenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(links)

4	 Zijwaartse	shuffle	+	dribbelen	op	voorvoeten

Neem 15 sec. rust tussen elke oefening!

http://www.youtube.com/watch?v=sXVuYSY8rr0
http://www.youtube.com/watch?v=Y91qSJm-Fzw
http://www.youtube.com/watch?v=eZFJS5WT7oE
http://www.youtube.com/watch?v=hK1HWLgNv8U
http://www.youtube.com/watch?v=aaC_GTB0-mk
http://www.youtube.com/watch?v=sK81drHZ3R4
http://www.youtube.com/watch?v=HuE_xqQpM4U
http://www.youtube.com/watch?v=HuE_xqQpM4U
http://www.youtube.com/watch?v=nP2Cu22Tq4k
http://www.youtube.com/watch?v=nP2Cu22Tq4k
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=Y91qSJm-Fzw
http://www.youtube.com/watch?v=JXwYNnA_8Qk
http://www.youtube.com/watch?v=JXwYNnA_8Qk
http://www.youtube.com/watch?v=uLM92-JGEc8
http://www.youtube.com/watch?v=uLM92-JGEc8
http://www.youtube.com/watch?v=kmpIrDbUZV4&list=PL7E814005E3682D5A&index=56
http://www.youtube.com/watch?v=b9SP6dSG0oI&list=PL7E814005E3682D5A&index=57
http://www.youtube.com/watch?v=hIhcZShoHVE&list=PL7E814005E3682D5A&index=54
http://www.youtube.com/watch?v=SPRl1TR9Ws8&list=PL7E814005E3682D5A&index=55
http://www.youtube.com/watch?v=4QURoiGfjxo
http://www.youtube.com/watch?v=0OkaSyHyuk8
http://www.youtube.com/watch?v=UaCHbsBdtT0
http://www.youtube.com/watch?v=tOcnD1a00z0
http://www.youtube.com/watch?v=hlaihso7K9I
http://www.youtube.com/watch?v=yAOxxEh3BmE
http://www.youtube.com/watch?v=CE-P_7P45ic
http://www.youtube.com/watch?v=X8HMJgWS_2w
http://www.youtube.com/watch?v=9oLbWZJJZDc
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_90:90-GESTREKT.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/9_ZIJWAARTSSTAPPEN.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/8_HEUPABDUCTIE.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4b_BRUGGETJE-DYNAMISCH.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5b_VOORLIGSTEUN-VOETENSMAL.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/6b_ZIJLIGSTEUN.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/7a_BALLENROLLEN-PINGPONG.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4a_BRUGGETJE-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_90:90-GESTREKT.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/9_ZIJWAARTSSTAPPEN.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/10_HEUPUITDRAAIEN.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/11_LUNGE-ACHTERUIT.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4b_BRUGGETJE-DYNAMISCH.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4a_BRUGGETJE-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5b_VOORLIGSTEUN-VOETENSMAL.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/6b_ZIJLIGSTEUN.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1a_TRIPLING+DRIBBELEN-RECHTS.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1b_TRIPLING+DRIBBELEN-LINKS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_KNIEHEF+DRIBBELEN-RECHTS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2b_KNIEHEF+DRIBBELEN-LINKS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4_ZIJWAARTSESHUFFLE.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3b1_TWEEBENIGESPRONG-LINKS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3a1_TWEEBENIGESPRONG-RECHTS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3b2_EENBENIGESPRONG-LINKS.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3a2_EENBENIGESPRONG-RECHTS.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/12_SQUAT.pdf
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Deel II

JPN MO.15 - Nationaal O.15
3/4 keer per week trainen bij: de club - school en sport- JPN

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Voor training 
tweetallen

Training Voor training 
individueel

Training Wedstrijd Rustdag

Huiswerk Huiswerk Huiswerk

A. Oefeningen zonder bal (individueel thuis) drie keer per week

Niveau 1 Niveau 2

2a 90/90 met 1 been gestrekt 12 x links/rechts 2a 90/90 met 1 been gestrekt 12 x links/rechts

9a Zijwaarts stappen met miniband 7 links/rechts 14 Schorpioen 4 x links/rechts

10 Heup uitdraaien liggen met miniband 8 x links/rechts 9a Zijwaarts stappen met miniband 10 stappen links/rechts

11 Lunge achteruit 6 x links/rechts 10a Heup uitdraaien liggend met miniband 10 x links/rechts

12 Squat 6 x 11a Lunge achteruit met draai 6 x links/rechts

4c Bruggetje dynamisch met miniband 2 x 20 sec - 2 x 30 sec 12a Squat met miniband 6 x

4a Bruggetje 1 been afwisselen 3 x 30 sec 5 sec vasthouden 13 Squat lunge 4 x - 6 x links/rechts

5b Voorligsteun voeten smal 1 x 30 sec 4c Bruggetje dynamisch met miniband 2 x 30 sec

5c Voorligsteun 1 been afwisselen 4 x 10 sec - 3 x 20 sec 4a Bruggetje 1 been afwisselen 3 x 30 sec 5 sec vasthouden

6c Zijligsteun 1 been gebogen 4 x 10 sec - 3 x 20 sec 5b Voorligsteun voeten smal 1 x 30 sec

5c Voorligsteun 1 been afwisselen 3 x 20 sec 2 x 30 sec

6c Zijligsteun 1 been gebogen 3 x 20 sec - 2 x 30 sec

B. Oefeningen met bal (oefeningen voor de clubtraining, twee keer per week)

Tweetallen Individueel

Stabiliteit- en Coördinatie oefeningen met bal Veel wenden/keren- met/zonder bal (coördinatie)

1 Statisch terugspelen Stabiliteit/Coördinatie en Dribbelen met richtingsverandering

2 Terugspelen na zijwaartse sprong 1a	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(rechts/links)	(rechtsom)

3 Terugspelen na voorwaarts lopen en drie balcontacten 1b	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(links/rechts)	(linksom)

4 Terugspelen na sprong van twee benen naar één been 2a	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(rechts)

2b	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(links)

3a2		Éénbenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(rechts)

3b2		Éénbenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(links)

4	 Zijwaartse	shuffle	+	dribbelen	op	voorvoeten

Neem 15 sec. rust tussen elke oefening!

http://www.youtube.com/watch?v=4z0O8l4ZG_U
http://www.youtube.com/watch?v=Klf4jaPHrwo
http://www.youtube.com/watch?v=Klf4jaPHrwo
http://www.youtube.com/watch?v=HuE_xqQpM4U
http://www.youtube.com/watch?v=HuE_xqQpM4U
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=JXwYNnA_8Qk
http://www.youtube.com/watch?v=JXwYNnA_8Qk
http://www.youtube.com/watch?v=4PESjgsNBwY
http://www.youtube.com/watch?v=4PESjgsNBwY
http://www.youtube.com/watch?v=RXkFTZqs8CA
http://www.youtube.com/watch?v=E61DVTy6Sqk
http://www.youtube.com/watch?v=N2dWfooJN1o
http://www.youtube.com/watch?v=2-9eFb_G6FQ
http://www.youtube.com/watch?v=YT5h1LS2n30
http://www.youtube.com/watch?v=sXVuYSY8rr0
http://www.youtube.com/watch?v=eZFJS5WT7oE
http://www.youtube.com/watch?v=hK1HWLgNv8U
http://www.youtube.com/watch?v=H4dDmvEKaXY
http://www.youtube.com/watch?v=H4dDmvEKaXY
http://www.youtube.com/watch?v=kmpIrDbUZV4&list=PL7E814005E3682D5A&index=56
http://www.youtube.com/watch?v=b9SP6dSG0oI&list=PL7E814005E3682D5A&index=57
http://www.youtube.com/watch?v=hIhcZShoHVE&list=PL7E814005E3682D5A&index=54
http://www.youtube.com/watch?v=SPRl1TR9Ws8&list=PL7E814005E3682D5A&index=55
http://www.youtube.com/watch?v=UaCHbsBdtT0
http://www.youtube.com/watch?v=tOcnD1a00z0
http://www.youtube.com/watch?v=hlaihso7K9I
http://www.youtube.com/watch?v=yAOxxEh3BmE
http://www.youtube.com/watch?v=9oLbWZJJZDc
http://www.youtube.com/watch?v=4QURoiGfjxo
http://www.youtube.com/watch?v=0OkaSyHyuk8
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_90:90-GESTREKT.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/9a_ZIJWAARTSSTAPPEN-MINIBAND.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/10_HEUPUITDRAAIEN.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/11_LUNGE-ACHTERUIT.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/12_SQUAT.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4c_BRUGGETJE-DYNAMISCH-MINIBAND.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4a_BRUGGETJE-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5b_VOORLIGSTEUN-VOETENSMAL.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5c_VOORLIGSTEUN-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/6c_ZIJLIGSTEUN-GEBOGEN.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_90:90-GESTREKT.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/14_SCHORPIOEN.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/9a_ZIJWAARTSSTAPPEN-MINIBAND.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/10a_HEUPUITDRAAIEN-MINIBAND.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/11a_LUNGE-ACHTERUIT-DRAAI.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/12a_SQUAT-MINIBAND.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/13_SQUAT-LUNGE.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4c_BRUGGETJE-DYNAMISCH-MINIBAND.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4a_BRUGGETJE-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5b_VOORLIGSTEUN-VOETENSMAL.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5c_VOORLIGSTEUN-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/6c_ZIJLIGSTEUN-GEBOGEN.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1a_TRIPLING+DRIBBELEN-RECHTS.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1b_TRIPLING+DRIBBELEN-LINKS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_KNIEHEF+DRIBBELEN-RECHTS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2b_KNIEHEF+DRIBBELEN-LINKS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4_ZIJWAARTSESHUFFLE.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3a2_EENBENIGESPRONG-RECHTS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3b2_EENBENIGESPRONG-LINKS.pdf
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Deel II

JPN MO.17 - Nationaal O.17
4/5 keer per week trainen bij: de club - JPN/Nationaal

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Voor training 
tweetallen

(Voor training) Voor training Voor training 
individueel

Voor training Wedstrijd Rustdag

Huiswerk Huiswerk (Huiswerk) Huiswerk

A. Oefeningen zonder bal (individueel thuis) drie / vier keer per week

Niveau 1 Niveau 2

2a 90/90 met 1 been gestrekt 12 x links/rechts 2a 90/90 met 1 been gestrekt 12 x links/rechts

14 Schorpioen 6 x links/rechts 14 Schorpioen 8 x links/rechts

9a Zijwaarts stappen met miniband 8 stappen links/rechts 9a Zijwaarts stappen met miniband 10 stappen links/rechts

10a Heup uitdraaien liggend met miniband 10 x links/rechts 10a  Heup uitdraaien liggend met miniband  
2 x 10 x links/rechts

11a Lunge achteruit met draai 6 x 11a Lunge achteruit draai 8 x

12a Squat met miniband 10 x 12a Squat met miniband 10 x

13 Squat lunge 8 - 10 x links/rechts 13 Squat lunge 6 x - 8 x links/rechts

4c Bruggetje dynamisch met miniband 1 x 30 sec 4c Bruggetje dynamisch met miniband 2 x 30 sec

4a Bruggetje 1 been afwisselen 3 x 30 sec 5 sec vasthouden 4a Bruggetje 1 been afwisselen 3 x 30 sec 5 sec vasthouden

5b Voorligsteun voeten smal 1 x 30 sec 5b Voorligsteun voeten smal 1 x 30 sec

5c Voorligsteun 1 been afwisselen 3 x 30 sec 5c Voorligsteun 1 been afwisselen 4 x 10 sec - 3 x 20 sec

6d Zijligsteun 1 been gestrekt 4 x 10 sec - 3 x 20 sec 6d Zijligsteun 1 been gestrekt 3 x 20 sec - 2 x 30 sec

B. Oefeningen met bal (oefeningen voor de clubtraining, twee keer per week)

Tweetallen Individueel

Stabiliteit- en Coördinatie oefeningen met bal Veel wenden/keren- met/zonder bal (coördinatie)

1 Statisch terugspelen na drie balcontacten Stabiliteit/Coördinatie en Dribbelen met richtingsverandering

2 Terugspelen na eenbenige sprong op hetzelfde been 1a	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(rechts/links)	(rechtsom)

3 Terugspelen en buitenwaarts draaien 1b	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(links/rechts)	(linksom)

2a	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(rechts)

2b	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(links)

3a2		Éénbenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(rechts)

3b2		Éénbenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(links)

4	 Zijwaartse	shuffle	+	dribbelen	op	voorvoeten

Speel je bij een BVO Vrouwenteam en heb je bij de club een eigen programma? Dan ziet het programma voor jou er anders uit.

Neem 15 sec. rust tussen elke oefening!

http://www.youtube.com/watch?v=HuE_xqQpM4U
http://www.youtube.com/watch?v=HuE_xqQpM4U
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=JXwYNnA_8Qk
http://www.youtube.com/watch?v=JXwYNnA_8Qk
http://www.youtube.com/watch?v=4PESjgsNBwY
http://www.youtube.com/watch?v=4PESjgsNBwY
http://www.youtube.com/watch?v=Klf4jaPHrwo
http://www.youtube.com/watch?v=Klf4jaPHrwo
http://www.youtube.com/watch?v=RXkFTZqs8CA
http://www.youtube.com/watch?v=RXkFTZqs8CA
http://www.youtube.com/watch?v=E61DVTy6Sqk
http://www.youtube.com/watch?v=E61DVTy6Sqk
http://www.youtube.com/watch?v=N2dWfooJN1o
http://www.youtube.com/watch?v=N2dWfooJN1o
http://www.youtube.com/watch?v=2-9eFb_G6FQ
http://www.youtube.com/watch?v=2-9eFb_G6FQ
http://www.youtube.com/watch?v=YT5h1LS2n30
http://www.youtube.com/watch?v=YT5h1LS2n30
http://www.youtube.com/watch?v=4z0O8l4ZG_U
http://www.youtube.com/watch?v=4z0O8l4ZG_U
http://www.youtube.com/watch?v=0OBrrfe7eX0&list=PL7E814005E3682D5A&index=60
http://www.youtube.com/watch?v=xHnIzuYaEZc&list=PL7E814005E3682D5A&index=58
http://www.youtube.com/watch?v=fYstrGesE_c&list=PL7E814005E3682D5A&index=59
http://www.youtube.com/watch?v=Boqe53SImSs
http://www.youtube.com/watch?v=Boqe53SImSs
http://www.youtube.com/watch?v=UaCHbsBdtT0
http://www.youtube.com/watch?v=tOcnD1a00z0
http://www.youtube.com/watch?v=hlaihso7K9I
http://www.youtube.com/watch?v=yAOxxEh3BmE
http://www.youtube.com/watch?v=9oLbWZJJZDc
http://www.youtube.com/watch?v=4QURoiGfjxo
http://www.youtube.com/watch?v=0OkaSyHyuk8
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_90:90-GESTREKT.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/14_SCHORPIOEN.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/9a_ZIJWAARTSSTAPPEN-MINIBAND.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/10a_HEUPUITDRAAIEN-MINIBAND.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/11a_LUNGE-ACHTERUIT-DRAAI.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/12a_SQUAT-MINIBAND.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/13_SQUAT-LUNGE.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4c_BRUGGETJE-DYNAMISCH-MINIBAND.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4a_BRUGGETJE-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5b_VOORLIGSTEUN-VOETENSMAL.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5c_VOORLIGSTEUN-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/6d_ZIJLIGSTEUN-GESTREKT.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_90:90-GESTREKT.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/14_SCHORPIOEN.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/9a_ZIJWAARTSSTAPPEN-MINIBAND.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/10a_HEUPUITDRAAIEN-MINIBAND.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/11a_LUNGE-ACHTERUIT-DRAAI.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/12a_SQUAT-MINIBAND.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/13_SQUAT-LUNGE.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4c_BRUGGETJE-DYNAMISCH-MINIBAND.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4a_BRUGGETJE-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5b_VOORLIGSTEUN-VOETENSMAL.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/5c_VOORLIGSTEUN-AFWISSELEN.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/6d_ZIJLIGSTEUN-GESTREKT.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1a_TRIPLING+DRIBBELEN-RECHTS.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/1b_TRIPLING+DRIBBELEN-LINKS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2a_KNIEHEF+DRIBBELEN-RECHTS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/2b_KNIEHEF+DRIBBELEN-LINKS.pdf
http://bin617-02.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/4_ZIJWAARTSESHUFFLE.pdf
http://bin617-03.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3a2_EENBENIGESPRONG-RECHTS.pdf
http://bin617-01.website-voetbal.nl/sites/voetbal.nl/files/3b2_EENBENIGESPRONG-LINKS.pdf
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Deel II

Nationaal O.19
5 keer per week trainen bij: de club - JPN/Nationaal

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Voor training Voor training Voor training Voor training Wedstrijd (Wedstrijd)/
Hersteltraining

Rustdag

Huiswerk Huiswerk Huiswerk Huiswerk

A. Oefeningen zonder bal (individueel thuis) vier keer per week

Niveau 1 Niveau 2

2a 90/90 met 1 been gestrekt 12 x links/rechts 2a 90/90 met 1 been gestrekt 12 x links/rechts

14 Schorpioen 8 x links/rechts 14 Schorpioen 8 x links/rechts

9a Zijwaarts stappen met miniband 3 x 8 stappen links/rechts 9a Zijwaarts stappen met miniband 2 x 10 stappen links/rechts

10a Heup uitdraaien liggend met miniband 10 x links/rechts 10a  Heup uitdraaien liggend met miniband  
2 x 12 x links/rechts

11a Lunge achteruit met draai 8 x 11a Lunge achteruit draai 8 x

12a Squat met miniband 2 x 8 12a Squat met miniband 2 x 8

13 Squat lunge 8 x links/rechts 13 Squat lunge 2 x 6 x links/rechts

4c Bruggetje dynamisch met miniband 1 x 30 sec 4c Bruggetje dynamisch met miniband 1 x 30 sec

4a Bruggetje 1 been afwisselen 3 x 30 sec 5 sec vasthouden 4a Bruggetje 1 been afwisselen 3 x 30 sec 5 sec vasthouden

5b Voorligsteun voeten smal 1 x 30 sec 5b Voorligsteun voeten smal 2 x 30 sec

5c Voorligsteun 1 been afwisselen 3 x 30 sec 5 sec vasthouden 5c Voorligsteun 1 been afwisselen 3 x 30 sec 5 sec vasthouden

6d Zijligsteun 1 been gestrekt 3 x 20 sec 6d Zijligsteun 1 been gestrekt 3 x 30 sec

B. Oefeningen met bal (oefeningen voor de clubtraining, twee keer per week)

tweetallen Individueel

Stabiliteit- en Coördinatie oefeningen met bal Veel wenden/keren- met/zonder bal (coördinatie)

1 Statisch terugspelen na drie balcontacten Stabiliteit/Coördinatie en Dribbelen met richtingsverandering

2 Terugspelen na eenbenige sprong op hetzelfde been 1a	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(rechts/links)	(rechtsom)

3 Terugspelen en buitenwaarts draaien 1b	 	Tripling	+	dribbelen	binnenkant	voet	(links/rechts)	(linksom)

2a	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(rechts)

2b	 	Knieheffen	+	dribbelen	binnenkant	/	voet	buitenkant	voet	(links)

3a2		Éénbenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(rechts)

3b2		Éénbenige	sprong	+	dribbelen	kappen	binnenkant	voet	/		
buitenkant	voet	(links)

4	 Zijwaartse	shuffle	+	dribbelen	op	voorvoeten

Speel je bij een BVO Vrouwenteam en heb je bij de club een eigen programma? Dan ziet het programma voor jou er anders uit.

Neem 15 sec. rust tussen elke oefening!

http://www.youtube.com/watch?v=HuE_xqQpM4U
http://www.youtube.com/watch?v=HuE_xqQpM4U
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=B_3yxQdwwMg
http://www.youtube.com/watch?v=JXwYNnA_8Qk
http://www.youtube.com/watch?v=JXwYNnA_8Qk
http://www.youtube.com/watch?v=4PESjgsNBwY
http://www.youtube.com/watch?v=4PESjgsNBwY
http://www.youtube.com/watch?v=Klf4jaPHrwo
http://www.youtube.com/watch?v=Klf4jaPHrwo
http://www.youtube.com/watch?v=RXkFTZqs8CA
http://www.youtube.com/watch?v=RXkFTZqs8CA
http://www.youtube.com/watch?v=E61DVTy6Sqk
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