
Voorbeeld warming-up, vervolg & 
(eventuele) coolingdown
Blessure Preventie vv Actief
JO12 JO13 en JO15



Blok 1
Warming up
10 minuten.
Belangrijk :

Iedere stap de bal!
En na de actie direct 

door!
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• Vijf lijnen.  De spelers dribbelen heen en weer tussen de lijnen
• De trainer roept een nr van een lijn  en de spelers dribbelen naar deze lijn. (Dit kan 

in beide richtingen zijn. ) De spelers zijn continue in beweging.
• Tijdens het dribbelen roept de trainer acties bv. 1: Rechter of linker voet op de bal. 

2:Rechter of linker knie op de bal. 3. kapbeweging binnen of/buiten kant voet, links 
of rechts. 4: Voet onder de bal door links of rechts. 5: 2x hooghouden. 6: in stilstand 
bal tussen de voeten heen en weer bewegen.

• Voer langzaam het tempo van langzaam. Geen maximale belasting. Na 
uitgevoerde actie in beweging blijven. 



Blok 2
Techniek en motoriek

10 minuten
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Pass en trapvorm gericht op techniek en motoriek
(2 velden naast elkaar en spelers verdelen)

• Speler 3 kaatst met 2  en past dan naar 6. 
• Speler 6 kaatst met 12 en past dan naar 5.
 Loopbewegingen spelers. (3 gaat 2, 2 gaat naar 6,  6 gaat naar 12 en 12 doet 

loopladder  en sluit achteraan. 
• De oefening herhaalt zich. 
• Van rode naar blauwe pion met aansluitpas bewegen
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Accenten:
• Binnenkant voet aannemen
• Goed ingedraaid staan;
• Niet wandelen; 
• Pas moet zuiver zijn;
• Concentratie
• Op voorvoeten klaar staan 
• licht door de knieën.
• Bij sprint op voorvoeten starten
• Loopladder verschillende 

oefeningen verwachten. Hinkelen, 
2 benen tegelijk, zijwaarts.

• Pas is over de grond;
• Bij aanname stilstaan;
• Op het juiste been aanspelen.Moeilijker / makkelijker.

• Afstanden tussen oranje en rode en oranje en 
blauwe pionnen groter/ kleiner maken

• Verplicht 2x raken of verplicht 1x raken
• Andere volgorde bal vd voorstellen of vragen



Blok 5
Cooling down

5 minuten
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Mogelijke optie

Cooling down is met complete team.
• Aan beide kanten begint speler te dribbelen. Halverwege bij rode pion passen zij 

naar speler naast het doeltje.
• Speler die gepast heeft rent op 50% vd belasting naar oranje pion en doet vanaf 

daar dynamische rekoefeningen naar de andere pion en sluit dan achter aan. Je kan 
hier meerdere oefeningen aanbieden (knie heffen, aansluitpas, hakken billen etc)

• Speler die de bal ontvangt begint ook weer met dribbelen etc.

Accenten:
• Niet wandelen;
• Op voorvoeten staan; 
• Binnenkant voet passen en aannemen;
• Bij sprinten op korte pasje;
• Bal mag niet in het doel;
• Dynamische rekoefeningen in beweging uitvoeren;
• Bij bal aanname beetje door de knieën;
• Juist been aanspelen;
• In de loop aannemen. 

Afstand tussen kleine 
doeltjes is 8 meter



Blok 1.  Warming up
10 minuten. Spieren warm maken
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Tips:
• 1x of 2 raken
• Bij dribbelen iedere stap de bal 

raken
• Let op houding bij passen. Op 

voorvoeten bewegen, standbeen 
recht, bal over de grond, over de 
bal heen kijken, binnen kant voet 
aannemen

• https://www.youtube.com/watch?
v=xNxGqH-cPwo 

Oefening
1. Nr 4 speelt de bal in naar nr8
2. Nr 8 kaatst met nr 4
3. Nr 4 speelt naar nr 7
4. Nr 7 speelt naar nr 8 
5. Nr 8 speelt naar nr 6
6. Nr 6 dribbelt tussen de pionnen en sluit 

achteraan.
7. Iedereen loopt zijn eigen bal achterna

Moeilijker makkelijker: 
• Alles 1 x raken; of 2x raken
• Nadat nr 6 bal krijgt van nr 8 doet hij dubbele 

kaats met nr 7 en start dan met zijn dribbel.



Blok 2 
Souplesse, coördinatie en motoriek 2x10  minuten

T10 mtr

6

5

2

3 4

7

8

10mtr

9

1

10

11

Oefening (hordes 30 cm uit elkaar)
• Sprong zijwaarts, 2 benen tegelijkertijd. 
• Na sprong wordt bal ingespeeld en gekaatst
• Na kaats korte pasjes door de knieën en dan 

volgende horde nemen etc. 2x 1 ronde
• Toepassen bal door de lucht aangooien en 

terugspelen of koppen.
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Oefening (Estafette met slalompalen)
• Sprinten tussen palen door. Aan einde wordt bal 

ingespeeld. Bal moet in doel gespeeld worden
• Speler sprint terug en tikt volgende aan. Etc
• Speler bij doel haalt bal uit het doel

Andere vormen, Zijwaarts of achterwaarts tussen palen 
door..


	Dianummer 1
	Blok 1�Warming up�10 minuten.�Belangrijk :�Iedere stap de bal!�En na de actie direct door!
	Blok 2�Techniek en motoriek�10 minuten
	Blok 5�Cooling down�5 minuten
	Voorbeeld Warming up vorm JO13 motoriek, techniek en ruimte gebruiken.pdf
	Blok 1.  Warming up�10 minuten. Spieren warm maken
	Blok 2 �Souplesse, coördinatie en motoriek 2x10  minuten


