Voorbereiding tussenseizoen U15
Voetbal is een collectieve sport, maar de basis van het collectieve presteren is het optimaal functioneren
van het INDIVIDU.
MEER IS NIET ALTIJD BETER = Conditie op peil houden in de vakantie, bouw je conditie rustig op aan de
hand van onderstaand schema (investeer in een hartslagmeter - -> kleine investering, groot rendement).
Wees eerlijk voor jezelf, want je traint alleen voor jezelf, maar train pijnvrij! Zorg dat je blessurevrij naar de
eerste training kan komen.
TIP! Ga ’s morgens trainen, tegen ’s avonds zijn er soms te veel excuses om niet te moeten trainen.
De omstandigheden om in te trainen zijn ook beter te verdragen (Bv: temperatuur, ... ).
Aanvang: 4-- tal weken voor eigenlijke start van de voorbereidingsperiode (na jullie examen periode).
Week1
Datum

Uithouding

Kracht

Coördinatie

Core: VW, ZW en RW.

Dag1

Cardioloop(CL):
1x18 min

Kies telkens 1 oef.
2x20 seconden

Extensieve duurloop (EDT):
2 x 6 min

Kracht bovenlichaam:
Pompen (3 reeksen)
Rechte buikspieren, schuine
buikspieren en rug (3 reeksen)

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Datum
Core: VW, ZW en RW.
Cardioloop(CL):
1x18 min
Dag2
Extensieve duurloop (EDT):
2 x 7 min

Kies telkens 1 oef.
2x20 seconden
Kracht onderlichaam:
Squats: (3x15)
Hoogtesprongen: (3x8 met diepe
landing)
Stabiliteit: 3x15 seconden elke zijde

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Datum

Dag3

Cardioloop(CL):
1x20 min

Extensieve duurloop (EDT):
2 x 8 min
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Core: VW, ZW en RW.
Kies telkens 1 oef.
2x20 seconden
Kracht bovenlichaam:
Pompen (3 reeksen)
Rechte buikspieren, schuine
buikspieren en rug (3 reeksen)

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Week2
Datum

Uithouding

Kracht

Coördinatie

Core: VW, ZW en RW.

Dag1

Cardioloop(CL):
1x18 min

Extensieve duurloop (EDT):
2 x 7 min

Kies telkens 1 oef.
2x20 seconden
Kracht onderlichaam:
Squats: (3x15)
Hoogtesprongen: (3x8 met diepe
landing)
Stabiliteit: 3x15 seconden elke zijde

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Datum
Core: VW, ZW en RW.

Dag2

Cardioloop(CL):
1x18 min

Extensieve duurloop (EDT):
2 x 8 min

Kies telkens 1 oef.
2x20 seconden
Kracht bovenlichaam:
Pompen (3 reeksen)
Rechte buikspieren, schuine
buikspieren en rug (3 reeksen)

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Datum
Core: VW, ZW en RW.

Dag3

Cardioloop(CL):
1x18 min

Kies telkens 1 oef.
2x20 seconden
Kracht onderlichaam:
Squats: (3x15)

Extensieve duurloop (EDT):
2 x 9 min
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Hoogtesprongen: (3x8 met diepe
landing)
Stabiliteit: 3x15 seconden elke zijde

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Week3
Datum

Uithouding

Kracht

Coördinatie

Core: VW, ZW en RW.
Cardioloop(CL):
1x18 min

Kies telkens 1 oef.
3x20 seconden

Extensieve duurloop (EDT):
3 x 6 min

Kracht bovenlichaam:
Pompen (3 reeksen)
Rechte buikspieren, schuine
buikspieren en rug (3 reeksen)

Dag1

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Datum
Core: VW, ZW en RW.

Dag2

Cardioloop(CL):
1x18 min

Extensieve duurloop (EDT):
3 x 7 min

Kies telkens 1 oef.
3x20 seconden
Kracht onderlichaam:
Squats: (3x15)
Hoogtesprongen: (3x8 met diepe
landing)
Stabiliteit: 3x15 seconden elke zijde

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Datum

EDT=6’ --- EDT2=4’ --- IDT=2’
Dag3

EDT=6’ --- EDT2=4’ --- IDT=2’
CL =1x10’
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Core: VW, ZW en RW.
Kies telkens 1 oef.
3x20 seconden
Kracht bovenlichaam:
Pompen (3 reeksen)
Rechte buikspieren, schuine
buikspieren en rug (3 reeksen)

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Week4
Datum

Dag1

Uithouding

Kracht

Extensieve duurloop (EDT):
1 x 12 min

Core: VW, ZW en RW.
Kies telkens 1 oef.
3x20 seconden

Extensieve duurloop 2 (EDT2):
2 x 8 min
Cardioloop(CL):
1x6 min

Kracht onderlichaam:
Squats: (3x15)
Hoogtesprongen: (3x8 met diepe
landing)
Stabiliteit: 3x15 seconden elke zijde

EDT=7’ --- EDT2=5’ --- IDT=3’

Core: VW, ZW en RW.
Kies telkens 1 oef.
3x20 seconden

Coördinatie

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Datum

Dag2

EDT=7’ --- EDT2=5’ --- IDT=3’
CL =1x10’

Kracht bovenlichaam:
Pompen (3 reeksen)
Rechte buikspieren, schuine
buikspieren en rug (3 reeksen)

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

Datum
Core: VW, ZW en RW.
Dag3

Extensieve duurloop (EDT):
1 x 12 min

Kies telkens 1 oef.
3x20 seconden

Extensieve duurloop 2 (EDT2):
2 x 8 min

Kracht onderlichaam:
Squats (3x15)
Hoogtesprongen (3x8 met diepe
landing)
Stabiliteit: 3x15 seconden elke zijde

Cardioloop(CL):
1x6 min

Zie oefeningen
jongleren
of
8-- tijden
oefeningen
D:20-- 30 min

•

Cardio-- loop = CL (9km/h)
Rusig inloop tempo = ontspannen inlopen = je kunt nog zeer gemakkelijk praten.
Je mag dit combineren met rustige opwarmingsoefeningen.

•

Extensieve-- duurloop = EDT (10-- 11-- 12km)
Tempo waarbij je nog kan praten.

•

Extensieve-- duurloop 2 = EDT2
Tempo waarbij je nog kan praten, onderbroken door korte intensieve inspanningen van maximum
2-- 3 seconden om de 45 seconden.

•

Intensieve-- duurloop = IDT (15-- 16km/h)
Tempo dat je een tijdje kan volhouden, maar waarbij het praten niet meer zo gemakkelijk gaat.
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Kracht:
• Core:
- Voorste keten= VW
2
1

Het lichaam is volledig opgespannen en steunt op de ellebogen en tenen. Let er op dat de ellebogen op
schouderbreedte staan en de handen naar voor wijzen.
Focus op: niet laten inzakken van het bekken (1) en neutrale houding van het hoofd (2).
Telkens 20 seconden aanhouden.

- Voorste keten = VW

Zelfde aandachtspunten als hierboven.
Progressie: wissel gedurende 20 seconden voortdurend van steunen op de handen naar steun op de
ellebogen.
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- Achterste keten = RW

Het lichaam is volledig opgespannen en steunt op de ellebogen en hielen. Let er op dat de ellebogen op
schouderbreedte staan en de handen naar de voeten wijzen.
Focus op: niet laten inzakken van het bekken (1) en neutrale houding van het hoofd (let op: dit is hier niet
juist afgebeeld, het is beter om naar boven te kijken dan is de nek in een neutrale positie).
Telkens 20 seconden aanhouden.

- Achterste keten = RW

Leg de armen naast het lichaam met de handpalmen naar de grond. Hef vervolgens je bekken van de grond
waarbij je lichaam een plank vormt. Ongeveer een rechte hoek in de knieën, met de voeten plat op de
grond. Span de bilspieren ook goed aan.
Telkens 20 seconden aanhouden.
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- Zijwaartse keten = ZW

Hef het lichaam gestrekt van de grond. Je steunt op 1 elleboog en de buitenkant van je voet.
Focus op: Gestrekt houden van je lichaam waarbij je bekken niet naar voor of naar achter uitsteekt.
Ook hier kan je de oefening lastiger maken door ze uit te voeren met gestrekte arm. Je steunt dan op je
onderste hand.
Telkens 20 seconden aanhouden.

Kracht:
• Bovenlichaam
--- Arm+ schouderspieren (push—ups):

Let op: bij het pompen is het ook van groot belang om een juiste rughouding aan te nemen, net als bij de
rompstabilisatie. Let er dus steeds op dat je het bekken niet laat doorzakken waardoor je met een holle rug
aan het werken bent.
Uitvoering: Bepaal wat voor jou het maximaal aantal keer is dat je kan pompen. Deel dit aantal door 10 en
vermenigvuldig dan met 6. Dit is jouw aantal keer pompen voor 1 reeks.
(vb: maximum is 20 keer pompen. Dan ga je 20/10 = 2 x 6 - -> totaal is 12 keer pompen dus in dit geval.)
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--- Rechte buikspieren:

Je buikspieren zullen reeds actief zijn als je de schouders van de grond heft. Volledig rechtkomen is niet
nodig.
Telkens 15 – 20 keer herhalen.
--- Schuine buikspieren:

Ook hier is het voldoende als één van de schouderbladen los komt van de grond.
Telkens 10 maar herhalen per zijde.
Opgelet: bij alle buikspieroefeningen is het belangrijk dat je niet gaat compenseren vanuit je nek (door
bijvoorbeeld het hoofd te gaan buigen of met je handen achter het hoofd te gaan proberen helpen)!!
--- Rugspieren:

Hef je armen en benen net van de grond en hou deze positie aan. Let er op dat je de armen en benen niet
te hoog heft, waardoor je met een holle rug aan het werken bent.
Steeds 5 seconden houden en dan weer zakken. Dit 4 maal herhalen (dus 20 seconden) voor 1 reeks.
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Kracht:
• Onderlichaam
HOUDING VERZORGEN!!!
Squats

J

OP DE TENEN
S tartpositie. la rrel ie voe1en op heuctxzedl stsan, hand=n op je
heuren. Gefeninq: 8uiq langzazrri je heupen, knieeu en en‹eb 1ot

je Lnieen een hce‹ van @ qraden min. Lcun met je enlichsam
naar Gwen, rompsnieren aangPsnanneu. Slzec |e
enlicñazm,
heuo=n en krieen v.eer, en ga op je 1eren sta6ri. V'ervolgeus zsk

je uEer I6riqzsam naar beuecbn en s1rekje je lichsam
Herhasl & sec. 2 sets. 8elangrijk: Laat jz knie niet near binnen
kni‹ken. 8reng jz bo enichaam rret een re•::h1e rug near voren.

Verticale sprongen

VERTICALE SPRONGEN

xMear;e:en

Stabiliteit
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Coördinatie:
Ronde

U14

U15

U16

U17

B

1.

Jonglage dominante voet

45

50

55

60

A

2.

Jonglage niet dominante voet

35

40

45

50

S

3.

Jonglage voet afwisselend

45

50

55

60

I

4.

Jonglage dominante dij

20

25

30

35

S

5.

Jonglage niet dominante dij

15

20

25

30

6.

Jonglage dij afwisselend

20

25

35

40

7.

Jonglage hoofd

12

15

20

25

8.

Jonglage vrij/freestyle

100

120

135

150

G

9.

Jonglage voet vrij minibal

40

50

60

75

E

10.

Jonglage 5xRvt-- 5xLvt

7

10

12

15

V

11.

Jonglage 2xRvt-- 2xLvt-- 1xdij naar keuze

10

15

17

20

O

12.

Jonglage 1x niet dominante voet-- 1x dominante voet-- 1x hoofd

7

10

12

15

R

13.

Jonglage afwisselend voet-- dij-- hoofd (vrije keuze R of L)

15

20

25

30

D

14.

12

15

17

20

E

15.

Jonglage dominante voet-- dominante dij-- hoofd-- niet dominante dij-- niet dominante
voet
Jonglage vrij/freestyle vorderen in meter

50

75

100

100

R

16.

Jonglage enkel voet vorderen in meter

50

75

100

100

D

17.

Jonglage enkel dij vorderen in meter

50

75

100

100

18.

Jonglage dom.voet --- niet dom.voet --- dom.dij --- niet dom.dij --- 2xhoofd

12

15

17

20

19.

12

15

17

20

20.

Jonglage dom.voet --- dom.dij --- schouder --- hoofd --- schouder --- niet dom.dij --- niet
dom.voet
Jonglage Rwreef --- Rbuit --- Lwreef --- Lbuit

12

15

17

20

21.

Jonglage voet, borst

12

15

17

20

22.

Jonglage voet, borst, dij

12

15

17

20

23.

Jonglage voet, hoofd, borst, dij

12

15

17

20

24.

Jonglage telraam voet (1x Rvoet, 1xLvoet, 2xRvoet, 2xLvoet, 3xRvoet, ….

12

15

17

20

25.

Jonglage telraam dij

12

15

17

20

26.

Jonglage telraam voet, dij

12

15

17

20

27.

Jonglage telraam voet, dij , hoofd

12

15

17

20

28.

Jonglage telraam voet, dij, schouder

12

15

17

20

29.

Jonglage level 6 + gooien tennisbal van Rhand naar Lhand

12

15

17

20

30.

Jonglage ronde: Rvoet-- Rbuitvoet-- Rdij-- Rschouder-- hoofd-- Lschouder-- Ldij-Lbuivoet-- Lvoet

12

15

17

20

