
Week 1  

Dag 1 - oefening 1 – Maak je eigen soccerpal  

Benodigdheden: 
- 1 bal 
- 1 plastic zak 

- 1 rekker 
- 1 touw 

- Google Drive - Filmpjes bekijken: 
https://drive.google.com/drive/folders/1O5xv90w585VYJnXlqTReBGGt2VwEg-
N2?usp=sharing  

Aan de slag: 

- Steek de bal in de zak 

- Doe de rekker rond de zak 

- Maak een knoop met je touw in de lussen van de zak 

- Klaar en tijd om te oefenen! 

Gebruiken: 

- Hou het touw ongeveer op heuphoogte  
- Hou de bal iets van de grond 
- Blijf tijdens de oefeningen goed trappelen met de voeten 

 

Oefenen: (zie filmpjes op Google-Drive, link )  

- Tik met binnenkant rechtervoet 10x tegen de bal 

- Tik met binnenkant linkervoet 10x tegen de bal 

- Tik afwisselend met binnenkant linker- en rechtervoet 15x tegen de bal 

- Tik afwisselend met binnenkant linker- en rechtervoet achter steunbeen 15 tegen de bal 

- Extra oefeningen: bekijk de instructie in het filmpje!  

o https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JJtLqp57phY&feature=emb_l

ogo  

o https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=tvptPvihTMQ&feature=emb

_logo  

o https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=7hoUg9B2QAw&feature=e

mb_logo  

o https://www.youtube.com/watch?v=6Vce8TyF-68&feature=emb_logo  
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Dag 1 – Oefening 2 - Dribbelvaardigheid 

Benodigdheden: 
- Kegels/ andere voorwerpen  

- Potjes/ andere voorwerpen  

- Doel  

- Voetbal  

- Google Drive met filmpjes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1O5xv90w585VYJnXlqTReBGGt2VwEg-

N2?usp=sharing  

Oefenen: 

Oefening A (oefening 3x uitvoeren) 

1. Dribbel tussen de kegels 

2. Gebruik alleen jouw linkervoet  

a. U8/U9 gebruik zowel binnen- als buitenkant voet 

3. Schiet op doel 

 

Oefening C (oefening 3x uitvoeren)  

1. Dribbel tussen de kegels 

2. Gebruik alleen jouw rechtervoet 

a. U8/U9 gebruik zowel binnen- als buitenkant voet 

3. Schiet op doel  

 

Oefening C (oefening 3x uitvoeren)  

1. Dribbel naar het potje 

2. Draai 360°/volledig rond het potje,  binnenkant voet  

3. Doe dit voor alle potjes  

4. Slalom tussen de kegeltjes 

5. Dribbel opnieuw naar het potje en draai volledig rond 

6. Schiet op doel  

7. Doe deze oefening nu opnieuw, maar met de buitenkant van je voet! 

 

Oefening D (oefening 3x uitvoeren)  

1. Dribbel naar het potje (rechts ervan)  

2. Sleep de bal door het poortje met de onderkant van jouw rechtervoet  

3. Duw de bal vervolgens met binnenkant links vooruit  

4. Doe de oefening opnieuw, maar nu omgekeerd  

5. Sleep de bal door het poortje met de onderkant van jouw linkervoet  

6. Duw de bal vervolgens met binnenkant rechts vooruit  

7. Slalom op deze manier door alle potjes, doe vervolgens een schijnbeweging  

en SCOOR! 
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