
 
 

Beste DVC’ers, 

 

Zoals 2 weken aangeven hierbij blok 2 van het trainingsprogramma. We hebben wat feedback 

ontvangen en het meegenomen in dit blok. Zo hoorden we onder meer dat velen het wandelen niet 

zagen zitten. Dit kun je ook aanpassen naar een dribbelpas. Wel is het belangrijk dat je de ‘arbeids-

/rustverhouding’ (zowel tussen de oefeningen op een dag, als in de dagen op zich) in de gaten houdt. 

Dit om overbelasting/blessures te voorkomen. Wij proberen de oefeningen zo evenwichtig mogelijk 

op te stellen zodat er de juiste belasting is. 

 

Verder zijn we aan het kijken naar een mogelijkheid om een activiteit/wedstrijd te organiseren, als de 

situatie dit weer toelaat. Zo hebben jullie dan in ieder geval een doel om naar toe te werken (buiten 

het begin van het nieuwe voetbalseizoen ). We zullen jullie hierover op de hoogte houden in de 

volgende blokken (maar zijn uiteraard afhankelijk van de regels die er de komende tijd gaan gelden).  

 

We wensen jullie wederom veel plezier met dit blok. 

 

Mochten er vragen zijn dan kun je de stellen via e-mail aan: mvlanen@outlook.com. Dan zullen deze 

evt. binnen de werkgroep doorgestuurd worden naar degene die er iets over weet/kan zeggen. 

 

Sportieve groet, 

Werkgroep Trainingsprogramma 
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Trainingsprogramma Blok 2 (week 16/17) 

 

In dit 2e blok zijn we verder gegaan op het schema van blok 1. Wel hebben we bij 

O16/O17/O19/senioren de loopoefeningen iets meer naar de duurloop getrokken, met aansluitend 

core stability-oefeningen. Verder hebben we een 3-tal baloefeningen (O13/O15) toegevoegd, zodat 

de keus in baloefeningen nu iets groter is.  

 

We hebben verder ook weer wat nieuwe core stability-oefeningen toegevoegd. 

 

Onderstaand ook nog een aantal punten die belangrijk zijn bij Core Stabilty en de loopadviezen. 

 

Core stability 

De  onderstaande punten van core stability-oefeningen zijn essentieel: 

• Flexibiliteit: lenigheid en flexibiliteit spierfascie (bundel) 

• Mobiliteit: bewegingsuitslag van de gewrichten 

• Stabiliteit: een goed ontwikkeld spiercorset van de gewrichten (romp/rug) 

• Kracht: het overwinnen van verschillende weerstanden. (opdrukken eigen lichaam) 

• Koppelingsvermogen: combineren van 2 of meerdere oefeningen 

• Aanpassingsvermogen: veranderen van verschillende houdingen 

• Waarnemingsgevoel: lichaamsbesef, weten waar de lichaamsdelen zich bevinden in de ruimte 

• Coördinatie: alle bovenstaande punten moet goed gestuurd worden door ons brein 

 

Het gaat om: ‘Ontspannen - Aanspannen - Bewegen'  

  

Ontspannen: voorbereiden op; naar een goede houding en de beweging 

Aanspannen: houding, stabiliseren van de romp/rug; (bil-, bovenbeen--en buikspieren aanspannen) 

Bewegen: kracht bij bewegingen en handelingen  

 

Voorbeeld: push-up 

Ontspannen Aanspannen Bewegen 

    
2 tellen rust 2 tellen vasthouden 

 

Armen buigen Armen strekken 
 

Ontspannen: je steunt op de onderbenen met de billen op de hakken en met de handen op de grond 

 

Aanspannen: je komt tot ligsteun, je spant je bil-, bovenbeen-, rug en buikspieren aan. Dus 

billenknijpen en de buik intrekken. Dit 1-2 tellen vasthouden.  

 

Bewegen: je armen nu buigen en strekken en vervolgens terug naar het begin, dus ontspannen weer. 

 

 

  



 
 

Loopadviezen:  

• In de onderstaande schema ‘s wordt gewerkt met hardlopen en wandelen. Door de wandelpauze 

herstelt je lichaam actief en dit geeft je een beter trainingsresultaat.  

• Denk eraan dat je lichaam moet aanpassen aan de loopbelasting. Jouw pezen, spieren, kapsels, 

gewrichten en botten moeten zich langer aanpassen dan je hart en je longen. Het is aan te raden 

om voor het lopen hardloopschoenen te gebruiken. 

• Je loopt daarom in het zogenaamde ‘praattempo’ ook al denkt je dat je veel sneller kunt. 

Blessures zijn eerder opgelopen dan genezen.  

• Doe een goede warming-up, maar zeker een goede cooling-down. Na de training zijn je spieren 

juist extra kort en is het juist goed om ze een beetje op te rekken.  

• Loop liever lang en langzaam dan kort en snel. Niet het aantal afgelegde kilometers of de 

snelheid is in het begin belangrijk maar de tijdsduur (omvang). 

  



 
 

O14/O15 BLOK 2 week 1 Aantal 
Maandag   

Dinsdag 5 à 5,5 min. (1 km.)  lopen / 3 min. dribbelpas (wandelen)   4x 

 Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  

Woensdag   

Donderdag Core stability 1: filmpjes CS06 - CS10 - CS06 - CS10  

(uitleg: PDF-bestand O14/O15) 

 

Vrijdag   

Zaterdag 5 à 5,5 min. (1 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)   3x 

Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  

5 à 5,5 min. (1 km.)  lopen / 2 min. wandelen 2x 

Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  

Zondag Core stability 2 (optioneel): filmpjes CS06 - CS10 - CS06 - CS10 

(uitleg: PDF-bestand O14/O15) 

 

 

 

O14/O15 BLOK 2 week 2 Aantal 
Maandag   

Dinsdag 5 à 5,5 min. (1 km.)  lopen / 3 min. dribbelpas (wandelen)   4x 

Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  

Woensdag   

Donderdag Core stability 1: filmpjes CS15 - CS10 - CS15 - CS10  

(uitleg: PDF-bestand O14/O15) 

 

Vrijdag   

Zaterdag 5 à 5,5 min. (1 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)   3x 

 Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  

 5 à 5,5 min. (1 km.)  lopen / 2 min. wandelen 2x 

 Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  

Zondag Core stability 2 (optioneel): filmpjes CS06 - CS15 - CS06 - CS15 

(uitleg: PDF-bestand O14/O15)  

 

 

Baloefeningen:  Als extra oefeningen tussendoor (gedurende de week) 

   Baloefening BLOK 1  

Baloefening BLOK 2   

Baloefening BLOK 3 

 

Oefeningen KNVB:  https://youtu.be/Xiu9XrxPqxw  
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