
 
 
Beste DVC’ers, 
 
We mogen weer langzaamaan beginnen met trainen (uiteraard onder bepaalde voorwaarden) en een 
aantal teams zijn hier ook al mee begonnen of gaan er komende week mee beginnen. Toch hebben 
we gemeend om voor de spelers die niet trainen een volgend blok aan te bieden. Wel hebben we 
besloten om het blok van O13 weg te laten, omdat we weten dat die teams weer aan het trainen 
zijn. Voor de overige leeftijden hebben we een blok 3 samengesteld, waarbij we de Core Stability-
oefeningen als één geheel aanbieden, zodat die naar eigen inzicht ingevuld kunnen worden (evt. 
m.b.v. eerder aangegeven schema’s). Mocht er toch behoefte zijn om voor die Core Stability-
oefeningen een schema (van hoeveel keer welke oefening te doen), laat maar weten via een 
persoonlijk berichtje (mvlanen@outlook.com ), dan zullen wij er voor zorgen dat je alsnog iets 
ontvangt. 
 
Vorige keer hadden we gesproken over een evt. activiteit/wedstrijd. Daar is inmiddels toestemming 
voor, maar gezien de recente ontwikkelingen (het weer (beperkt) mogen trainen) zijn we aan het 
kijken hoe we dit verder kunnen invullen en of er nog behoefte aan is. Komen we dus nog op terug. 
 
Wederom veel plezier met Blok 3. 
 
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. 
 
Werkgroep Trainingsprogramma 
  



 
 
Trainingsprogramma Blok 3 (week 19/20) 
 
In dit derde blok zijn we verder gegaan op het schema van blok 2. De Core Stability bieden we nu aan 
als alle oefeningen samen en kunnen dan naar eigen wens en inzicht gedaan worden (evt. met hulp 
van de eerdere toelichtingen). Verder hebben we ook de links naar de voetbaloefeningen van KNVB 
toegevoegd. 
 
Onderstaand ook nog de herhaling van een aantal punten die belangrijk zijn bij Core Stabilty en de 
loopadviezen. 
 
Core Stability 
De onderstaande punten van de CS-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 3 week 1 Aantal 
Maandag   
Dinsdag Ca. 7 min. (ca. 1,5  km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Ca. 5 min. (ca. 1 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  
 Ca. 7 min. (ca. 1,5  km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Ca. 5 min. (ca. 1 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  
Woensdag   
Donderdag Core stability (oefeningen naar eigen invulling) filmpjes CS01 t/m 

CS17, Flow01 + Flow02 
 

Vrijdag   
Zaterdag Ca. 7 min. (ca. 1,5  km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    

Ca. 5 min. (ca. 1 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  
Ca. 7 min. (ca. 1,5  km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    

 Ca. 5 min. (ca. 1 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  
Zondag Core stability (optioneel) (oefeningen naar eigen invulling) filmpjes 

CS01 t/m CS17, Flow01 + Flow02 
 

 

 
YouTube-playlist Oefenprogramma junioren en senioren:  

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLkR35LVD0gchRkWUkZvw2SiMrcabzPFai 
 
Oefeningen KNVB:  

• https://www.youtube.com/watch?v=zgx_pLkdq0U 
• https://www.youtube.com/watch?v=hc9yaBk7pWs 

  

O14/O15 BLOK 3 week 2 Aantal 
Maandag   
Dinsdag Ca. 10-10,5 min. (ca. 2 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    

Ca. 5 min. (ca. 1 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  
 Ca. 10-10,5 min. (ca. 2  km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Ca. 5 min. (ca. 1 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  
Woensdag   
Donderdag Core stability (oefeningen naar eigen invulling) filmpjes CS01 t/m 

CS17, Flow01 + Flow02 
 

Vrijdag   
Zaterdag Ca. 10-10,5 min. (ca. 2 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Ca. 5 min. (ca. 1 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  
 Ca. 10-10,5 min. (ca. 2  km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Ca. 5 min. (ca. 1 km.)  lopen / 2 min. dribbelpas (wandelen)    
 Rustsessie met 2 oefeningen (3-4 min.) uit filmpje  
Zondag Core stability (optioneel) (oefeningen naar eigen invulling) filmpjes 

CS01 t/m CS17, Flow01 + Flow02 
 




