
 

Trainingsprogramma Blok 1 (week 15/16) 
 

In dit 1e blok hebben we gemeend om voornamelijk wat loop- en core stability-oefeningen aan te 

bieden (met enkele baloefeningen bij O13). In de volgende blokken komen er ook meer oefeningen 

met de bal bij. 

 

Core stability 

Waarom is je ‘core’ oftewel je ‘kern’ van het lichaam zo belangrijk?  

 

Alles wat wij in onze dagelijkse bezigheden doen (werken, sporten) is onze core de belangrijkste 

schakel. Deze schakel zit tussen je onder- en bovenlichaam. De core is helaas bij velen slecht 

ontwikkeld, omdat de meesten alleen maar de grote dynamische spieren trainen en niet de kleine 

diepe spieren die belangrijk zijn bij het stabiliseren van verschillende houdingen. De core bestaat uit 

je romp, bekkengordel, wervelkolom en is het deel van je lichaam waar het lichaamszwaartepunt zich 

bevindt.  

 

Core stability staat voor een goede mobiliteit, flexibiliteit, stabiliteit en sterke 

(kracht) rompspieren vormen de basis van een sterk lichaam!  
 

De core bestaat uit de volgende spieren die allemaal met elkaar in verbinding staan: bil-, heup-, rug-, 

buik- en bovenbeenspieren (quadriceps en hamstrings). Sterke rompspieren kun je ontwikkelen door 

regelmatig op flexibiliteit, mobiliteit en stabiliteit te trainen in combinatie met kracht. Daarbij speelt 

bewegingscontrole van je spierenstelsel en bewegingsvrijheid van je bekkengordel een belangrijke 

rol in. Het zijn ook een essentiële onderdelen van de oefeningen. 

 

Het gaat om: Ontspannen, Aanspannen en/of Bewegen 

 

Wij beginnen met het aanleren van de plank hoog. Zwaartepunt van het lichaam ligt gunstiger dan bij 

een plank laag. Minder weerstand. De basis moet goed zijn om verder te kunnen gaan. 

 

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 denk 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 week 1 Aantal 
Maandag   

Dinsdag 1 min. lopen / 2 min. wandelen 8x 

Woensdag   

Donderdag Core stability 1: filmpjes CS01 – CS01 – CS02   

Vrijdag   

Zaterdag 1 min. lopen / 1 min. wandelen 2x 

2 min. lopen / 2 min. wandelen 2x 

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

1 min. lopen / 1 min. wandelen 2x 

2 min. lopen / 2 min. wandelen 2x 

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

Zondag Core stability 3 (optioneel): filmpjes CS02 – CS03 – CS02 / CS03  

 

 

O14/O15 week 2 Aantal 
Maandag   

Dinsdag 2 min. lopen / 2 min. wandelen / 3 min. lopen / 3 min. wandelen 1x 

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

2 min. lopen / 2 min. wandelen / 3 min. lopen / 3 min. wandelen 1x 

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

2 min. lopen / 2 min. wandelen / 3 min. lopen / 3 min. wandelen 1x 

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

Woensdag   

Donderdag Core stability 3: filmpjes CS05 – CS07 – CS04  

Vrijdag   

Zaterdag 1 min. lopen / 1 min. wandelen 6x 

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

 1 min. lopen / 1 min. wandelen 6x 

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

Zondag Core stability 4 (optioneel): filmpjes CS07 – CS02 – CS05  

 

 

YouTube 

• YouTube-playlist Oefenprogramma junioren en senioren: 

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

 

Trainingsvariabelen 

• Core stability trainingsvariabelen voor O14/O15 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Y73zTyT8o-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Y73zTyT8o-Y
https://www.youtube.com/watch?v=0VnsmA68_vI
https://www.youtube.com/watch?v=INiH2alvFTY
https://www.youtube.com/watch?v=INiH2alvFTY
https://www.youtube.com/watch?v=0VnsmA68_vI
https://www.youtube.com/watch?v=Lgf_NoVxSlo
https://www.youtube.com/watch?v=0VnsmA68_vI
https://www.youtube.com/watch?v=Lgf_NoVxSlo
https://www.youtube.com/watch?v=INiH2alvFTY
https://www.youtube.com/watch?v=INiH2alvFTY
https://www.youtube.com/watch?v=INiH2alvFTY
https://www.youtube.com/watch?v=pLlPywTvFX8
https://www.youtube.com/watch?v=dqBvyrf-_iE
https://youtu.be/hC6rH3XZ23g
https://www.youtube.com/watch?v=INiH2alvFTY
https://www.youtube.com/watch?v=INiH2alvFTY
https://www.youtube.com/watch?v=dqBvyrf-_iE
https://www.youtube.com/watch?v=0VnsmA68_vI
https://www.youtube.com/watch?v=pLlPywTvFX8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkR35LVD0gchRkWUkZvw2SiMrcabzPFai
https://dvc26.nl/wp-content/uploads/CS-trainingsvariabelen-O15.pdf



