
 
 

SPORTSPECIFIEK ZOMERSTOP PROGRAMMA   
 
Als er tijdens de winter- en zomerstop niet meer gevoetbald wordt, is het belangrijk om wel door te 
trainen, op die manier houd je je lichaam fit, word je beter en voorkom je blessures.  
 
Na de winter- en zomerstop ontstaan de meeste blessures omdat je lichaam dan niet meer gewend is 
aan de belasting en vermoeidheid. Onderzoek heeft aangetoond dat dit vooral gebeurd in de eerste 
helft van het seizoen en de tweede helft van de wedstrijd. Daaruit kan je concluderen dat voetballers 
fitter worden naarmate het seizoen vordert, in plaats van fit te beginnen. Dit is natuurlijk niet de 
optimale manier om het seizoen goed te starten en uiteindelijk blessurevrij te beëindigen.  
 

Conditioneel 
 
Training 1 30 minuten joggen; pols 150 slagen/minuut 
Training 2  6x5 minuten tempo; pauze 2 minuten 
Training 3  40 minuten joggen; pols 160 slagen/minuut 
Training 4  8x5 minuten tempo; pauze 2 minuten 
Training 5  60 minuten pittige duurloop; pols 170 slagen/minuut 
Training 6  6x5 minuten tempo; pauze 90 seconden 
Training 7  3x10 minuten snelle duurloop; pols >180 slagen/minuut; laatste 1 minuut 90% tempo! 

pauze 5 minuten joggen 
Training 8  8x5 minuten tempo; pauze 60 seconden 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag  
Week 1. - - - - - - - 
Week 2. - - - - - - - 
Week 3. Kracht/Lenigheid T1 Kracht/Coordinatie Lenigheid T2 Kracht - 
Week 4. Kracht/Lenigheid T3 Kracht T4 Kracht/Coordinatie T5 - 
Week 5.  Kracht/Lenigheid T6 Kracht T7 Kracht/Coordinatie T8 - 

 
 

• De eerste 2 weken moeten echt gebruikt worden om rust te pakken en te herstellen.  
• Gedurende de vakantieperiode is zogenaamde “crosstraining”, oftewel alternatieve training, aan te 

raden. Denk hierbij aan tennis, zwemmen, beachvolleybal etc. 
• Zorg ervoor dat je qua voeding/drank jezelf goed in acht neemt. 
• Van belang is ook om de slaap en rustmomenten goed te bewaken; probeer een beetje patroon te 

houden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lenigheid 
 

    Enkele aanwijzingen bij het rekken zijn: 

• Beweeg langzaam tot de pijn grens. 
• Even (15 seconden) vasthouden in de uiterste stand.  
• Daarna langzaam ontspannen.  
• Voer alle oefeningen zowel links als rechts uit.  
• Forceer niet; rekken mag geen pijn doen.  
• Schud de spieren tussen de oefeningen door even los.  
• Neem de tijd!  

1. Rekken dijbeenspieren: knie op gelijke hoogte, recht staan, hak naar de bil; 
2. Rekken korte kuitspieren: maak met je rechtervoet een stap naar voren, houd het lichaamsgewicht op de 

linkerbeen, buig de romp naar voren en houd linkerhak op de grond; 
3. Rekken lange kuitspieren: maak met de rechtervoet een stap naar voren. Breng het lichaamsgewicht 

over het rechterbeen. Buig rechterknie en houd de linkerknie gestrekt - houd de linkerhak op de vloer; 
4. Rekken liesspieren: ga zitten en zet de voetzolen tegen elkaar aan. Houd het bovenlichaam en hoofd 

rechtop. Druk met de ellebogen op de binnenkant van de knieën;  
5. Rekken Hamstrings: leg het been horizontaal op een hek. Houdt de rug recht en buig je romp naar 

voren; 
6. Rekken grote ledenspier en lage rug: ga rechtop staan en trek je rechterknie naar je uw borst toe;  
7. Rekken bilspieren: ga op de grond zitten en zet het linkerbeen over het gestrekte rechterbeen, ter 

hoogte van de knie. De linkerarm steunt het gestrekte bovenlichaam. Kijk over de linkerschouder en met 
de rechterelleboog drukt de linkerknie naar de andere kant;   

8. Rekken lange adductoren: in de spreidstand staan, voeten wijzen naar voren. Buig één been en met de 
gestrekte druk schuin naar beneden. Houdt het bovenlichaam recht;   

9. Rekken lagenrug: met uw handen op een hek, voeten plat op de grond in kleine spreidstand. Laat je 
romp naar achteren zakken. 

 
 

Coördinatie  
 
Hieronder tref je sommige dynamische oefeningen voor je warming-up. Natuurlijk kan je gebruik 
maken van andere vormen.  Alle oefeningen uitvoeren over 15 meter, met een rustige dribbel of 
wandelpas terug.  

 
• Huppel armen naar voren; 
• Huppel armen naar achter; 
• Huppel armen naar voren/achter om 2x wisselen; 
• Knie heffen (rechterbeen); 
• Knie heffen (linkerbeen); 
• Halve hoge kniehef; 
• Één been hak/bil (rechterbeen); 
• Één been hak/bil (linkerbeen); 
• Hakken bil rustig; 
• Zijwaarts aansluitpas (beide kanten); 
• Zijwaarts kniehef (beide kanten); 
• Kruislings voor en achter (beide kanten); 
• Kruislings voor en achter hoog instappen (beide kanten); 
• Uitdraaiende knie van binnen naar buiten; 
• Indraaiende knie van buiten naar binnen; 
• Gestrekt been vooruit zwaaien; 
• Indraaiend en romp draaien; 
• Huppel strek rechter knie;  
• Huppel strek indraaiende knie; 
 
 



Kracht  
 
1) Elastic man         2x  3 hh re/li 
 
2) uitvalspassen:  
 - voorwaarts        2x  5 hh re/li  
 - schuin voorwaarts       2x  5 hh re/li  

- zijwaarts        2x  5 hh re/li  
 
2) Sit and reach, tot 110 graden       2x 10 hh re/li  
 
3) hamstring val met 2x 10 keer uitschoppen zoals in w-up   2x  6 hh  
 
4) lenigheid: inch worm        2x  5 hh 
 
5) calf raises op de trap        2x 20 hh 
    Lenigheid: dynamisch rekken kuitspier in handen/voeten stand 
 
6) vliegstand op een been       2x  5 hh re/li 
 
7) bruggetje maken        2 x 10 twee benen 
          2 x   5 rechts/links
        
8) Zijwaartse ligsteun        2x 10 hh re/li 
 
9) Voorwaartse ligsteun        2x 30 sec 
   
10) Superman         2x 10 hh re/li 
 
11) buikspieren, na elke keer 2 herhalingen erbij       
 - recht         3x 25 hh  
 - schuin         3x 25 hh re/li  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitleg bij krachtoefeningen 
 
 

• Voer alle oefeningen zowel links als rechts uit! 
• Draag zorg voor een correcte uitvoering 
• Neem de tijd! 

 
Elastic man: 
1) Stap uit met rechts. Handen op de grond aan beide zijde van je voet. Kijk naar voren en recht je 
rug. 2) Breng nu beide handen aan de linkerkant van je rechter knie. Buig zover mogelijk naar de 
grond. 3) Zet beide handen aan weerszijde van je rechter voet. Probeer je been te strekken en trek je 
rechter teen op. Probeer je rug te strekken.  
Houdt elke positie 3 seconde vast. 
 
Uitvalspassen: 
Stap uit met rechts. Kijk recht vooruit en houdt je rug recht. Zorg voor een rechte hoek tussen je 
bovenbeen en onderbeen. Zorg dat je knie niet naar binnen draait. 
 
Sit and reach: 
Sta op je rechter been. Strek je linker been uit. Zak door je rechterbeen door je achterwerk naar 
achteren te duwen.  Zorg voor een goede balans en laat je knie niet naar binnen draaien.  
 
Hamstringval: 
Laat iemand je enkels vasthouden. Houd je rug recht en laat je voorover vallen. Begin rustig 
 
Inch worm: 
Sta op handen en voeten. Stap langzaam naar voren. Maak kleine pasjes totdat je niet verder kan. 
Loop dan verder op je handen en herhaal. (simulatie van een rups!) 
 
Calf raises: 
Sta met je tenen op de trap. Laat je hakken zakken. De knieën blijven gestrekt. Duw jezelf weer 
omhoog door je kuitspieren aan te spannen. 
 
Vliegstand op een been: 
Sta op je linkerbeen. Houdt deze licht gebogen. Buig nu voorover met gespreide armen en strek je 
rechterbeen naar achteren uit. Bewaar je balans en zorg dat je knie niet naar binnen draait.  
 
Brugoefeningen: 
Zorg ervoor dat er alle gewrichten in een lijn liggen. Trek je navel in, maar blijf doorademen. 
Stabiliseren=tegen gaan van rotaties! Dus niet draaien in je onderrug. 
 
Superman: 
Steun op je handen en knieën. Beweeg je rechter knie naar je linker elleboog en bol je rug. Beweeg 
ze nu van elkaar af en strek je rug. Kijk hierbij op. 
 
Buikspieren: 
Handen in de nek. Niet trekken! Ellebogen naar de knieën bewegen!  
 

Succes! Bij vragen en/of meer informatie kun je con tact opnemen met 
Maurice van Veldhooven, Van Veldhooven Sportconsult ancy 

06 – 41 82 77 73 
vanveldhooven@gmail.com  

 

 


