
 

Onderhoudstrainingschema :  

 

Individuele voorbereiding 

 

Bovenbouw (BB) 

U-15 - U-17  

 

Vakantieperiode : Zomer 

(Volledig Schema)  

31 Dagen 

Tussenseizoensplanning: 

Maand: Juli    

 Ik hoop jullie met dit voorbereidingsschema’s voldoende materiaal te geven waarmee je 

jezelf optimaal kan voorbereiden op het komende seizoen. 

TVJO Dirk Verboom 

 

 



 

1. 

Dag 1  Continue duurloop – 30 Min. 

Hf : 145 – 165 sl/min. (+ lenigheid). 

Dag 2 rust  

Dag 3  Continue duurloop – 30 Min. 

Hf: 145 – 165 sl/min. (+ lenigheid). 

Dag 4 rust  

Dag 5  Continue duurloop – 35 Min. 

Hf: 150 – 170 sl/min. (+ lenigheid). 

Dag 6 rust  

Dag 7  Continue duurloop – 40 Min. 

Hf: 150 – 170 sl/min. (+ lenigheid). 

Dag 8 rust  

Dag 9  Continueduurloop – 45 Min. 

Hf: 145-165 sl/min. (+ lenigheid). 

 Dag 10 rust  

 Dag 11  Continue duurloop – 40 Min. 

Hf: 150 – 170 sl/min. (+lenigheid). 

Om de 10 Min. een maximale  

sprint over 3 – 4 sec. 

= 4 x 20 meter maximaal tijdens duurloop 

(zeer goede opwarming noodzakelijk). 

 Dag 12 rust  

 Dag 13  Continue duurloop – 45 Min. 

Hf : 145 – 165 sl/min. (+ lenigheid). 

 Dag 14  rust  

 Dag 15  Continue duurloop – 45 Min. 

Hf: 145 – 165 sl/min. (+ lenigheid). 

 Dag 16  rust  

 Dag 17  Continue duurloop – 45 Min. 

Hf: 150 – 170 sl/min. (+ lenigheid). 

Om de 10 Min. een maximale 

Sprint over 3 – 4 sec. 

= 4 x 20 meter maximaal tijdens duurloop 

(zeer goede opwarming noodzakelijk). 

Dag 18 rust  

 Dag 19  Continue duurloop – 50 Min. 

Hf : 145 – 165 sl/min. (+ lenigheid). 

 Dag 20  rust  

 Dag 21  10 – 15 Min. opwarmen (+lenigheid). 

4 x 2 Min. Hf : 170 – 180 sl/min. 

4 x 2 Min. Hf : 145 – 165 sl/min. 

Afwisselend 2 Min. tempo lopen ,2 Min. joggen 

10 – 15 Min. cooling down (+lenigheid). 

 Dag 22 rust  

 

 

 



 

 

Dag 23  Continue duurloop 50 Min. 

Hf : 150 – 170 sl/min. (+lenigheid). 

Dag 24 rust  

 Dag 25   10 – 15 opwarmen (+lenigheid). 

3 x 6 Min. Hf : 160 – 175 sl/min. 

Tussen de herhalingen 3 Min. actief recup met bal. 

 Dag 26   Lichte jogging  

Van 60 Min. 

Hf : 120 – 130 

 Dag 27 rust  

 Dag 28  Continue duurloop – 45 minuten 

Hf: 150 – 170 sl/min. (+lenigheid). 

Om de 10 Min. een maximale 

Sprint over 3 – 4 sec. 

= 4 x 20 meter maximaal tijdens duurloop 

(zeer goede opwarming noodzakelijk). 

 Dag 29 rust  

 Dag 30  10 – 15 opwarmen (+lenigheid). 

3 x 6 Min. Hf : 160 – 175 sl/min. 

Tussen de herhalingen 3 Min. actief recup met bal. 

 Dag 31 rust  

 

Heel belangrijk  : 
Na iedere Training  

Goed Stretchen + Lenigheids & Stabilisatie oefeningen. 

 

Loop met goede loopschoenen en drink steeds na de inspanning! 

Let op je voeding. 

Alle bruisende frisdranken afschaffen (cola,fanta,sprite…) 

Gezond eten (geroosterd vlees, groenten, fruit 2 à 3 maal per dag. 

Veel water drinken 

Opgelet !!! vermijd vetten en zoetigheden (taart, chips, chocolade,…) 

 



 

2. Algemene ontwikkelingsoefeningen.  

1) Buikspieren en armen: A) Pompen met een perfect gestrekt lichaam, neus tot op de 

grond. (2 reeksen van 15) B) Ruglig, borst afwisselend naar linker en rechter knie brengen 

en dit met gebogen benen. Let er wel op dat we de romp volledig verticaal brengen.                     

(2 snelle reeksen van 30) C) sit-ups, let op de gebogen benen, voeten los op de grond, 

handen in de nek – (2 reeksen van 12) D) Ruglig, met gestrekte benen cijfers maken van                      

1 tot 20 - rug goed ondersteunen met handen.    

2) Wisselsprongen op traptrede: a) nadruk op hoog boven de trede uitduwen – (5 x 20 sec.) 

met 40 sec. rustpauze er tussen. 

3) Sprongen over een elastiek: A) zijwaartse sprongen B) voor -en achterwaartse sprongen                                    

(5x 20 sprongen, hoogte elastiek max. 30 cm) Nadruk op springen en niet op voeten 

intrekken. 

 4) Oefeningen voor de lies: A) voeten aan de buitenkant tegen de stoelpoten, benen 

proberen te sluiten B) idem maar nu aan de binnenkant, benen proberen te openen                        

Beide oefeningen telkens (5x 10 sec.) houden en dan 10 sec. rustpauze, benen losgooien. 

 5) Oefeningen voor de kuiten: A) touwtje springen op de bal van de voet (5x 30 sec.)                          

B) hielen heffen op 1 been (met boekentas in de handen) – (3x 20 sec.) met elk been, goed 

kuiten rekken. 

 6. Oefeningen voor de hamstrings: A) gestrekt been achteruit trekken tegen een elastiek                  

(3x 10 met elk been) B) buiklig, elastiek aan de enkel, been plooien.    

 7) Oefeningen voor de quadriceps: A) met de rug tegen muur staan - hoek tussen de 

benen is 90° - armen los langs lichaam (2x 90 sec.) B) met een boekentas in de handen 

door de benen zakken en terug recht komen (2x15) C) met boekentas in de handen zo snel 

mogelijk de trappen oplopen D) zo snel mogelijk op en af een bank stappen (40 sec.)                            

E) zijwaarts op en af een bank springen (tweevoetig).  

8) Sprongkracht: A) met een boekentas in de handen, zo hoog mogelijk opveren en dit 

telkens tweevoetig reeksen van 10 opsprongen - niet té snel na elkaar, wel maximale 

opsprong. 

 9. Oefeningen om de snelheid te bevorderen: A) touwspringen (zo snel mogelijk)                                 

B) zo snel mogelijk op de trappen lopen, en nadien zeer rustig afdalen C) bergop spurten.                                 

 

 

 



 

Lenigheids oefeningen (1) 

     

 

 



 

Lenigheids oefeningen (2) 

   

 
 

 



 

Lenigheids oefeningen (3) 

   

 

 



 

Lenigheids oefeningen (4) 

   

 

 



 

 Stabiliteitsoefeningen.   

 

                     

 

                                                                                         

            

 

 

 



 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   

 

 


