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Wat is dit ??? 

 

Door de corona beestjes hebben wij onze voetbalcompetitie 
spijtig genoeg niet kunnen afwerken en zijn ook onze trainingen 
voorlopig een tijdje van de agenda verdwenen. 

Ik weet dat jullie zich waarschijnlijk reeds mateloos vervelen en 
ergeren aan deze voetballoze tijden. 

Daarom heb ik voor jullie een  Corona voetbalchallenge in elkaar 
geknutseld zodat jullie het onderling tegen elkaar kunnen 
opnemen in de verschillende challenges en zo het beste van 
zichzelf kunnen geven in deze corona tijden. 

  



Doelstelling  

• Ik stuur jullie 13 challenges door waarbij jullie het beste van 
zichzelf geven om een zo hoog mogelijk level te behalen. 
Oefenen,oefenen en nog eens oefenen is de boodschap. 

• Als jullie denken jullie hoogste level te hebben bereikt stuur jij 
je filmpje door naar jullie trainer als bewijs van het behaalde 
level zodat jullie elkaar uitdagen om nog beter te doen. 
Natuurlijk mogen de mama’s - papa’s & broers en/of zussen 
hier ook aan deelnemen en hun topprestatie doorsturen. 

 
 

 

 

 

 

 



Doelstelling (vervolg) 

• De winnaar van elke challenge kan dan met zijn winnende 
prestatie  via zijn trainer  door onze webmaster op de VKT-
website worden geplaatst waar het wereldwijd kan worden 
bekeken en wie weet…worden jullie ontdekt door de scouts 
van Barcelona –Real Madrid of …Beerschot Wilrijk   

 

• Succes iedereen !!! 

 



Challenge 1: Fysiek & Kracht 

 
Buikspier oefening: Leg een bal op benen ter hoogte van je voet terwijl je op je rug 
ligt. Vanaf dat je beide voeten van de grond heft start jullie challenge. Als de bal van 
je benen rolt of valt stopt of je hielen raken de grond stopt de tijd. Hoe lang kunnen 
jullie dit volhouden ??? 

 

 Level 1: 0 tot 10 sec. 

 Level 2: 10 tot 20 sec. 

 Level 3: 20 tot 30 sec. 

 Level 4: 30 tot 40 sec. 

 Level 5: 40 tot 50 sec. 

 Level 6: 50 tot 60 sec. 

 Level 7: 60 tot … sec. 



 
 

Challenge 2: Fysiek + Kracht 

 
 

 
Koordspringen: Probeer zoveel mogelijk keer te koordspringen met 2 voeten 
gelijktijdig zonder hapering. 

 

 Level 1: tussen 10 en 20 keer. 

 Level 2: tussen 20 en 30 keer. 

 Level 3: tussen 30 en 40 keer. 

 Level 4: tussen 40 en 50 keer. 

 Level 5: tussen 50 en 60 keer. 

 Level 6: tussen 60 en 70 keer. 

 Level 7: tussen 70 en 80 keer. 

 Level 8: meer dan 80 keer. 



Challenge 3: Fysiek + Kracht 

 
Pompen: Bij de volgende challenge gaan we pompen met een klein flesje water of 
blikje op onze rug ter hoogte van ons zitvlak. We pompen en tikken met het puntje 
van de neus een tennisbal en proberen zoveel mogelijk te pompen zonder dat het 
flesje of blikje er af valt. Is dit toch het geval dan beginnen we opnieuw van 0. 

 Level 1: 5 x pompen 

 Level 2: 10 x pompen 

 Level 3: 15 x pompen 

 Level 4: 20 x pompen 

 Level 5: 30 x pompen 

 Level 6: 50 x pompen 



Challenge 4: Balcontrole 

 

Probeer de bal zoveel mogelijk keer ononderbroken hoog te houden zonder de grond 
te raken om een zo hoog mogelijk level te bereiken. Men mag beide voeten 
gebruiken (liefst niet tegelijkertijd): 

 

 Level 1:  5 x bal hoog houden 

 Level 2:  10 x bal houden 

 Level 3:  25 x bal hoog houden 

 Level 4:  50 x bal hoog houden 

 Level 5:  75 x bal hoog houden 

 Level 6:  100 x bal hoog houden 

 Level 7:  + 100 x bal hoog houden 



Challenge 5: Traptechniek (Re) 

   
Voor deze challenge hebben we een emmer nodig en een stoel. De stoel leggen we 
zodanig dat de poten naar voor steken. Hiertussen leggen we een emmer op de 
grond met de opening naar voor. Het doel is om de bal in de emmer te trappen 
vanop een zekere afstand met je rechtervoet. 

 

 Level 1:  Vanaf 1 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 2:  Vanaf 5 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 3:  Vanaf 10 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 4:  Vanaf 15 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 5:  Vanaf 20 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 6:  Vanaf 30 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 7:  Vanaf 50 meter afstand de bal in de emmer trappen. 
 



Challenge 6: Traptechniek (Li) 

   
Deze oefening is dezelfde opdracht als in Challenge 2 maar met de linkervoet. 

 

 

 Level 1:  Vanaf 1 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 2:  Vanaf 5 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 3:  Vanaf 10 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 4:  Vanaf 15 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 5:  Vanaf 20 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 6:  Vanaf 30 meter afstand de bal in de emmer trappen. 

 Level 7:  Vanaf 50 meter afstand de bal in de emmer trappen. 
 

 



Challenge 7: Balcontrole 
  

Probeer de bal zoveel mogelijk keer ononderbroken hoog te houden met het hoofd 
zonder de grond te raken om een zo hoog mogelijk level te bereiken. Men mag de bal 
enkel met de handen opgooien bij de start van de challenge. 

 

 Level 1:  5 x bal hoog houden 

 Level 2:  10 x bal houden 

 Level 3:  25 x bal hoog houden 

 Level 4:  50 x bal hoog houden 

 Level 5:  75 x bal hoog houden 

 Level 6:  100 x bal hoog houden 

 Level 7:  + 100 x bal hoog houden 

 



Challenge 8: Traptechniek (Re) 

 
Neem een plastic fles van 1,5 liter en vul deze met water en zorg eveneens voor een 
vol flesje van 0,5l en een drankblikje. Plaats de volle 1,5l fles op een omgedraaide 
emmer op de beginafstand van 5m en tracht deze omver te trappen door de fles 1,5l 
/ 0,5l of drankblikje rechtstreeks te raken. Wanneer de  bal eerst de emmer raakt is 
de poging ongeldig. We trappen met onze rechtervoet. 

 Level 1: Grote Fles op 5 meter afstand. 

 Level 2: Klein Flesje op 5 meter afstand. 

 Level 3: Blikje op 5 meter afstand. 

 Level 4: Grote Fles op 15 meter afstand. 

 Level 5: Klein Flesje op 15 meter afstand. 

 Level 6: Blikje op 15 meter afstand. 

 Level 7: Klein Flesje op 25 meter afstand. 

 Level 8: Blikje op 25 meter afstand. 

 Level 9: Blikje op 35 meter afstand. 



Challenge 9: Traptechniek (Li) 

 
Neem een plastic fles van 1,5 liter en vul deze met water en zorg eveneens voor een 
vol flesje van 0,5l en een drankblikje. Plaats de volle 1,5l fles op een omgedraaide 
emmer op de beginafstand van 5m en tracht deze omver te trappen door de fles 1,5l 
/ 0,5l of drankblikje rechtstreeks te raken. Wanneer de  bal eerst de emmer raakt is 
de poging ongeldig. We trappen met onze linkervoet. 

 Level 1: Grote Fles op 5 meter afstand. 

 Level 2: Klein Flesje op 5 meter afstand. 

 Level 3: Blikje op 5 meter afstand. 

 Level 4: Grote Fles op 15 meter afstand. 

 Level 5: Klein Flesje op 15 meter afstand. 

 Level 6: Blikje op 15 meter afstand. 

 Level 7: Klein Flesje op 25 meter afstand. 

 Level 8: Blikje op 25 meter afstand. 

 Level 9: Blikje op 35 meter afstand. 



Challenge 10: Traptechniek 

 
Bij deze challenge hebben we een wasmand nodig: 

 

 Level 1: Trap de bal uit je handen rechtstreeks in de wasmand op 5m afstand 
zonder dat de bal onderweg de grond raakt.   

 Level 2: Trap de bal uit je handen in de wasmand van op 5m afstand maar de bal 
moet 1 x de grond geraakt hebben op weg naar de wasmand. 

 Level 3: Trap de bal uit je handen rechtstreeks in de wasmand op 10m afstand 
zonder dat de bal onderweg de grond raakt.    

 Level 4: Trap de bal uit je handen in de wasmand van op 10m afstand maar de bal 
moet 1 x de grond geraakt hebben op weg naar de wasmand. 

 Level 5: Leg de bal op de grond,plaats de wasmand op 15m en trap de bal in de 
wasmand waarbij deze 1 x mag stuiteren onderweg naar de wasmand.   

 Level 6:  Leg de bal op de grond,plaats de wasmand op 15m en trap de bal 
rechtstreeks in de wasmand.   

                              



Challenge 11: Traptechniek 

 
Bij deze challenge trachten we de bal zoveel mogelijk aantal keren tegen de muur te 
kaatsen waarbij de bal 1 x de grond mag raken. Je mag starten met de bal van uit je 
handen te trappen. 

 

  Level 1: 5 x kaatsen tegen de muur met telkens 1 stuit. 

  Level 2: 10 x kaatsen tegen de muur met telkens 1 stuit. 

  Level 3: 15 x kaatsen tegen de muur met telkens 1 stuit. 

  Level 4: 20 x kaatsen tegen de muur met telkens 1 stuit. 

  Level 5: 20 x kaatsen tegen de muur met 1 stuit,gevolgd door 10 x met het hoofd 
zonder dat de bal tussendoor de grond heeft geraakt. 

 



 
Challenge 12: Traptechniek 

 

  
Bij deze challenge trachten we de bal zoveel mogelijk aantal keren na elkaar tegen de 
muur te kaatsen zonder dat de bal de grond raakt. Je mag starten met de bal van uit 
je handen te trappen. 

 

  Level 1: 5 x kaatsen tegen de muur. 

  Level 2: 10 x kaatsen tegen de muur. 

  Level 3: 15 x kaatsen tegen de muur. 

  Level 4: 20 x kaatsen tegen de muur. 

  Level 5: 20 x kaatsen tegen de muur,gevolgd door 10 x met het hoofd zonder dat 
de bal tussendoor de grond heeft geraakt.  



Challenge 13: Traptechniek 
  

Maak een vierkant van 1m x 1m met krijt op een harde ondergrond of met 4 flesjes 
en tracht de bal vanop een afstand in het vierkant te trappen. 

 

  Level 1: vanop 5m afstand. 

  Level 2: vanop 10m afstand.  

  Level 3: vanop 15m afstand. 

  Level 4: vanop 20m afstand. 

  Level 5: trap vanuit de handen. 

  Level 6: achterwaarts met een hakje vanop 10m. 



Succes iedereen !!!  

 

 

 

 

 

                           


