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Agenda

01. Voetballen 02. Materiaal

03. Warming Up 04. Rekken en

strekken

05. Cooling Down en

hygiene
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Voetballen

• Voetbal is een contactsport

• Voetbal is in Nederland de sport met de meeste 

blessures. Naar schatting zijn er jaarlijks in 

Nederland zo’n 580.000 voetbalblessures. 

Hiervan moeten er ongeveer 250.000 worden 

behandeld door een arts of (sport)fysiotherapeut.

• Voetbal is een blessuregevoelige sport doordat 

het een contactsport is. Het contact met de 

tegenspeler is onvermijdelijk, daardoor loop je 

meer kans om geblesseerd te raken. Voetbal 

vereist een zekere techniek. Wanneer de techniek 

en uitvoering tijdens het voetballen niet goed is, is 

de kans op blessures ook groter.
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“- de sliding tackle, voor zowel de gever als de ontvanger  

is dit risicovol

- onvoldoende conditie

- spierpijn en vermoeidheid 

- eerdere blessures kunnen voor nieuwe blessures 

zorgen

- Als blessures niet goed behandeld worden is er, als de 

blessure hersteld is, minder     

kracht,uithoudingsvermogen en stabiliteit in de spier.



“• Conditie

techniek



Materiaal

Leer of kunststof (spoepel
maken)

Schoen

Liefst met 
enkelbescherming/ als sok

Scheenbeschermers
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Warming-up

Loop eerst rustig gedurende 3 á 5 minuten 
om je lichaam over te laten schakelen van 
een rust- naar sportstand.

Vervolgens voer je dynamische oefeningen 
uit zonder bal. Dit zijn loopvormen en 
algemene oefeningen. Totaal duren die 
ongeveer 8 minuten. 

Oefeningen:

1. Hakken, billen

2. Knie heffen

3. Aansluitpas 3 maal per kant

4. Kruispas rechts

5. Kruispas links

6. Huppelpas/ knie

7. Huppelpas/ armen

8. Liezen indraaien

9. Liezen uitdraaien

10 .Been recht op zwaaien

11. Been schuin in zwaaien
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Rekken en strekken

Statisch rekken voor een inspanning heeft een negatief 
effect op maximale spierkracht en explosiviteit

▪ Toch is het beter als helemaal niets doen

▪ Focus/ concentratie

Aan te raden is om een dynamische warming-up 
te doen waarbij spieren warm worden gemaakt

▪ Dynamisch rekken wil zeggen: “ bewegend rekken”.

▪ Rekken tijdens sportspecifieke bewegingen over de 

hele lengte van de spier

▪ Welke bewegingen maken voetballers?
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Cooling Down & 
hygiene

Rustig uitlopen..

Dezelfde rekoefeningen als die uit 
de warming-up;

Afwisselend warm en koud 
douchen;

Een eventuele herstelmassage.

Welk doel zit hierachter?

▪ Hartslag moet omlaag

▪ Lichaam moet weer naar

ruststand

Welke mechanismen?:

▪ Zuigkracht hart

▪ Colloid-osmotische druk

▪ Spierpomp
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Douchen en hygiene

Afvoer zweet en vuil

▪ Momentje van verwerking met 

zijn allen na de wedstrijd.

Badslippers

▪ Voorkom schimmel en wrat

infecties

Eventuele voetverzorging

▪ Eelt

▪ Eksterogen

▪ Lange nagels

▪ Hygiene stopt niet bij de knieen
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Thank you

Vragen of opmerkingen?
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