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Deze oefeningen kan je perfect alleen doen binnen en/of in open lucht. Je hebt niet veel materiaal 
nodig. Enkel een basketbal en -ring, een springtouw, een lege muur en bij sommige oefeningen een 
beetje verbeelding.  

 

Voor dat je aan de work out begint moet je een korte opwarming van 5’ doen. Dit kan wat 
loopcoördinatie zijn, korte versnellingen, een 2-tal minuten joggen (al dan niet ter plaatse).  

Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag Zaterdag Zondag  
Conditie  Stabiliteit Knie  Shot  Balvaardigheid  Shot  Conditie Stabiliteit 

romp  
Shot  Balvaardigheid  Stabiliteit 

enkel 
Conditie  Balvaardigheid  Shot  Balvaardigheid  

Conditie oefeningen 
1) Ladder oefeningen  

 Zie video’s  
2) Touwspringen  

 Met 2 voeten samen   100 maal  
 Lopen in touw    100 maal  
 Skippings     100 maal  

3) Burpees  
 Van streksprong naar pomphouding naar streksprong etc.  
 Niet door zakken bij pomphouding  
 Buikspieren opspannen  

  
4) Jumping Jacks  

 2 reeksen van 15 herhalingen  
 Met de benen open toe springen  

  
5) Squad  

 15 herhalingen  
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6) Mountain climbers  

 In pomphouding staan  
 De knieën naar de ellebogen brengen  
 Heupen proberen zo stil mogelijk te houden  
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Letsel preventie oefeningen Week 2  
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-
info/clubinfo/clubondersteuning/bodycheckplus/videos 

Enkel  

 

 

 

https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/bodycheckplus/videos
https://www.basketbal.vlaanderen/praktische-info/clubinfo/clubondersteuning/bodycheckplus/videos


  

©Lise Van de Veire 
 

 

 

 

  



  

©Lise Van de Veire 
 

Knie  
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Romp  
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Balvaardigheid Week 2 
Oefening Aantal herhalingen 

Rechter dribbel: 
• Normale hoogte 
• Hoog 
• Laag    

Elke dribbel 20 maal herhalen  

Linker dribbel  
• Normale hoogte  
• Hoog  
• Laag  

Elke dribbel 20 maal herhalen  

Cross over  
• Normale hoogte  
• Hoog  
• Laag 
• Met 1 tussen dribbel  

20 maal crossen 

Rechter dribbel voor achter  20 maal  
Linker dribbel voor achter  20 maal  
Dribbel rond 1 been met 1 hand  

• Bij beide benen  
• In 1 dribbel  

20 maal rond been dribbelen  

Dribbel in 8 rond je benen  
• In 1 dribbel  

 

20 maal rond je benen  

Rechter dribbel  
• Zo laag mogelijk  

20 maal  

Linker dribbel  
• Zo laag mogelijk  

20 maal  

Al zittend rond je dribbelen  15 maal  
Al liggend dribbelen  

• Rechts  
• Links  
• Op de rug  
• Op de zij  

20 maal  

Tussen de benen dribbelen  30 maal  
Achter de rug  

• Mag met tussen dribbel  
15 maal  

Zittend op stoel  
• Rechter en linker dribbel  
• Cross over 1 been  
• Cross over 2 benen  
• Cross over met tussen dribbel  

20 maal elke dribbel  

Studderen en dribbelen  20 maal  
Tussen de benen al springend  
 

20 maal  

Al wandelend door de benen  
• Vooruit  
• Achteruit  

20 maal  

Met 2 ballen  
Tegelijk dribbelen  

20 maal met 2 ballen dribbelen  
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• Al lopend  
• Hoog en laag 

Met 2 ballen  
Afwisselend dribbelen  

• Al lopend  
• Hoog en laag  

20 maal met 2 ballen dribbelen afwisselend  

Met 2 ballen  
Botsen en doorgeven  

20 maal  

 

Shotoefeningen week 2  
Oefening  Herhalingen   
Vorm shooting  

• 5 scores op elke spot  
• Met 1 hand  
• Met 2 handen  

Moeilijke versie  
• 5 swishes voor je naar 

de volgend spot gaat  
 

30 scores  

 
Afwerken onder doel  

• Afwerken met juiste 
hand  

• Springen bij shot  

30 scores per spot  

 
Vrijworpen  10 shots  

 
• Spin de bal van onder 

doel naar een spot  
•  

15 scores per spot  
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Vrijworpen  10 shots  

 
• Start ver weg van doel  
• Spin de bal naar de 3 

puntlijn  
• Vertrek in versnelling 

naar doel  
• Werk af met lay-up of 

power lay-up, euro 
step, jumpstop fake, 

• Links en rechts  
 

40 scores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Vrijworpen  10 shots  

 
• Spin de bal van onder 

doel naar de vleugel  
• Pivoteer naar doel in 

triple threat positie  
• 1 dribbel shot  
• Base line drive en 

middle drive  
Voor de oudere one dribble 
step back shot, one dribble 
pull back shot    elk shot 2 maal  

12 scores  
 

 

Vrijworpen  20 shots  
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