
Deelnemers lopen heen en weer over een afstand van ongeveer  
25-30 meter, als linie een naar het oosten loopt, dan loopt linie twee 
naar het westen en terug, met andere woorden, van elkaar weg 
lopen en weer terugkomen naar het eigen vierkant.

1. Zonder materiaal en lopen met diverse loopvormen heen en weer. 
Loopvormen; huppelen/chassé passen links en rechts/zijwaarts 
aansluitpassen. 
2 Herhaal. Nu met een tennisbal. Opdrachten; dribbel linkerhand/ 
rechterhand, opgooien en vangen L/R 
3 Herhaal. Nu met racket en shuttle. Opdrachten; drijven met de 
shuttle, forehand/backhand.

Opdracht

Verdeel de deelnemers over twee linies met vijf meter afstand. 
Zet met pylonnen voor iedere deelnemers een vak van vijf bij 
vijf meter uit zoals aangegeven op onderstaande afbeelding. 

Organisatie

 - tempo van lopen verlagen 
+ tempo van lopen verhogen
•  extra opdrachten uitdaging voor iedereen

Makkelijker (-), moeilijker (+) en variatie (•)

Warming up - algemeen 10 minuten

Deelnemers lopen heen en weer over een afstand van ongeveer  
25-30 meter.
    1. Uitvalpassen (lunge) maken
    2. 1 been tegen de borst aandrukken 2 sec vast houden en  
uitvalpas maken, wisselen van been

Opdracht

Het zelfde als de warming-up. Let op dat deelnemers voldoende 
afstand van elkaar houden. Iedereen voert de oefeningen tegelijk 
uit.

Organisatie

 - 10 tot 15 meter 
+ 25 tot 30 meter
• De opdracht combineren met een extra handeling (b.v. draaien 
van bovenlichaam)

Makkelijker (-), moeilijker (+) en variatie (•)

Mobiliteit/stabiliteit 

Legenda

Bij iedere oefening is aangegeven hoe de organisatie eruit ziet. 
Hiervoor zijn de volgende symbolen gebruikt:

S Speler met shuttleS

R R Speler met racketSpeler

Reserveer voor deze training een half voetbalveld aan ruimte. Het 
maximaal aantal deelnemers is 20. Na een warming up en mobiliteit 
volgen er vier blokken waarin we werken van snelheid naar 
uithoudingsvermogen. In blok 1 & 3 worden 7 oefeningen aangeleerd 
(zie oranje cijfers) die in blok 4 allemaal terugkomen. Het is dus belangrijk 
dat deze oefeningen goed onthouden worden door de deelnemers.

Tips voor weersomstandigheden
• Zoek een plek met natuurlijke beschutting
• Zijwind heeft minder effect op een shuttle dan wind van voor/achter
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Voer onderstaande oefeningen met je tweetal uit, waarbij steeds 4 
shuttles worden aangegooid. Maak twee series en werk om en om. 

4. Doe voetenwerk van achterveld(lijn) naar voorveld, daar sla je 
de aangegooide shuttle terug naar aangever, daarna voetenwerk 
naar achterveld. Hier maak je een smashbeweging droog.
5. Maak een jumpsmash droog, dan rechtdoor opvolgen naar 
voren, netkill met aangegooide shuttle.
6. Maak een pullslag droog achterveld, dan voorveld lob met 
aangegooide shuttle. Per serie forehand of backhand kiezen voor 
uitvoering.

Opdracht
De organisatie blijft grotendeels gelijk alleen je werkt in 
tweetallen waarbij iemand uit de oranje linie samenwerkt met 
iemand uit de blauwe linie. Terwijl de een de oefeningen uitvoert, 
gooit de ander aan. 

Organisatie

Makkelijker (-) en moeilijker (+) 

Blok 2 - Speed & Agility

Maak binnen de tijd zo veel mogelijk herhalingen van onder-
staande oefeningen. Iedere oefening duurt 10 tot 15 seconden. 
Doe twee series met tussen iedere oefening tien tot 15 seconden 
rust. 
1. Spring snel heen en terug
2. Spring met beide voeten, snel over de lijnen heen, voorwaarts 
en zijwaarts, achterwaarts en diagonaal. Blijf in de zeflde richting 
kijken. 
3. Spring met beide voeten snel over de lijnen naar zijwaarts naar 
links en naar rechts.

Opdracht

De organisatie blijft grotendeels gelijk. Maak aanvullend lijnen 
of afbakening op de grond met stoepkrijt, hoedjes of touw zoals 
aangegeven in onderstaande afbeelding, of werk zonder lijnen. 
Iedereen voert de oefeningen tegelijk uit.

Organisatie

 -  Minder tijd
+  Meer tijd
+  Meer series
•   Verander op commando het tempo. Technische uitvoering blijft 
belangrijk.  

Makkelijker (-) en moeilijker (+) 

Blok 1 - Quickness 
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 -  Minder herhalingen
+  Meer herhalingen
+  Meer series
•   Verander op commando het tempo. Technische uitvoering blijft 
belangrijk.  
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Maak van onderstaande oefeningen 12-15 herhalingen. Doe 
twee series van de oefeningen met tussen iedere oefening tien 
tot 15 seconden rust. De nadruk licht op instructie over uitvoering 
ter voorbereiding op het volgende blok. 

7. Air Squat - Plaats je voeten op heupbreedte. Zak door je knie-
en. Houd de romp rechtop. Hef je armen voorwaarts omhoog. 
8. Super man - Ga op de buik liggen. Houd je armen gestrekt. 
Plaats je handpalmen op de grond. Houd je rug neutraal. Span je 
onderrug aan. Hef je armen. Strek beide benen. Hef je benen. 
9. Lunge Walk - Ga rechtop staan. Maak een uitvalspas voor-
waarts. Achterste knie richting de grond. Ga rechtop staan. Maak 
een uitvalspas voorwaarts. Achterste knie richting de grond. 
(steeds wissel been en op de plaats blijven)
10. Push-up - Neem de voorligsteun aan. Plaats je handen op 
schouderbreedte. Houd je hoofd neutraal op de romp. Zak door 
je armen. Breng je ellebogen schuin naar achter.  (kan ook met 
knieen aan de grond)

Opdracht

Hetzelfde als de warming up. Let op dat deelnemers voldoende 
afstand van elkaar houden. Iedereen voert de oefeningen tege-
lijk uit. 

Organisatie

 -  Minder tijd
 -  Meer rust
+  Meer tijd
+  Meer series
•   Verander op commando het tempo. Technische uitvoering blijft 
belangrijk.  

Makkelijker (-) en moeilijker (+) 

Blok 3 - Kracht 

Deelnemers doen steeds 20 seconden voetenwerk en dan één 
van de oefeningen van eerder in de training. Vervolgens weer 20 
seconden voetenwerk en dan de volgende oefening. De volgorde 
van de oefeningen is 7, 1, 8, 2, 9, 3, 10. De nummers van iedere 
oefening zijn te vinden bij de opdrachtomschrijving in blok 1 & 3. 

Doe van iedere oefening tien herhalingen en maak een tot drie 
series. Neem tussen de series een tot twee minuten rust.

Opdracht

De opdracht wordt uitgevoerd in een vierkant van twee bij twee 
meter. Let op dat deelnemers voldoende afstand van elkaar 
houden. Iedereen voert de oefeningen tegelijk uit. 

Organisatie

 -  Minder herhalingen
 -  Meer rust
+  Meer herhalingen
+  Minder rust
+  Meer series

Makkelijker (-) en moeilijker (+) 

Blok 4 - Uithoudingsvermogen
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*Afhankelijk van het aantal series


