
 

Training voor  C t/m A en Senioren. 

De training bestaat uit meerdere onderdelen. Warming up, Spierversterkende oefeningen,  

Sprintinterval en duurloop en uiteindelijk de Cooling Down. 

Wanneer je de sprintinterval training doe is het verstandig om niet de duurlooptraining erbij te doen. 

Wanneer je de ispierversterkende oefeningen doet is het niet handig om direct daarna te gaan 

schieten. Zorg dan dat je de warming up met bal gebruikt als cooling down. Daarna kan je wel gaan 

schieten 

 

Warming up zonder bal 

• Begin met rustig looppas en maak je spieren warm.  

• Maak een paar korte sprints van max 5 meter. 

• Maak je bovenlichaam los met wat korte oefeningen. 

• Korfbal is een explosieve sport dus zorg dat je spieren warm zijn. Ga niet te veel rekken en 

strekken dat maakt je spieren weer langer en dan mis je explosiviteit.  

Warming up met bal 

• Draai de bal zonder je lichaam te raken om je lichaam.  

 

• Schiet de bal niet te hoog en vang deze op met je handen alvast in de schothouding. Vang de 

bal en schiet de bal direct weer omhoog. Doe dit 15x en probeer na iedere 5x een hoog schot 

te lossen. Daarna weer opvangen en doorgaan. 

 

 

• Ga een beetje met je benen gespreid staan, zodat je er een bal onderdoor kan stuiteren. 

Probeer de bal van voor naar achter tussen je benen door te stuiteren. Zorg ervoor dat je de 

bal precies tussen je voeten stuiter. Als dit goed gaat probeer je het ook van achter naar voor. 

Wanneer je dit heel goed onder de knie hebt, kan je erbij gaan lopen en proberen tijdens het 

lopen door je benen te stuiteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spierversterkende oefeningen met bal 

• Maak 10  lunges en houdt de bal met gestrekte armen voor je uit.  

 

 

 

 

 

 

• Doe 10 x onderstaande oefening van linksboven naar rechtsonder en daarna van 

rechtsboven naar linksonder. 

 

 

 



 

 

• Maak 10  Squats met bal. 

 

 
• Doe 10 Burpees met bal.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Oefeningen voor thuis met paal: 

• Ga op 2 meter voor de paal staan en kom tot schot. Schiet 10x en tel je aantal doelpunten.  

• Zet een aantal kruizen op de straat met krijt of anders pionnen rondom de paal. Zorg dat de 

pionnen allemaal een andere afstand hebben van de paal. Zet de pionnen niet te ver van de 

paal. Het is belangrijk dat je schot goed blijft. Schiet 5x vanaf iedere afstand. 

• Zet een kruis op de grond voor de paal, naast de paal links, naast de paal rechts en achter de 

korf. Allemaal even ver van de paal. Schiet vanaf ieder kruis. Wanneer je scoor ga je met de 

klok mee naar het volgende kruis. Als je weer voor de paal bent doe je deze ronde nog een 

keer alleen ga je dan de andere kant op. 

• Ga onder de paal staan en probeer zonder een stap naar achter te zetten met 1 hand te 

scoren.  

• Begin op een meter voor de paal en schiet 3x. Wanneer je scoort binnen de 3 schoten zet je 

een stap naar achter. Dit herhaal je weer op de nieuwe afstand en je schiet weer 3x. Als je 

binnen de 3 schoten weer scoort dan mag je verder naar achter. Scoor je niet binnen 3x ga 

je weer een stap naar voor. Dit blijf je net zolang doen totdat je de korf niet meer goed op 

de bovenkant raakt. 

• Neem strafworpen en probeer zoveel mogelijk te scoren of maak een zolang mogelijke serie 

met gescoorde strafworpen.  

• Neem doorloopballen en neem de bal stuiterend ( als een basketballer)met je mee. Probeer 

de doorloopbal op verschillende manieren te scoren. Onderhands, bovenhands, met 1 hand. 

Je kan ook proberen om de doorloop van een grotere afstand te nemen of juist als je net 

voorbij de paal bent. 

• Ga in schothouding op 2 meter van de paal staan en zet een stap naar achter. Wanneer je 

naar achter stapt probeer je op 1 been te schieten. Denk daarbij eraan dat je je knie van je 

been waar je niet mee naar achter stapt bij het schot omhoog trekt en daar houdt totdat je 

geschoten hebt. Houd je lichaam recht.  

• Denk bij het schieten aan de volgende dingen: Je lichaam is altijd naar de korf gedraaid. 

Houdt tijdens je schot je bovenlichaam recht. Je handen zijn aan de zijkant van de bal net 

onder de helft. Zorg voor een mooie boog in je schot en wijs de bal na richting de korf. Veer 

bij ieder schot een klein beetje in en strek goed uit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprintinterval- en duurlooptraining 

 

Conditietraining is voor ieder persoon verschillend en kan je dan ook het beste voor jezelf een 

schema maken. Hierbij 2 kleine oefeningen voor sprintinterval.  

• Zet 4 pionnen in een vierkant van 7 x 7. Dribbel in het midden tot dat je het commando hoort 

1,2,3 of 4. Je sprint dan naar de pion met het genoemde nummer. Tik het aan en keer terug 

naar het midden. Blijf dit de 30 seconden herhalen. Doe dit met volle overgave. Begin met 6 

series van 30 seconden en tussen de sessies heb je 45 seconden rust. Na een week of 2 

worden je rust periodes korter. Dan ga je naar 30 seconden rust en na een maand heb je nog 

15 seconden rust tussen de sessies 

 

• Begin in het midden van de op lijn 5. Sprint dan naar lijn 1, van lijn 1 naar lijn 2 enz enz. 

Wanneer je weer terug bent bij lijn 5 dan neem je 30 seconden rust. Herhaal deze sessie 5x 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 



Hierbij wel een paar kleine oefeningen die je eventueel bij het duurlopen kan invoegen. 

• Sprint van lantaarnpaal naar lantaarnpaal. Doe dat 10 x tijdens je loopsessie.  

• Voer je looptempo op van lantaarnpaal naar lantaarnpaal. Van 25% naar 50%, 50% naar 75% 

en van 75% naar volle sprint. Daarna weer rustig naar 25% en op adem komen. Dan weer 

beginnen. Doe dit 3x. 

 

Heb je een horloge met hartslagmeter en ben je goed getraind dan kan je eventueel deze 

looptraining doen: 

Meet je ondergrens op en je bovengrens van je hartslag en stel deze in op je horloge. Begin rustig 

met hardlopen en warm goed op. Wanneer je klaar bent begint je de echte looptraining. Voer je 

tempo langzaam op tot je ondergrens. Wanneer je die bereikt ga je net zolang versnellen totdat je je 

bovengrens bereikt, daarna val je terug in looppas totdat je hartslag weer de ondergrens bereikt. 

Vanaf dat moment ga je weer versnellen totdat je je bovengrens hebt bereikt. Blijf dit je gehele route 

doen of totdat je niet meer kan. 

 

Cooling Down 

 

Gebruik de warming up zonder bal als Cooling Down.  

 

Zorg ervoor dat je afwisselt en zeker tussen iedere training een dag rust houdt. Probeer 2x in de 

week de training met intervaloefeningen en spierversterkende oefeningen te doen.  

De duurlooptraining kan je 1x in de week doen.  

 


