
FIFA+ PREVENTIE W-UP



Voorste Kruisband Letsel

De cijfers

Feiten & cijfers

https://fckruisband.nl/inzichten/feiten-cijfers/


FIFA + voor J-MO 12 ™ senioren

Bij het horen FIFA 11+ zullen de meeste ouders van jongens tussen pakweg 6 en 16 vooral denken aan de verslavende 

computergame. FIFA 11+ is echter iets heel anders. Het is een uitgekiend warming-up programma voor voetballers van alle 

niveaus en is ontwikkeld door FMARC, het medisch onderzoekscentrum van de FIFA, om blessures te voorkomen. En het 

werkt!

Het FIFA 11+ programma bestaat uit 15 oefeningen verdeeld over drie onderdelen. Deze warming up moet standaard aan 

het begin van elke training gedaan worden, ten minste twee keer per week. Het kost ongeveer 20 minuten. Voorafgaand 

aan een wedstrijd zouden alleen de loopoefeningen gedaan moeten worden (deel 1 en 3). Behalve een bal en 12 pionnen 

of dopjes heb je niets nodig.

● Deel 1: zes rustige loop oefeningen en oefeningen om de heupen los te maken.
● Deel 2: zes oefeningen gericht op kracht in de benen, balans/coördinatie, explosiviteit en behendigheid. Onder 

andere plank, squat en springen. Je kiest in dit deel uit drie niveaus, toenemend in intensiteit.
● Deel 3: drie loopoefeningen met hogere snelheid in combinatie met voetbal specifieke bewegingen (wenden, keren, 

starten, afremmen).



FIFA 11+ helpt echt om voetbal blessures te voorkomen

Het FIFA11+ programma is uitgebreid in de praktijk getest en blijkt zeer effectief in het verminderen 

van blessures in het amateurvoetbal. Bij verschillende onderzoeken is gebleken bleek dat FIFA 11+ 

resulteert in maar liefst 40-50% minder geblesseerde spelers.

Als heel voetballend Nederland het FIFA 11+ programma zou invoeren dan zou dat zo’n 250.000 

blessures per jaar schelen. Hier is door voetbalclubs nog veel winst te behalen.

Het FIFA 11+ programma:

https://fckruisband.nl/kruisbandletsel/preventie-kruisbandletsel/

https://fckruisband.nl/kruisbandletsel/preventie-kruisbandletsel/


Je kunt het warming-up-programma uitvoeren aan het begin van iedere training, 

tenminste 2 maal per week. Het programma bestaat uit 15 verschillende oefeningen 

onderverdeeld in 3 delen: 

+ Deel 1: Dynamische loopvormen (6 oefeningen) 

+ Deel 2: Kracht, Coördinatie en Stabiliteit (6 oefeningen) 

+ Deel 3: Dynamische Loopvormen (3 oefeningen) 

Een warming-up met ‘de 11+’ duurt ongeveer 20 minuten. Vóór aanvang van een 

wedstrijd is het advies alleen de dynamische loopvormen (deel 1 en 3) te doen. 

Hoe gebruik je het FIFA 11+ programma



Youtube playlist FIFA 11+

FIFA 11+

https://youtube.com/playlist?list=PLCGIzmTE4d0jJ8nngB9Szd8uWwuEPD4QD


FIFA + KIDS voor J-MO-7 ™ J-MO-11

Uitgebreid oefenschema met veel variatie en nivo opbouw passend bij jouw groep

Wetenschappelijke onderbouwing en effectief bewezen. Opgezet door de FIFA

FIFA 11+ kids nederlands

https://fysiotherapie.zorgsaamnijverdal.nl/wp-content/uploads/2021/03/Fifa11-Kids-NL-Fysiotherapie-ZorgSaam.pdf


Youtube playlist FIFA 11+ kids

11+ Kids

https://youtube.com/playlist?list=PLDQRvoB5G_kr-NX0ZRtccXLx8LY8D0-az


Enkel versterkende oefeningen

Heeft je team zwakke enkels of eerder een enkelblessure gehad? Dan is het belangrijk om 
extra spierversterkende oefeningen uit te voeren voor de enkel. Uit wetenschappelijk 
onderzoek is gebleken dat uitvoering van deze oefeningen effectief bijdraagt aan het 
voorkomen van enkelblessures. 

Je kunt oefeningen uit de App ‘Versterk je enkel’ gebruiken. Hierin zie je ook verschillende 
variaties op een oefening. Je kunt de oefeningen downloaden als  een app op je telefoon. 
Zoek in je App Store op ‘Versterk je enkel’.

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.veiligheid.versterkjeenkel

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.veiligheid.versterkjeenkel




Afsluiting

Begin met oefenen en kijk naar de youtube video’s. Gebruik de hand out. 

Kijk naar elkaar en leer van elkaar. Goede uitvoering en aandacht is belangrijk voor het 

resultaat van de oefeningen op lange termijn.

SUCCES en bedankt voor jullie aandacht


