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1- Voorwoord 

Trainingsleer en training geven is leuk! Het nadeel is dat de meeste boeken vrij ‘taai’ zijn om te lezen. 

Ik heb geprobeerd om er een persoonlijke noot aan toe te voegen waardoor het hopelijk 

begrijpelijker en leuker is om te lezen. Ik ben geen universitair geschoolde bewegingswetenschapper, 

maar een praktijkman (ik geef trainingen sinds 1986). Wel ben ik gediplomeerd Atletiektrainer,  Loop-

, Conditie trainer en Fitness instructeur B. Een beetje theoretische achtergrond heb ik dus wel. 

Zonder theorie kom je er ook niet en naar mijn mening is juist de theorie van dit vak donders 

interessant 

Als naslagwerken heb ik o.a. de opleidingsliteratuur van de Atletiek Unie en het boek ‘Elementaire 

Trainingsleer en Trainingsmethoden van Tjaart Kloosterboer gebruikt.  

Schuin gedrukt staan persoonlijke opmerkingen, ervaringen, meningen en inzichten. Ga die niet 

kopiëren, maar ontwikkel je eigen inzicht en mening. Ik heb zeker niet de wijsheid in pacht.  

Raoul Kluivers 
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2- Energieleverantie  

Zo,…laat ik maar met een redelijk gecompliceerd onderwerp beginnen, jullie zijn nu nog wakker. 

Waar gaat het om bij energieleverantie? Eigenlijk is het helemaal niet zo ingewikkeld. De motor moet 

draaien en die motor heeft brandstof nodig. Bijvoorbeeld elektriciteit, gas, diesel, benzine of kerosine. 

De ene brandstof heeft meer capaciteit als de andere ( rij je lekker 1 op 25 ipv 1 op 5). Maar soms  

moet je ook het gaspedaal vol intrappen en van 1 tot 100 komen binnen de 8 seconde. Dan kies je 

voor een brandstof met wat meer vermogen.  

Wat een vergelijking voor iemand die niets met auto’s of motoren heeft……Maar misschien dat het 

voor jullie dan duidelijker is zodra je bij de taaiere kost bent.  

Nu dus…. 

Energie bronnen. 

- Samentrekken van een spier is een gevolg van een zenuwprikkel en splitsing van energie die 
ligt opgeslagen in chemische (brand)stoffen. 

- Cellen in het lichaam kunnen alleen aan energie komen door de verbranding van brandstof. 
- Verbranding betekent niets anders dan een verandering in samenstelling van stoffen of het 

splitsen van verbindingen in andere stoffen. 
 

Door het verbreken van chemische verbindingen komt energie vrij. Dit verbreken gebeurd met 

behulp van een zenuwprikkel en met behulp van enzymen. Belangrijk voor de werking van een 

enzym is: 

 Een gelijkmatige temperatuur ( ongeveer 37 graden) 

 Een gelijkmatige zuurgraad (pH) 
 

Spiercellen hebben ATP (Andenosine – Tri – Fosfaat) nodig om energie om te zetten in mechanische 

arbeid. 

ATP kan uiteenvallen in ADP (andenosine –Di - Fosfaat) + P (fosfor). Hierbij komt energie vrij.  

ATP is maar voor enkele seconden voorradig en zal dus continu aangevuld moeten worden. Dit heet 

resynthese. Ook dit kost energie. 

Deze energie wordt op verschillende manieren uit verschillende stoffen gehaald. 

1- De splitsing van creatinefosfaat 
2- De splitsing van glycogeen zonder zuurstof 
3- De splitsing van glycogeen met zuurstof 
4- De splitsing van vetzuren 
5- De splitsing van eiwit 

 

Energie die vrijkomt uit deze systemen wordt gebruikt om, afhankelijk van de soort arbeid en 

tijdsduur van de arbeid, de gebruikte ATP weer aan te vullen. 



  Trainingsleer.  
Voshaar MBO Outdoorsports & Guiding © Raoul Kluivers 
 

4 
 

ADP + P + energie= ATP 

De voorraad energie die in het lichaam ligt opgeslagen verschilt per energiebron. Er zijn relatief 

weinig energierijke fosfaten. Glycogeen is er meer, maar de grootste voorraad zit in de vetzuren.  

De genoemde brandstoffen zijn niet even energierijk.  

Energierijke fosfaten leveren per seconde veel energie, glycogeen minder en vetzuren vrij weinig. 

 

Deze verschillen worden uitgedrukt in (en dat weten jullie al uit de inleiding van dit hoofdstuk…poeh, 

dat scheelt): 

 Vermogen (de hoeveelheid energie per tijdseenheid) 

 Capaciteit ( de tijd date er van een bepaald vermogen gebruik gemaakt kan worden) 
 

…………………. Okay..dat moet even bezinken. Lees het nog maar een keer door, ik kan er niets anders 

van maken.  

Kenmerken energiebronnen: 

Creatinefosfaat 

 Energie direct voorradig 

 Weinig voorraad 

 Energie voor 10-15 seconde 

 Zeer hoog vermogen  
 

Glycogeensplitsing zonder zuurstof 

 Veel vermogen 

 Beperkte capaciteit ( ongeveer 1 minuut) 

 Geen zuurstof nodig voor splitsing (anaeroob)  

 Na ongeveer 20 seconde is de energie maximal beschikbaar 

 Er ontstaat melkzuur  
 

Glycogeensplitsing met zuurstof 

Glycogeen is een afbraak van zowel koolhydraten (suikers) als vetten. Voor de verbranding van 

vetten is meer zuurstof nodig dan voor de verbranding van suikers, om de zelfde hoeveelheid ATP 

terug te vormen. 

 Weinig vermogen 

 Grote capaciteit 

 Zuurstof noodzakelijk voor splitsing (aeroob) 

 Energie is na ongeveer 2 minuten maximaal beschikbaar 
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 Geen melkzuur vorming 
 

Vetzuursplitsing met zuurstof 

 Weinig vermogen 

 Zeer grote capaciteit 

 Zuurstof noodzakelijk voor splitsing (aeroob) 

 Energie wordt gebruikt bij lange inspanning met geringe intensiteit 

 Energie is na ongeveer 20 minuten maximaal beschikbaar 
 

Eiwitsplitsing 

 Deze energiebron wordt alleen aangesproken bij extreem lange duurarbeid, waarbij tijdens 
(of voor) de arbeid te weinig wordt gegeten.  

 
Je kent de vreselijke beelden wel van de concentratiekampen tijdens WO 2. Volledig 
uitgemergelde mensen. Deze mensen zijn hun eigen spieren gaan verbranden toen de vetreserve 
op was, pure eiwitverbranding.  

 

Yep, gewoon stampen dit hoofdstuk…… 

Vergelijk het met de verschillende brandstoffen van een motor als dat je meer zegt. Kom niet bij mij 

met de vraag welke motorbrandstof de meeste capaciteit of vermogen oplevert. Grote kans dat ik dat 

niet weet. Google maar. 

Melkzuur  

Hoge melkzuurconcentratie die bij zware inspanning in het bloed kan ontstaan heeft nadelige 

gevolgen op het directe prestatievermogen. 

 Melkzuur heeft invloed op de pH van het lichaam, waardoor de werking van enzymen wordt 
verstoord. Dit heeft een nadelige invloed op de splitsing van creatine, de afbraak van al 
gevormd melkzuur en de splitsing van glycogeen met zuurstof.  

 Verzuring veroorzaakt beschadiging van de spiercellen. Hierdoor vermindert de mogelijkheid 
tot contractie van de spiercel. Tevens gaan spiercellen ‘lekken’ waardoor het transport van 
zuurstof en de afvoer van afvalstoffen wordt verstoord. 

 Een hoge concentratie melkzuur veroorzaakt coördinatie problemen. Omdat de celwand 
wordt beschadigd heeft een zenuwprikkel minder effect op de spier. 

 Pijn. Melkzuur prikkelt de zenuwuiteinden.  
 

Iedereen die wel eens volledig verzuurt is geweest weet hoe dat voelt en ook wat de gevolgen zijn.  

Kijk eens naar de loopnummers 400 meter of een 800 meter. Het melkzuur spuit dan bijna uit de oren 

van de atleten. Vaak krijgen die atleten op het laatst van de race ook minder efficiënte en minder 

gecontroleerde bewegingen (de negatieve invloed op de coördinatie ).  
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Werking van de energieleverende systemen. 

Bepalend voor de soort brandstof die wordt verbruikt is de vraag naar energie per tijdseenheid. 

Het functioneren van energieleverende systemen loopt bij belasting vloeiend in elkaar over. Alle 

afzonderlijke systemen dragen bij aan de totale beschikbaarheid van de hoeveelheid energie. 

Je maakt dus eerst de kerosine op, daarna de benzine en dan de diesel. 

Anaerobe drempel 

Dit is het punt waarbij wordt overgeschakeld van Aerobe belasting naar Anaerobe belasting. 

Arbeid leveren onder de anaerobe drempel: Geen melkzuur (Yes) 

Arbeid leveren boven de anaerobe drempel: Wel melkzuur (Damn) 

Uiteraard is dit afhankelijk van de tijdsduur en intensiteit van de inspanning. 

 

3- Prestatievermogen 

 

 

 

De bovenstaande tabel geeft aan welke factoren het prestatievermogen beïnvloeden. 

Dat zijn: 

1- Aanleg / constitutie 

2- Conditionele factoren 

3- Techniek / Tactiek  

4- Persoonlijke en psychische factoren  

 

 

persoonlijke 

psychische 

eigenschappen 

aanleg/constitutie 

gezondheid 

Prestatie 

vermogen 

techniek 

tactiek 

conditionele 

factoren    

motorische 

basiseigenschappen 
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Aanleg  

Dit is voor een groot deel bepaald door DNA, erfelijk dus.  

Aanleg kan je vaak al op jonge leeftijd waarnemen. Vaak zie je binnen een familie meerdere 

mensen die goed zijn in een bepaalde sport.  

 

Mijn vader en oom (van mijn vaders kant) waren beide lange afstand toppers, mijn broer was 

Nederlands kampioen 3000 meter bij de junioren, ik kan ook aardig lopen en onze zoon is ook 

nogal rap op langere afstanden. Dat kan geen toeval zijn. Aangeboren aanleg / DNA / talent 

dus. 

 

Constitutie  

Ook hier bij geld voor een groot deel: ‘DNA does the job’. 

Als je naar de constitutie (bouw) van verschillende personen kijkt, kan je vaak al zien welke 

types het zijn en welke sporten dus bij die persoon passen (ik kijk dan naar de atletiek en 

minder naar spelsporten). 

We onderscheiden 3 verschillende types:  

 

- Leptosoom (Ectomorf) 

De Leptosoom is lang en slank. Zal meer moeite moeten doen om spiermassa ‘bij te trainen’. 

Dit zijn vaak mensen met aanleg voor duursporten. Leptosomen hebben in verhouding meer 

witte spiervezels (langzame) dan rode spiervezels. 

 

- Atletisch (Mesomorf) 

Dit zijn de mensen met een van nature gespierde bouw. Spiermassa ‘bijtrainen’ gaat relatief 

snel. Dit zijn de zogenaamde ‘explosieve – sprinters’ types.  In verhouding meer rode dan 

witte spiervezels 

 

- Pyknisch (Endomorf) 

Dit zijn vaak kleinere mensen met de neiging tot gewichtstoename. In verhouding is dit type 

vaak sterk. Er is meestal meer onderhuids vet aanwezig, waardoor je spieren minder goed 

ziet. In verhouding meer rode dan witte spiervezels 

 

Daarnaast zijn er allerlei mengtypen mogelijk, maar de regel is dat er toch één type de 

overhand heeft.  

 

Blessuregevoeligheid hoort ook bij constitutie. 
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Conditionele factoren 

Dit noemen we ook wel de grondmotorische basis eigenschappen. 

 

 
 

- Uithoudingsvermogen 

Uithoudingsvermogen kan je uitdrukken in de tijd dat iemand een bepaalde inspanning kan 

volhouden. Wil je het uithoudingsvermogen verbeteren dan zal je vooral het aerobe systeem 

moet trainen. Daarnaast is het verhogen van de anaerobe drempel een belangrijk 

trainingsdoel.  

 

- Kracht 

1- Maximaal kracht 

= De maximale weerstand die een spier / spiergroep kan overwinnen 

2- Snelkracht (vermogen) 

= Het product van kracht en snelheid 

3- Krachtuithoudingsvermogen 

= hoe lang kan een spier / spiergroep één spiercontractie (statische spieractie) of meerdere 

spiercontracties (dynamische spieractie) vol houden. 

 

Spieren kunnen concentrisch of excentrisch kracht leveren. Bij concentrische belasting wordt 

de belaste spier korter. Bij excentrische belasting wordt de belaste spier langer. 

Een voorbeeld van concentrische kracht is de werking van de biceps en de lattisimus dorsi bij 

het optrekken aan een rekstok. 

Een voorbeeld van excentrische kracht is de werking van de quadriceps bij heuvel aflopen of 

de landing bij sprongvormen. Excentrische krachttraining is ‘zwaarder’ voor de spiervezels 

dan concentrische belasting. De spier wordt langer, maar moet wel kracht leveren.  

 

Ik ben een voorstander van sportgerichte en ondersteunende krachttraining. Naar mijn 

mening moet kracht functioneel zijn en in verhouding staan tot lichaamgewicht. In mijn ogen 

is iemand van 70 kg die zich 60 keer kan opdrukken en 60 kg kan bankdrukken in verhouding 

sterker (of liever gezegd, ‘kan meer met zijn kracht’) dan iemand van 110 kg die 50 kg meer 

kan bankdrukken en zich ‘slechts’ 30 keer kan opdrukken. Optrekken aan een rekstok is vaak 

uit- 

houdings- 

vermogen 

kracht snelheid 

Lenigheid Coördinatie 

coördinatie 
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een mooi voorbeeld. Zware (gespierde) personen leggen het bijna altijd af tegen lichtere 

‘pezige’ mannetjes. Functionaliteit is het code woord! IJzer versjouwen moet geen doel op 

zich zijn bij sportgerichte krachttraining (mag natuurlijk wel, maar over het algemeen heb je 

er alleen nogal weinig aan binnen de sport). Massa is zelden functioneel (uitzonderen zijn 

bijvoorbeeld bepaalde werpnummers in de atletiek en sommige spelsporten).  

Spiermassa heeft extra brandstof en extra zuurstof nodig en dat kan je beter ergens anders 

gebruiken (daarbij kost dat extra eten ook nog eens geld en je moet dat extra eten ook nog 

meesjouwen wanneer je een keer een meerdaagse ‘trekking’ doet, waardoor je weer meer 

inspanning moet leveren en nog weer meer eten nodig hebt).  

Het doel van krachttraining is bij mijn schema’s altijd de ondersteuning/verbetering van de 

grondvormen van bewegen en/of als blessure preventieve werking.  

 

   
 

De grondvormen van bewegen zijn: 

- Lopen/rennen 

- Springen 

- Klimmen 

- Rollen/duikelen 

- Gooien/vangen 

- Balanceren 

- Zwaaien 

 

 

- Snelheid 

Snelheid wordt o.a. bepaald door de snelheid waarmee het zenuwstelsel de spieren kan 

aansturen. 

Soorten snelheid: 

-Reactiesnelheid (bijvoorbeeld de reactie op een startschot) 

- Snelheid van afzonderlijke bewegingen (bijvoorbeeld, hoe snel kan je een arm bewegen) 

-Motorische actiesnelheid (bijvoorbeeld de pasfrequentie bij een sprint) 

- Snelheiduithoudingsvermogen (hoe lang kan je de motorische actiesnelheid volhouden) 

 

- Lenigheid 

Lenigheid / flexibiliteit wordt bepaald door de soepelheid van gewrichten en de structuren 

daaromheen (spieren, banden, pezen, gewrichtskapsel). Lenigheid is goed trainbaar door 



  Trainingsleer.  
Voshaar MBO Outdoorsports & Guiding © Raoul Kluivers 
 

10 
 

middel van o.a. ‘rek- en losmakende’ oefeningen. Deze worden vaak tijdens een w-up 

gedaan.  

 

- Coördinatie 

Coördinatie is het samenspel tussen spierstelsel en zenuwstelsel. Dit noemen we ook wel 

sensomotoriek.  

 

Conditie wordt dus bepaald door uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie. Je 

hoort als snel iemand roepen bij een hardloopwedstrijd ‘die heeft een goede conditie!’. Dat hoeft niet 

waar te zijn. Die persoon heeft misschien een goed uithoudingsvermogen maar of hij een goede 

conditie heeft is nog maar de vraag.  

Bij welke sporten zijn (bijna) al deze grond motorische eigenschappen van groot belang? 

De meerkamp bij atletiek scoort hoog in mijn ogen. Alleen is uithoudingsvermogen daar toch wel van 

ondergeschikt belang. 

Langlaufen (en biatlon) is zeker een sport waar alles bij terugkomt. Dit is misschien wel de meest 

complete Olympische sportdiscipline en één van de zwaarste, zo niet de zwaarste (maar daarover 

later meer). 

Survivalrun staat nog in de kinderschoenen qua ontwikkeling, maar survivalrun is zeker een hele 

complete sport.  
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- Techniek – tactiek 

Voor een sportprestatie is ook een bepaalde mate van techniek en tactiek nodig. 

Teamsporten zijn duidelijke voorbeelden betreffende tactiek. Maar een 1500 meter loper die 

altijd de 1e 1400 meter vooraan loopt, maar de laatste 100 meter wordt ingehaald door 5 

man zal misschien ook aan zijn tactiek moeten werken. Techniek komt kijken bij spelsporten 

als tennis en basketbal, techniek met de bal. Techniek is echter belangrijker bij iedere 

bewegingsvorm. Een goede techniek zorgt er voor dat je een beweging economisch uitvoert, 

met minder moeite dus. Het spaart gewoonweg energie. Daarnaast zorgt een goede techniek 

er ook voor dat bijvoorbeeld explosieve kracht kan worden omgezet in het ‘ver weg gooien 

van die speer’. 

 

- Persoonlijke psychische factoren 

Dit wordt vaak vertaald naar mentaliteit. Mentaliteit (inzet) is echter niet de enige factor. 

Wat te denken van een gezinsleven met zorg voor kinderen, een volledige werkweek, school 

of opleiding?  

Daarnaast kunnen zenuwen voor een wedstrijd een negatieve invloed hebben op de 

prestatie, slecht slapen geld het zelfde voor. Kan een sporter zich focussen? Er 100% voor 

gaan? Of neemt hij genoegen met 70%?  

 

Iemand die voor 70% gaat word nog wel eens een slechte mentaliteit verweten, iemand die 

niet helemaal uit zijn dak gaat bij verlies idem. In mijn ogen is dat onzin. Mensen maken een 

keuze en wanneer je niet kan relativeren krijg je het lastig in je leven. Persoonlijk kan ik er 

slecht tegen wanneer mensen niet tegen hun verlies kunnen. In mijn ogen is dat een vorm van 

ongezonde arrogantie. Willen winnen is prima, maar wanneer je er alles aan gedaan hebt en 

toch niet wint was er gewoon iemand sterker. Reken er maar vast op, er is altijd iemand 

sneller, sterker of slimmer en zo niet, dan komt dat moment vanzelf een keer. Wanneer je 

pretendeert er 100% voor te gaan en dan maar 70% geeft, tja, dan heb je een mentaliteit 

probleem.  

 

Toen mijn vader Nederlandse top was in de jaren ’60 had hij ‘gewoon’ een 6 daagse 

werkweek. Om zijn kilometers te maken liep hij naar zijn werk in Groenlo (8 km) en met een 

omweg terug. Anders kwam hij niet aan zijn kilometers. Dan heb je wel inzet en mentaliteit.  

Wil je de top halen, dan zal dat moeten. Neem je genoegen met wat minder, ook prima, maar 

dan ook niet zeuren   

 

4- Trainingprincipes / Trainingswetten 
A- De wet van de individualiteit 

B- De wet van de specificiteit 

C- De wet van de toenemende belasting (overload) 

D- De wet van de verminderde meeropbrengst 

E- De wet van arbeid & rust 
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De wet van individualiteit 

Ieder mens is anders. Dat wil dus zeggen dat trainingschema’s in principe individueel gemaakt 

moeten worden. Wat voor de één werkt, werkt voor de ander misschien niet. 

De wet van de specificiteit 

Trainen zal zo specifiek mogelijk moet gebeuren, sport- en doelgericht dus. 

Een discuswerper zal weinig baat hebben bij een duurloop van een uur.  

De wet van de toenemende belasting (overload) 

Dit is eigenlijk de basis van ieder trainingsprogramma. De training wordt steeds een stukje zwaarder, 

waardoor het lichaam zich iedere keer aanpast aan de verhoogde inspanning. Dit noemen we 

supercompensatie. 

De wet van de verminderde meeropbrengst 

Hoe langer en beter je getraind bent, hoe moeilijker het wordt om nog vooruitgang te boeken. 

In het begin gaat de vooruitgang snel, later is de vooruitgang miniem.  

De wet van arbeid en rust 

Het menselijk lichaam en de menselijke geest hebben na arbeid/training rust nodig om te herstellen. 

De verhouding tussen arbeid en rust en welke verhouding dat moet zijn is voor ieder individu 

verschillend, de één herstelt sneller dan de ander van een bepaalde training. Er zijn wel basisregels 

waar men rekening mee kan houden. Wanneer deze verhouding goed is, zal de progressieve 

overload  (supercompensatie) optimaal uitvallen.  

5- Trainen 

Bij het maken van een trainingsprogramma moet je rekening houden met: 

A- Het uitgangsniveau van de sporter 

B- De leeftijd van de sporter 

C- Het doel van de training ( de conditionele aspecten die men wil trainen) 

Uiteraard is het ook belangrijk om een training leuk en uitdagend te maken en te variëren.  

De dosering van de training 

Wanneer je een trainingsprogramma maakt heb je rekening te houden met belasting componenten.  

A- De omvang van de belasting 

B- De intensiteit van de belasting 

C- De trainingsfrequentie 

D- De herstelfase/pauze 

De omvang van de belasting is de duur van de belasting en het aantal herhalingen 
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De intensiteit (kwaliteit) van de belasting wordt uitgedrukt in het percentage van de persoonlijke 

maximale prestatie of in de hartfrequentie. 

Een basisregel is dat als de intensiteit van een training hoog is, de omvang lager zal zijn. Is de omvang 

hoog, dan zal de intensiteit lager uitvallen.  Bij lopen kan met de intensiteit verhogen door het 

looptempo op te schroeven, maar ook bijvoorbeeld door terreinkeuze. Heuveltraining of training op 

zware ondergrond is intensiever dan trainen in het zelfde tempo op ‘het vlakke’.  

   
Mul zand of harde weg, nogal een verschil. 

De trainingsfrequentie is het aantal trainingen per tijdseenheid (bijvoorbeeld per week). 

De herstelfase/pauze is de verhouding tussen arbeid en rust, zowel binnen de training (pauze tussen 

herhalingen) als binnen een trainingperiode (herstelperiodes per week bijvoorbeeld).  

We gaan even wat dieper in op dit onderwerp.  

Bij intervaltraining heb je actief herstel (de sporter blijft in beweging) en passief herstel ( de sporter 

staat stil gaat zitten of liggen). Bij passief herstel loopt de HF sneller terug, bij actief herstel worden 

afvalstoffen sneller afgevoerd.  

Herstelfase 
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Het eerste gedeelte van het herstel gaat sneller dan het laatste gedeelte zoals je hierboven kan zien. 

Stelregel is dat de eerstvolgende belasting / herhaling kan starten bij een HF van 120-140. 

Het herstelproces is afhankelijk van o.a:  

1- De intensiteit van de training 

2-De omvang van de training 

3-Het niveau van de atleet 

 

Bij trainingsvormen kan men kiezen tussen volledig of onvolledig herstel 

Volledig herstel is wenselijk bij: 

- Trainen van coördinatievermogen 

- Trainen van maximaal kracht 

- Een intensieve wedstrijdcyclus (wedstrijd die kort op elkaar volgen) 

- Techniektraining 

- Trainen van snelheid 

- Trainen van reactievermogen 

- Trainen van explosiviteit 

Onvolledig herstel past men vaak toe bij het trainen van:  

- Snelheiduithoudingsvermogen 

- Krachtuithoudingsvermogen 

- Algemeen en specifiek uithoudingsvermogen 

- Wilskracht  

 

Supercompensatie 
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Bepaalde voorraden in het lichaam , zoals de glycogeen voorraad, worden tijdens de 

rustperiode weer aangevuld.  Deze voorraad wordt echter iets meer dan voor die tijd. Dit 

noemt men supercompensatie. Spreek je die extra voorraad echter niet aan bij de volgende 

training, dan zal deze voorraad niet weer worden aangevuld. Het is dus een tijdelijk- en geen 

definitief proces. 

 

Dus blijven trainen………………… 

 

Supercompensatie zal alleen optreden wanneer de trainingsprikkel voldoende zwaar is (qua 

omvang en/of intensiteit) 

Bij krachttraining werk dat het zelfde. De spierschade door krachttraining wordt gerepareerd 

tijdens de herstelperiode, alleen wordt er wat extra gemaakt zodat het spierweefsel is 

voorbereid voor de volgende training. 

 

Een volgende training kan je het beste inplannen op het moment dat de supercompensatie 

op het hoogste punt is (fase 3 in de tabel). Begin je te vroeg, dan is het herstel nog niet 

optimaal, begin je te laat, dan is de supercompensatie al weer uitgewerkt.  Dat is het werk 

van de trainer. Bepalen wanneer de supercompensatie op zijn top is. Verschillende (en 

eerder genoemde) factoren als persoonlijke factoren, trainingsmethodes en aangesproken 

energie systemen bepalen wanneer deze top is. Het is lastig te bepalen wanneer exact het 

goede moment is. Hoe langer een trainer met een atleet werkt, hoe beter hij dit zal kunnen 

inschatten.  

 

Herstel na een wedstrijd. 

De onderstaande tabel is een lijdraad voor het benodigde volledige herstel na een wedstrijd. 

 

Wedstrijdduur Afstand  Hersteltijd 

< 15 minuten < 5 km 4 dagen 

< 30 minuten < 10 km 8 dagen 

45 – 60 minuten < 20 km 8-15 dagen 

75-100 minuten < 30 km 15-20 dagen 

2-4 uur < Marathon 20-30 dagen 

 

 

Rust, althans relatieve rust, is soms de beste training, kreeg ik al van mijn vader te horen. 

Tijdens de puberjaren nam ik dat soms wat te letterlijk en wat later, na een avondje stappen,  

noemde ik de slaap die ik dan inhaalde ‘even supercompenseren’. 
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6- Trainingsvormen 

Het trainen van uithoudingsvermogen. 

We onderscheiden ‘algemeen uithoudingsvermogen’ en ‘lokaal uithoudingsvermogen’. 

Algemeen uithoudingsvermogen wil zeggen; Niet sportgebonden uithoudingsvermogen. Er moet 

minimaal 1/3e van de totale spiermassa actief zijn. 

Lokaal uithoudingsvermogen beperkt zich tot een bepaald gedeelte van het lichaam, bijvoorbeeld 

alleen de armen of de benen. 

Daarnaast onderscheiden we kort-, middellang- en lang uithoudingsvermogen. 

Kort uithoudingsvermogen 

Is gekoppeld aan de energieleverantie van de energierijke fosfaten en anaerobe glycogeensplitsing 

binnen de tijdsduur van 1’30” a 2 ‘.  

Middellang uithoudingsvermogen is gekoppeld aan anaerobe en aerobe glycogeensplitsing met een 

tijdsduur van ongeveer 8 minuten. 

Lang uithoudingsvermogen is gekoppeld aan aerobe glycogeensplitsing en later vetzuur verbranding 

met een tijdsduur van ongeveer 30 minuten of meer. 

En we hebben de indeling op basis van energieleverantie. 

Aeroob uithoudingsvermogen en anaeroob uithoudingsvermogen. 

 

Uithoudingsvermogen wil zeggen ‘hoelang men een bepaalde beweging kan volhouden’ of ‘hoelang 

er arbeid kan worden geleverd’.  Hoelang kan men weerstand bieden aan opkomende vermoeidheid. 

Lichamelijke vermoeidheid, sensorische vermoeidheid (zenuwstelsel) en psychische vermoeidheid. 

Methoden 

- Duurtraining 

- Extensieve intervaltraining 

- Intensieve intervaltraining 

- Herhalingstraining 

- Snelheid uithoudingsvermogentraining 

Training aerobe capaciteit en vermogen 

Het algemene aerobe uithoudingsvermogen wordt getraind wanneer: 

- Meer dan 1/3e van de totale spiermassa wordt gebruikt 

- De arbeid langer is dan 30 minuten 

- Minimaal 50% van de circulatiecapaciteit wordt aangesproken (HF 120 of hoger) 
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Trainingsmethoden die gericht zijn op het verbeteren van het aerobe uithoudingsvermogen zijn: 

- Duurtraining 

* Extensieve duurtraining 

* Fahrtlektraining 

* Intensieve duurtraining 

Met deze trainingen wil men bereiken dat de prestaties beter worden over langere afstanden of 

gedurende een langere tijd.  

Een ongetrainde atleet kan ongeveer 50% van zijn maximale prestatie aeroob leveren. Bij een 

getrainde atleet kan dat verhoogd worden naar 80% 

*Extensieve duurtraining 

Dosering  

  

Duur Lang uithoudingsvermogen 
1: tot 30 minuten 
2: 30-90 minuten 
3: 90 minuten of meer 
eventueel kan men dit voor beginners verdelen in blokken van minimaal 3 
minuten met pauzes tot de HF rond de 130 ligt. 

Intensiteit 50% van de maximale belasting 
Ruim onder de anaerobe drempel 

Pauze Geen 

Herhalingen Eén 

 

Extensieve duurtraining is eigenlijk niets anders dan de bekende ‘rustige duurloop’. 

*Fahrtlektraining 

Bij een fahrlektraining varieer je in hartslag, waarbij de hartslag niet boven de anaerobe 

drempel mag uitkomen. Deze variatie kan je bewerkstelligen door tempowisselingen, maar 

ook door terrein keuze. Varieer in ondergrond en terrein ( weg, zandweg, slootkant, 

heuveltjes, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Trainingsleer.  
Voshaar MBO Outdoorsports & Guiding © Raoul Kluivers 
 

18 
 

De onderstaande gegevens van een hartslagmeter geven duidelijk variatie in hartslag aan. 

Dit is een (korte) fahrtlektraining.  Deze training was een oriëntatieloop door gevarieerd 

terrein met 12 Checkpoints. 

 
 

De onderstaand gegevens van de hartslagmeter geven ook variatie in hartslag aan, waarbij 

de HF wat lager is (de intensiteit lag dus lager) maar de afstand en tijdsduur is meer (grotere 

omvang). Deze gegevens komen van de Ontberings-, Trainings Tocht. Een loop over 35 km 

door zeer gevarieerd (gewoon nogal zwaar) terrein. 

 

 
 

Ik ben een liefhebber van de fahrtlektraining. Een ‘gewone lange extensieve duurloop’ vind ik 

minder leuk. De afwisseling van de fahtlektraining maakt het mooi werk. Een keer dwars door 

een maïsland, over een sloot springen, een heuveltje meepakken en zo nu en dan een hoger 

tempo inzetten maakt het dat de motivatie aanwezig blijft bij mij.  
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OTT (Ontberings-, Trainingstocht) 

 

Effecten van extensieve duurtraining en fahrtlektraining 

 Betere doorbloeding van de spieren door het aanmaken van extra haarvaten (Capilarisatie). 

Haarvaten gaan zich vermeerderen en verwijden. Hierdoor kan er meer O2 vervoerd worden 

naar de spieren en de CO2 wordt beter afgevoerd. 

Denk aan het stroomgebied van een rivier. Een rechtdoorlopende brede beek zet minder 

water af, dan een vertakte en meanderende (kronkelende) beek. 

 De dikte van de hartwand neemt toe en dus het slagvolume. Iedere harstlag pompt dus meer 

bloed rond (en dus O2 de ene kant op en CO2 de andere kant op). Je rust HF zal omlaag gaan. 

En je H.M.V. (Hart Minuut Volume) stijgt bij (sub)maximale belasting. 

H.M.V. = De hoeveel bloed die het hart per minuut rondpompt 

 De vitale capaciteit neemt toe (…….huh?).  

Dit wil zeggen dat je ademhaling langzamer en dieper wordt omdat de ademhalingspieren 

sterker worden. Je ademhaling wordt dus effectiever. Het A.M.V. (Adem Minuut Volume) 

stijgt bij (sub)maximale belasting. A.M.V. = De hoeveelheid lucht die per minuut wordt 

ingeademd.  

 Kleine toename glycogeen in de spieren. 

 Het aanpassingsvermogen op warmte neemt toe. 

 Botten, beenderen, pezen en spierweefsel worden minder kwetsbaar. 
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*Intensieve duurtraining 

 

Dosering  

  

Duur 20 a 60 minuten 

Intensiteit 70-90%  van het maximale prestatievermogen 

Pauze Korte blokken: 5 minuten 
Lange blokken: 15 minuten 

Herhalingen Korte blokken:  4-10 
Lange blokken: 2-4 

 

Effecten van intensieve duurtraining. 

Extensieve duurtraining doet vooral een beroep op vetzuurverbranding (bij een langere belasting). 

Intensieve duurtraining zorgt voor uitputting van de glycogeen voorraad. Deze training is belangrijk 

voor het ‘glycogeen stapelen’ en voor het opschuiven van de anaerobe drempel. Deze training heeft 

een herstelfase van 48 uur. De glycogeenvoorraad is anders niet voldoende aangevuld (denk aan het 

overload effect). Verder zijn de effecten nagenoeg gelijk aan die van extensieve duurtraining. Het 

belangrijkste verschil is het opschuiven van de anaerobe drempel. 

 

Dit is de grafiek van een intensieve duurtraining. De 5e herhaling is niet goed geregistreerd. 

- Extensieve interval training 

Dosering  

  

Duur 20-60” arbeid 

Intensiteit 70-80% van het maximale vermogen 

Pauze Tussen herhalingen 45-90” 
Tussen series 4-6’ 

Herhalingen 10-40, in series van maximaal 8 herhalingen 

 

Effecten van Extensieve intervaltraining 

Bij deze trainingsvorm is de pauze zeer belangrijk. We hebben het over de ‘lonende pauze’. 

Het hart wordt in de pauze extra geprikkeld, wat ten goede komt aan het aerobe 
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uithoudingsvermogen. De overgang van arbeid naar rust zorgt voor variatie in het slagvolume en 

slagfrequentie. Na de arbeid daalt de slagfrequentie, maar het bloedaanbod is nog steeds groot, dus 

moet het slagvolume stijgen.  Met minder slagen wordt de zelfde hoeveelheid bloed rondgepompt. 

Deze trainingsvorm kan zorgen voor vergroting en verdikking van de hartspier. 

Het doel van deze trainingmethode ligt op de verbetering van de hartprestatie. 

Bijkomende voordelen van deze trainingsvorm zijn: 

- In relatief korte tijd is het uithoudingsvermogen te vergroten 

- Arbeid-rust verhouding is individueel te regelen, waardoor men toch in een groep kan 

trainen. 

- Intensiteit is goed controleerbaar 

- Veel mogelijkheid tot variatie  

Trainen van anaeroob lactische capaciteit en vermogen. 

Het anaeroob uithoudingsvermogen wordt getraind wanneer de intensiteit van de training boven het 

omslagpunt (anaerobe drempel) zit. 

 Methodes zijn: 

 

- Intensieve intervaltraining (bloktraining en interval tempotraining) 

- Tempotraining 

Vermogen 

- Herhalingstraining 

 Dosering  

   

Bloktraining Duur 15-45” 

 Intensiteit 90-100% 

 Pauze Tussen de herhalingen: 2x arbeidstijd 
Tussen series: 4-6’2-4 series van 4-8 herhalingen 

 Herhalingen  

   

Interval tempo Duur 45”- 3’ 

 Intensiteit 80-90% 

 Pauze 4-8’ 

 Herhalingen Max 8 bij arbeid 45” 
2-3 bij arbeid 3’ 

   

Tempotraining Duur Wedstrijdafstand of meer 

 Intensiteit Maximaal 

 Pauze Tot volledig herstel, 30’ 

 Herhalingen 1-3 
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Herhalingstraining Duur Anaeroob - a- lactisch vermogen 5-10” 
Anaeroob - lactisch vermogen 15-25” 

 Intensiteit 100% 

 Pauze Tot volledig herstel. 15 a 30’ 

 Herhalingen Bij kortdurende herhalingen 2 a 6 
Bij langer durende herhalingen 2-4 

 

Effecten van de training van anaeroob lactische capaciteit 

 Melkzuurbuffering. 

 Door veel te trainen op een intensiteit waar melkzuur bij vrij komt vergroot het lichaam de 

‘alkalireserve’.  Alkali bindt melkzuur, waardoor de zuurgraad in het bloed gelijk blijft en men 

dus minder last heeft van de negatieve effecten van verzuring. Pas als de alkalireserve op is 

zal het melkzuur de PH in het bloed doen veranderen en treden de negatieve verschijnselen 

van verzuring op.  

 Melkzuurtolerantie. 

Neutraliseren van de afvoer van melkzuur gaat beter en sneller. 

 Pijngewenning die optreedt door melkzuur. 

Effecten van de training van het anaeroob lactische vermogen 

De training zorg er voor dat het anaerobe systeem energie snel afgeeft. Enzymen die dit 

bewerkstelligen moet voldoende aanwezig zijn en niet belemmerd worden door een zure omgeving.  

Het lichaam mag tijdens deze training NIET verzuren en het lichaam moet volledig herstellen.  

- Snelheiduithoudingsvermogen training 

 

Dosering  

Duur 6-10”per herhaling 

Intensiteit 100% 

Pauze Tussen herhalingen:   > 1’30” 
Tussen series: 6’ 

Herhalingen 2-4  series van 4-8 herhalingen 

 

Deze trainingsvorm richt zich op de energieleverantie door ATP en CrP. Wanneer dit systeem 

vaak wordt belast zal het lichaam sneller CrP gaan aanmaken. De capaciteit van het systeem 

wordt positief beïnvloed.  

Uithoudingsvermogen is hierboven uitgebreid behandeld. Denk niet dat je nu alles al weet, het 

trainen van de verschillende soorten uithoudingsvermogen is complex en er komen veel verschillende 

facetten bij kijken. Uithoudingsvermogen is belangrijk bij veel sportsoorten en zeker ook binnen het 

beroep Outdoor Guide en Wilderness Guide, vandaar dat wij er dieper op ingaan dan op de andere 

factoren die ‘conditie’ bepalen.  
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Het trainen van snelheid 

 
 Methoden om snelheid te trainen. 

1- Trainen van reactiesnelheid 

Dit kan door o.a. middel van start- en reactieoefeningen vanuit verschillende houdingen 

en estafettes.  

2- Trainen van versnellingskracht. 

Vooral snelkracht, start- en looptechniek bepaald het acceleratievermogen.  

Dit kan je trainen door middel van: 

- startoefeningen 

- korte sprongen 

- lange sprongen 

- specifieke krachttraining, dynamisch! 

3- Training van bewegingsfrequentie 

Hierbij trainen we vooral de coördinatie, het samenspel tussen verschillende spieren 

(agonist-antagonist) en ledematen. Volledig herstel tussen herhalingen is bij 

coördinatieorganen van groot beland. 

Trainingsvormen: 

- plotselinge bewegingswisseling (innervatie) zoals een enkele skipping uit looppas.  

- tripling 

-skipping 

- alle loopvormen vanuit een vliegende start 

- tempowisselingen 

- heuvel af lopen 

4- Trainen van snelheid uithoudingvermogen (zie vorige hoofdstuk) 

 

Het trainen van kracht 

Kracht is het vermogen van spieren om een belasting of weerstand te overwinnen, te verplaatsen of 

onder controle te houden. Behalve een effect op spiermassa heeft krachttraining ook een rol in het 

verbeteren van coördinatie door het verhogen van de spierkracht. 

Kracht wordt ontwikkeld door spieren. Techniek, maar ook uithoudingsvermogen en snelheid zijn 

niet los te denken van krachtinzet door spieren. Krachttraining verbeterd het samenspel tussen 

zenuwstelsel en spieren en richt zich op de verbetering van één spier of meerdere spieren samen.  

Het effect van de training wordt bepaald door:  

 

- Het aantal herhalingen 

- De zwaarte van de te overwinnen weerstand 

- De snelheid waarmee de oefening wordt uitgevoerd 

- De pauze tussen de series 
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Bouw van de spier 

De spier is opgebouwd uit: 

- Spierbundel 

- Spiervezel 

- Myofibrillen (contractiele elementen) 

- Sacromeren (het stuk tussen twee Z-membranen) 

- Myofilamenten (actine en myosine) 

 

Effecten van krachttraining 

- Verhoging van prikkelsterkte, waardoor meerdere ‘eenheden’ zullen reageren. 

- Prikkelfrequentie van de zenuwen wordt verhoogd om actine en myosine dieper en 

krachtiger in elkaar te laten schuiven 

- Verdikking van de spiervezel 

- Verbetering van de stofwisseling in de spier (positieve invloed in de energieleverende 

processen binnen de spiercel)  
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Onderverdeling van spierkracht 

Afhankelijk van de manier van contractie verdelen we kracht onder in statische kracht en 

dynamische kracht.  

Statische kracht wordt ontwikkeld tegen een vaste weerstand of bij de fixatie van een bepaald 

lichaamsdeel. 

Dynamische kracht kunnen we onderverdelen in concentrisch en excentrisch.  

Het is afhankelijk van het doel (sport) of je statische en/of dynamische kracht gaat trainen. Ik heb 

persoonlijk een hekel aan statische belasting. Ik ben er ook slecht in. De gemiddelde dame van de 

woensdagochtendgroep kan langer in een ‘stoeltjes houding’ zitten dan ik. Het bijna irritant populaire 

‘planking’ en de term ‘core stability’ waar je tegenwoordig mee wordt doodgegooid zijn niet aan mij 

besteed. Core stabillity heet bij ons gewoon ‘vormspanning’. Vormspanning is belangrijk, dat is zeker, 

maar ik ga niet ‘de plank uithangen’ om dat te trainen. ‘Planking’ is volgens mij populair omdat je het 

gewoon voor de TV kan doen. Ik klim liever 10 keer in een touw, wedden dat het effectiever is voor 

onze sport? De sporten die wij op de Voshaar doen zijn grotendeels dynamisch, dus kies ik voor 

dynamische krachttraining. Vormspanning train je dan ‘vanzelf’ door op je houding te letten en het 

spierkorset van je romp aan te spannen. Uiteraard doen we op de Voshaar wel wat aan statische 

belasting en training (o.a. Knijpkracht onderarmen), maar verreweg de meeste vormen zijn 

dynamisch (ik moet het zelf voordoen, vandaar ).  

Verder kan je dynamische kracht onderverdelen in: 

- Krachtuithoudingsvermogen 

- Snelkracht 

- Explosieve kracht (het eenmalige verplaatsen van een zo groot mogelijke weerstand of 

gewicht met een zo groot mogelijke snelheid) 

- Maximaal kracht 

Drie van de vier hadden we al behandeld in een eerder hoofdstuk. 

Doseringen dynamische krachttraining 

 Belasting Aantal herhalingen Rust tussen series Aantal series 

Maximaal kracht 100% 1 6’ 3-8 

Explosieve kracht 80-100% 8-1 5-6’ 2-6 

Snelkracht 60-80% 15-8 3-5’ 2-6 

Krachtuithoudingsverm. < 60% 15-60 < 3’ 3-6 

 

Welke vormen van krachttraining gaan we gebruiken, en wanneer?  

1- Analyseer de sport en maak keuzes 

 Soort spiercontractie 

 Soort kracht 
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 Soort spierspanning 

2- Bepaal de beginsituatie van de sporter 

3- Bepaal door middel van periodisering in welke fase welke componenten van kracht getraind 

moeten worden. 

4- Stel trainingsdoelen per periode 

5- Kies een methode van krachttraining en de organisatievorm 

Methoden 

1- Stationsorganisatie 

2- Circuitorganisatie 

3- Piramideorganisatie 

4- Complexe organisatie 

5- Plyometrie 

 

Stationsorganisatie 

- Niet te veel oefenvormen / stations 

- Oefenvormen worden per station afgerond (aantal series en herhalingen) 

- Per station één spier of spierketen 

- Rustmoment is de wissel naar het volgende station (tijd aangeven) 

 

Circuitorganisatie 

- Veel oefenvormen per training 

- Per station wordt een spiergroep belast 

- Na één serie arbeid, doorschuiven naar het volgende station 

- Belasting is meestal met eenvoudige materialen (medicinbal, handhalter, etc)  of het eigen 

lichaamsgewicht  

- Belasting wordt bepaald door het aantal herhalingen en het aantal rondgangen (al dan niet 

binnen een bepaalde tijd) 

Dit is een leuke vorm. Leuk is echter lang niet altijd effectief. Wanneer er goed wordt nagedacht over 

de volgorde en over de verschillende oefeningen is dit een prima organisatievorm. Vaak wordt dit 

echter toegepast om lessen te kunnen geven aan grote groepen, zonder dat men echt nadenkt over 

de effectiviteit. Men ziet dit vaak bij groepslessen in sportscholen.  

Piramideorganisatie  

Dit is een stationsorganisatie waarbij men traint in een ‘smalle’ piramide of in een ‘brede’ piramide.  

Het aantal oefenvormen is beperkt vanwege de hoge intensiteit. 

- Smal: Hoge belasting met weinig herhalingen (snelkracht en explosieve kracht) 
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- Breed: Lage belasting en veel herhalingen (krachtuithoudingsvermogen en snelkracht) 

De series bestaan uit verschillende series met een verschillend aantal herhalingen en een wisselende 

belasting.  

Bijvoorbeeld: 

Breed: 20 x 50% - 15 x 60% - 10 x 70% - 15 x 60%- 20 x 50% 

Smal: 6 x 80% - 4 x 85% - 2 x 90% - 4 x 85% - 6 x 80% 

Complexe organisatie 

Complexe krachttraining is zeer effectief. Je voert de bewegingsvorm uit die je wilt trainen, met extra 

belasting. Voordat je met deze training begint er altijd voor zorgen dat er al een blok algemene 

krachttraining aan vooraf is geweest. Dit kan je inbouwen in de w-up.  

Wil je een complete training maken, dan kan je dat op de volgende manier doen. 

- Een serie herhalingen van algemene oefeningen met flinke weerstand 

- Een serie herhalingen van algemene oefeningen met lage of geen weerstand 

- Een serie met weerstand in de specifieke bewegingsvorm 

- Uitvoering van de specifieke sportbeweging zonder weerstand  

Hieronder twee voorbeelden van een complexe krachttraining 

Voor een sprinter 

- Squats, haltertraining op 60%  10x 

- Squats zonder belasting  20x 

- Sprint uitvoeren met elastiek 3x 

-Sprint uitvoeren zonder elastiek  
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Voor een survivalrunner 

- Biceps curl met 60%  10x 

- Alleen op armkracht een touw inklimmen 2x 

-Op armkracht met gewichtvest 2x 

- Touw inklimmen met voetklem 

Plyometrie  

(A.K.A.: 6 dagen spierpijn) 

Dit is een zeer zware vorm van krachttraining en eigenlijk alleen geschikt voor goed getrainde 

sporters.  Een goede w-up met een flink bestanddeel aan algemene kracht is een voorwaarde.  

Dit is een combinatie van concentrische krachttraining en excentrische krachttraining.  

Eerst wordt de keten excentrisch belast en vervolgens concentrisch.  

Een mooi voorbeeld zijn de zogenaamde ‘dieptesprongen’. 

- De sporter springt van een verhoging naar beneden (de keten wordt excentrisch belast) waarbij de 

landing de hakken niet aan de grond mogen komen. 

- Direct gevolgd door een sprong in de hoogte. 

 

Het trainen van lenigheid 

De inzichten op het trainen van lenigheid (stretchen / rekken) zijn nogal veranderlijk en de meningen 

verschillen. Men kan roepen wat men wil, maar zolang mijn honden en katten ‘stretchen’ zie ik het als 

een ‘must do’. Die beesten is nooit verteld of iets goed of slecht is, maar doen dat omdat het maakt 

dat ze zich beter voelen en beter kunnen presteren. Voordat mijn hond Canouck vanuit rust op jacht 

gaat, gaat ze altijd stretchen en ik denk dat iedereen dat wel herkent van zijn huisdier.  

Lenigheid betekent niets anders dan de bewegingsuitslag die gewrichten kunnen maken.  

Lenigheid heeft een positieve invloed op: 

1- De kwaliteit van de beweging 

2- Het tempo waarmee een beweging kan worden aangeleerd 

3- De ontwikkeling van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen in de beweging 

4- Het voorkomen van blessures 

5- De bewegelijkheid van gewrichten 

6- De contractiesnelheid van spieren  

 

 Naast deze fysiologische aspecten is een warming up ook belangrijk als sociaal gebeuren en 

om sporters mentaal voor te bereiden op de training of wedstrijd.  

Lenigheid trainen is niet zo moeilijk. Verbetering is al heel snel waarneembaar. Train je de lenigheid 

echter een tijdje niet, dan verlies je de lenigheid alweer snel. 
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Bij een normale werkweek geef ik 6 keer per week een uitgebreide w-up. Hierin verwerk ik veel 

‘losmakende’ oefeningen en stretch methodes waarbij ik zelf altijd meedoe. Tijdens de zomerstop 

vervallen die trainingen gedurende 4 weken. Ik blijf wel trainen, of train zelfs meer, maar een 

uitgebreide w-up komt er dan meestal niet meer van. Meestal ben ik na die 4 weken dan ook ‘zo 

soepel als een boomstam’. Binnen twee weken na de start van het nieuwe seizoen zit ik echter weer 

op het lenigheidniveau waar ik voor de vakantie ook zat. Bij mij zijn het vooral rugspieren en de 

hamstrings die verkorten in die vakantieperiode. Die gebruik ik veel in de zomer (kajakken, 

hardlopen), maar stretchen doe ik minder.  

Er zijn verschillende methoden van lenigheidtraining 

- Methode van Janda 

- Methode van Anderson 

- Methode van antagonistisch rekken 

- Verend rekken 

Maar wat de meeste trainers doen (waaronder ik) is een programma wat samengesteld is uit de 

verschillende methodes 

Een goed w-up ziet er voor mij als volgt uit. 

- Afhankelijk van de sport die men gaat doen kies je voor een bewegingsvorm waarbij je ‘warm’ 

wordt. En het liefst een bewegingsvorm waarbij een groot gedeelte van je lichaam gebruikt wordt. 

Meestal is dat ‘warmlopen’. Afhankelijke van (o.a.) de buitentemperatuur kies je voor de tijdsduur 

van warmlopen.  

- Vervolgens begin je met een serie losmakende oefeningen en lichte stretchoefeningen 

- Tijdens het stilstaan, koelt je lichaam weer af.  Voordat dat gebeurd wordt er weer warmgelopen (of 

oefeningen op de plaats, kan ook) 

- Bij de volgende oefenserie wordt er meer en verder gerekt (en verend rekken). Ik probeer bijna 

iedere spiergroep 2 a 3 keer te behandelen gedurende 10 a 15 seconde.  

- Na de serie gaan we bewegingsspecifieker te werk met loop- en/of techniek en/of krachtoefeningen. 

- Afgesloten wordt meestal met nog een stel oefeningen. Dit is mijn inziens niet echt noodzakelijk, 

maar geeft de sporters en trainer kans om even bij te kletsen en de focus te krijgen op de eigenlijke 

training. 

Een w-up van mij duurt meestal 30 a 40’. Dat is lang, maar ‘stiekem’ is het natuurlijk ook al een stuk 

training van de andere grondmotorische eigenschappen.  

Tip: wanneer je begint met training geven kan je het beste in een bepaalde volorde werken bij het 

stretchen. Van beneden naar boven bijvoorbeeld. Gebruik NOOIT een stretchvorm waarvan je niet 

weet waar hij voor is. Er zijn altijd sporters die daar naar vragen (en terecht) en soms weet een 

sporter het wel (of denkt het te weten). Weet dus wat je doet en waarom!  

 

 



  Trainingsleer.  
Voshaar MBO Outdoorsports & Guiding © Raoul Kluivers 
 

30 
 

 
Warm blijven ‘op de plaats’ tijdens een warming-up. 

Cooling down 

Het belangrijkste van een cooling-down is het afvoeren van afvalstoffen die geproduceerd zijn tijdens 

de inspanning. De doorbloeding van de spieren moet nog even (op een lager niveau) door gaan. 

Rustig uitlopen wordt hier meestal voor gebruikt. Afhankelijk van de sport kan je natuurlijk ook 

kiezen voor andere bewegingsvormen (fietsen, peddelen, etc). Het afsluiten van de cooling-down kan 

gebeuren door middel van licht statisch rekken.  

Na krachttraining doe ik nooit aan rekken. De scheurtjes die ontstaan zijn in de spiervezels worden 

dan nog een keer extra belast. 

7- Presteren 

Wil je het prestatievermogen positief beïnvloeden dan moet je ook rekening houden met de 

volgende zaken: 

Taperen 

Dit is de op- of afbouw van trainingsomvang en intensiteit naarmate het doel nadert. Bij het 

hoofdstuk periodiseren gaan we daar verder op in. 

Overtraining 

Te veel training kan een nadelige invloed hebben op de prestatie, de positieve overload wordt een 

negatieve. Te snel weer binnen een zelfde systeem trainen, een te hoge intensiteit, een te grote 

omvang en te weinig rust kunnen allemaal leiden tot ‘overtraindheid’. 

Voeding 

Gebruikte reserves moeten weer aangevuld worden. Een goede voeding helpt daar bij.  
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Vochthuishouding 

Naarmate de inspanning groter (langer, zwaarder) wordt gebruik je meer vocht. Te veel vochtverlies 

kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid en warmte intolerantie (wanneer je urine de kleur van stroop 

heeft en sterk ruikt, dus stinkt, is dat een teken van dehydratie). 

Vaak genoeg en voldoende drinken is dus belangrijk.  

Je kunt ook vocht stapelen. Voor de training al voldoende drinken, zodat je tijdens de training niet de 

hele tijd naar je bidon hoeft te rennen. 

Lichaamsgewicht 

Sporters zouden moet streven naar een laag vetpercentage. Uithoudingsvermogen wordt afgemeten 

naar de zuurstofopname, per kilogram lichaam gewicht en per vetvrije massa. Vet is overtollige 

ballast.  

Dat vet overtollige ballast is kan met een korrel zout genomen worden. Bij hele lange inspanning en 

bij koude kan je er nog wel een voordeel aan hebben. In de winter heb ik altijd meer vet dan in de 

zomer, ik eet meer, maar doe de zelfde inspanning. Door de kou heb je natuurlijk meer brandstof 

nodig, maar toch komt er bij mij altijd een kilo of 1-2 bij. Dat komt niet door alcohol of een kerstdiner, 

ik eet nooit veel ineens en drinken doe ik het hele jaar…zo nu en dan… 

Mijn theorie is dat mijn lichaam het gewoon nodig heeft, als extra reserve en als bescherming tegen 

de kou. Zodra het warmer wordt ben ik die 2 kilo binnen een maand weer kwijt, zonder dat ik er ‘iets 

voor doe of laat’. 

8- Testen en meten 

Intensiteit van een training kun je uitdrukken met behulp van HRR (hartslag reserve)  of EMI (ervaren 

mate van inspanning). 

HRR 

Je hartfrequentie stijgt naarmate de inspanning zwaarder wordt. De maximale HRR kun je als volgt 

uitrekenen. 

HRR = max HF – rust HF. 

Bijvoorbeeld; de rusthartslag van een persoon is 54 (gemeten in de ochtend voor dat je uit bed 

stapt), de maximale hartslag van die zelfde persoon is 190 (gemeten bij een korte maximale 

inspanning).  De HRR van deze persoon is 146. 

EMI (dit is een subjectieve meting!!) 

Met de EMI geeft je als sporter aan hoe intensief je de training of wedstrijd ervaart. Deze schaal kan 

lopen van 1 tot 10, maar ook andere schaalverdelingen zijn mogelijk. 

Een rustige duurloop van 40 minuten zal bij mij normaal gesproken een EMI opleveren van 2 of 3 

Een Intensieve duurtraining kan al snel op 8 uitkomen. 

Een wedstrijd op 9 of 10 (kotsend aan de streep) 

Je kunt ook een rust EMI bijhouden. Was de rust / slaap lang en goed genoeg? 
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Rustpols 

Het bijhouden van je rustpols is een belangrijke indicatie voor een trainingsschema / training. 

Heb je normaal gesproken een rustpols van 50 en zit je ineens op 65, dan kan dat bijvoorbeeld 

duiden op: 

- Niet voldoende hersteld van een training 

- Overtraindheid  

- Ziekte 

Dat kan dus van invloed hebben op het programma wat je gepland hebt voor die dag. 

Om de vooruitgang van een sporter te meten zijn er heel veel testmethodes. We behandelen er 

slechts een paar hier beneden.  

Uithoudingsvermogen 

De Coopertest is een testmethode voor het loopvermogen van een sporter.  

Gedurende 12 minuten wordt er hardgelopen en de sporter legt binnen die 12 minuten een zo groot 

mogelijke afstand af.  

Het aerobe en anaerobe uithoudingsvermogen wordt getest. 

Voor spelsporters wordt vaak de shuttle run test gebruikt. 

Hierbij wordt het versnellingsvermogen, het aeroob uithoudingsvermogen en de wendbaarheid 

getest.  

De test bestaat uit het heen en weer rennen tussen 2 lijnen op 20 meter afstand van elkaar. De 

loopsnelheid van de sporter wordt bepaald door geluidsignalen (vandaar dat het ook wel de 

piepjestest wordt genoemd). 

De loopsnelheid wordt iedere minuut verhoogd doordat de tijdsduur (interval) tussen de 

geluidsignalen korter worden.  Het starttempo is 8 km per uur en iedere minuut komt daar 0.5 km 

per uur bij. Na 8 minuten zit je dus op een tempo van 12 km per uur.  

Regels: 

- De lijn moet met minimaal één voet aangeraakt worden 

- Vertrek van de lijn mag pas bij het geluidssignaal 

- Twee keer opeenvolgend een lijn missen is einde test 

Zoladztest 

De Poolse inspanningsfysiloog Jerzy Zoladz heeft deze test ontwikkeld 
 
Alvorens met de Zoladztest te beginnen wordt er een uitgebreide uitleg gegeven hoe de test in zijn 
werk gaat. 
Als deelnemer aan de Zoladztest is het hardlopen het belangrijkst. Het denkwerk wordt door de 
testleider uitgevoerd. 
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Uitvoering 
Aan de hand van de maximale hartslag zijn er 5 trainingszones te bepalen: 
De maximale hartslag -50, -40, -30, -20, en -10 slagen.  
Alvorens met de test te beginnen onderga je eerst een rustige warming-up gedurende ongeveer 6-10 
minuten.  
Tijdens de Zoladztest loop je 5 maal 6 minuten in een gelijkmatig tempo.  
De eerste loop je 50 slagen onder je maximale hartslag (heel rustig tempo), de tweede 40 slagen 
(normaal tempo), de derde 30 (vlot), de vierde 20 (rond het omslagpunt) en tenslotte de laatste 10 
slagen (pittig tempo boven het omslagpunt). Tussen de series is er een (wandel)pauze van 2 minuten. 
De gelopen afstanden in de gelopen intervallen worden genoteerd. 
 
Na afloop van de Zoladztest  
Na het uitvoeren van de Zoladztest heb je een overzicht van de hartslagzone en de daarbij 
behorende loopsnelheid (in km/u). 

Met behulp van de Zoladztest kan goed worden bepaald welke hartslagzone(s) na een 
trainingsperiode verbeterd of eventueel verslechterd zijn; de gelopen afstand in het betreffende blok 
is dan groter of kleiner geworden. 
Door de resultaten van de Zoladz test te vergelijken met resultaten van de vorige Zoladz test kan er 
vergeleken worden in welke trainingszones er efficiënter gelopen wordt.  

 
Maximale HF bepaald door middel van 400 meters. Na de 1e piek registreerde de hartslagmeter de 
rest van de HF op die 400 meter niet meer. 

De Zoladztest werkt met 5 hartslagzones 

Eerst bepalen we de maximale HF  

Zone 1 = max-50 (rustig) 

Zone 2=max-40 (normaal) 

Zone 3=max-30 (vlot) 
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Zone 4=max-20 (rond omslagpunt) 

Zone 5=max-10 (boven omslagpunt 

Voorbeeld 

Hfmax 180 

 6’per zone lopen  

 Zone1=HF130  900 meter is 9.0 km/u               

Zone 2=HF 140 1020 meter is 10.2 km/u 

 Zone 3=HF 150  1150 meter is 11.5 km/u 

Zone 4=HF 160  1270 meter is 12.7 km/u 

Zone5=HF 170  1310 meter is 13.1 km/u  

Aandachtspunten 

-Bij beginners beperken t/m Z3 

-Regelmatig herhalen 

-Trainingsaccenten leggen  

 

Zoladztest over 3 zones. 
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Snelheid 

- 30 meter sprint met vliegende start 

Doel: bepalen van de maximale cyclische snelheid en anaeroob a-lactisch vermogen . 

Werkwijze: Met een aanloop van ongeveer 20 meter probeert de sporter de volgende 30 

meter zo snel mogelijk af te leggen.  

- 20 meter sprint met staande start 

Doel: bepalen van het maximale versnelling vermogen.  

Werkwijze: na het startsignaal vanuit starthouding wordt de 20 meter zo snel mogelijk 

afgelegd.  

- 4 x 25 meter tov 100 meter 

Doel: Meten van anaeroob –a- lactisch vermogen 

Werkwijze: Met een aanloop van ongeveer 20 meter legt de sporter de 25 meter af. Dit doe 

je 2 keer en de snelset poging telt. Na 10 minuten rust de 100 meter met staande start. Het 

verschil tussen 4 x de snelste 25 meter tijd en de 100 metertijd word gebruikt als referentie. 

Kracht 

- Submaximale krachttest (dynamisch) 

NB: Beweging moet onbelast technisch goed zijn! 

Doel: Het schatten van de maximaal kracht van een spiergroep door deze oefening submaximaal te 

belasten in een oefening die onafgebroken en met een gelijkmatige frequentie uitgevoerd wordt. 

- De geschatte belasting is 50-70% (correspondeert met 10 a 15 herhalingen) 

- Testtijd is maximaal 1 minuut 

- Binnen deze minuut moet het gewicht continu in beweging zijn 

- Tel het aantal herhalingen dat goed is uitgevoerd (qua ritme en techniek) 

- Wanneer het ritme verandert, eindigt de test. 

- Lees in de tabel af, welk belastingspercentage correspondeert met het gescoorde 

herhalingsgetal (15 is ongeveer 60%) 

 

- Abalakov test 

 

Doel: het meten van de explosieve kracht van benen en romp in verticale richting. 

Werkwijze: De test wordt uitgevoerd op blote voeten. De sporter zet explosief af en een aan 

het lichaam bevestigt meetlint registreert de gesprongen hoogte. De band met het meetlint 

zit net boven de heupen. De sporter zet af met dubbele arminzet. De landing moet ongeveer 

op de afzetplaats zijn.  
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- Drie hinken uit stand. 

 

Doel: meten van de explosieve en/of snelkracht van de strekketen van benen en romp in 

horizontale richting. 

Werkwijze: De sporter staat met de tenen van zijn afzetbeen achter de lijn. Het 

lichaamsgewicht staat volledig op het standbeen. Het zwaai been wijst naar achter. 

 

 

9- Periodiseren 
 

Periodiseren betekend het plannen van trainingsbelasting gedurende een bepaalde periode 

met een bepaald doel. Dit doel kan bijvoorbeeld een wedstrijd zijn.  

Deze periodisering kan over een korte (microdoel met microcyclus), middellange (mesodoel 

met mesocyclus) of lange (macrodoel met macrocyclus) termijn zijn. 

 

Ee goed jaarschema bestaat dus uit 3 cycli. Bijvoorbeeld, per dag/week (micro) per maand 

(meso) en per jaar (macro).  

 

Om een goede periodisering te bewerkstelligen verdeel je het jaar in verschillende periodes.  

De voorbereidingsperiode (onderverdeeld in VP 1 en VP 2) 

De wedstrijd periode (WP) 

De overgangsperiode (OP) 
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Soms wordt het jaar, vanwege bijvoorbeeld verschillende grote doelen of vanwege een 

periode zonder wedstrijden, verdeeld in 2 periodiseringplannen met ieder een VP, WP en OP. 

Dit noemen we een dubbele periodisering.  

 

De meeste trainingsarbeid qua omvang zal normaal gesproken liggen in de VP 1, specifieker 

en intensiever werk in VP 2 en zeer specifieke trainingen (wedstrijden zijn ook training) in de 

WP. De OP periode wordt vaak gebruikt als periode van relatieve rust. Het is aan te raden om 

in deze periode eens wat andere soorten belasting / sporten te doen.  

 

Hoe langer een seizoen, hoe moeilijker het is om een gestructureerde en goede periodisering 

te maken.  Normaal gesproken kies je een paar punten in het seizoen waar je wilt pieken en 

daar werk je naar toe. Tussenliggende wedstrijden zijn van ondergeschikt belang en kunnen 

als training gezien worden.  

We gebruiken het eerder genoemde ‘taperen’ richting een wedstrijd. 

 

VP1: 

- Basis leggen 

- Accent op algemene arbeid, minder specifiek 

- Weinig techniektraining 

- Veel omvang 

 

VP2: 

- Accent op specifiek arbeid 

- Hogere intensiteit 

- Techniek en tactiek training 

- Wedstrijdspecifiek trainen 

 

WP: 

- Omvang daalt sterk 

- Algemene conditionele arbeid komt op een lager pitje (muv krachttraining) 

-Wedstrijdspecifieke trainingen staan centraal (wedstrijden) 

  

OP: 

- Actief herstel na de wedstrijdbelastingen van de voorgaande periode. 

- Blijven trainen, maar ‘anders’ 
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Verhouding van opbouw en afbouw van trainingsintensiteit en omvang gedurende een 

trainingjaar. 

 

Totale 
oefentijd % 

Voorbereiding Wedstrijden Overgang 
algemeen specifiek 

             
            
            
            
            
            
            
              
              
              
              

 

trainingsomvang tijdstip 

trainingsintensiteit prestatietop 

 

 

Verhouding van algemene en specifieke training gedurende een trainingsjaar. 

 

 

Voorbereiding Wedstrijden Overgang 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

algemene specifieke 

conditietraining conditietraining 
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Een mesocyclus (2) voor een duurloper. Kenmerkend is de ‘weg van de geleidelijkheid’. 

Waarbij de stappen van 4 microcycli in de 2e periode een hoger startpunt hebben dan in de 1e 

periode. De supercompensatie heeft, als het goed is, zijn werk gedaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapering – off (afbouwen) van de omvang in de richting van een wedstrijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handvaten voor een periodiseringplan: 

- Bepaal de beginsituatie van de sporter 

- Bepaal haalbare doelen 

- Analyseer de sport 

- Analyseer de systemen die aangesproken worden 

- Bepaal het herstel wat noodzakelijk is na een training, voor de volgende sessie. 

- Let op herstel 

- Pas de schema’s aan indien nodig 
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- Vul de microcycli en mesocycli pas laat ‘volledig’ in, zodat je ad-hoc kan beslissen en 

aanpassen.  

- Veel omvang betekend minder intensiteit en veel intensiteit betekend minder omvang 

- Bepaal het benodigde herstel na een wedstrijd 

- Leg de basis in VP 1 

- Train allround  

Het bovenstaande is gebaseerd op het klassieke Matwejev-model.  

 

10- VO2 Max 

Eigenlijk hoort dit onderdeel bij ‘uithoudingsvermogen’. Ik heb echter besloten om er mee af te 

sluiten. 

Wat is VO2 Max….. 

Dit is het hoogste aantal liters zuurstof dat iemand per minuut kan opnemen. 

Specifieker is: per kilogram lichaamsgewicht 

Nog specifieker is: per vetvrije massa. 

VO2 Max is mede bepalend voor het aerobe vermogen van een sporter.  

Onder invloed van duurtraining ontstaat er toename van de VO2 Max. 

Prestatie op de top van de VO2 Max kunnen vaak maar een paar minuten worden volgehouden 

voordat de verzuring begint.  Duurtraining zorgt er voor dat de VO2 Max hoger wordt maar ook dat 

het moment van verzuren wordt uitgesteld. De anaerobe drempel verschuift. 

Het gemiddelde voor een (jong) volwassen man is 45 ml/min/kg 

Voorbeelden van topatleten: 

1- Bjorn Dhaelie ( XC Ski) 96.0 (in ml.kg.min-1). 

2- Tore Hosftad (XC Ski)  92.0 

3- Gunde Svan (XC Ski)  91.0 

4- Miguel Indurain (Wielrenner) 88.0 

5- John Ngugi ( XC loper) 85.0 

6- Chris Froome ( Wielrenner) 84.0 

7- Kip Keino ( 1500 meter loper) 82.0 
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Wie nu nog zegt dat langlaufen een sport is voor ‘oude van dagen’ snapt het niet helemaal.  
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