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Strength & Conditioning
Trainer BASIC

Testen – Meten & Intake
Zie ook:

https://sporttesten.nl/
https://www.conditietesten.nl/
https://www.topendsports.com/testing/index.htm
https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-content/uploads/instrumenten/52_1_N.pdf
https://www.scienceforsport.com/1rm-testing/#av_section_2

https://sporttesten.nl/
https://www.conditietesten.nl/
https://www.topendsports.com/testing/index.htm
https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-content/uploads/instrumenten/52_1_N.pdf
https://www.scienceforsport.com/1rm-testing/#av_section_2


Trainingsleer  “Taal”:

Testen en Meten

Meten Meten in strikte zin is de bepaling van de grootte of de omvang van iets aan de hand van 
waarneming en uitgedrukt in een getalswaarde of in een eenheid met een aangegeven 
dimensie.

Testen Het kritisch onderzoeken en meten van de eigenschappen of vermogens van iets of 
iemand, vaak met betrekking tot vastgestelde normen.

Intake Een eerste gesprek met een client waarin kennismaking centraal staat en onderzoek 
gedaan wordt naar de wensen, behoeften, doelen EN beperkingen van de client met als 
doel het ontwerpen, ontwikkelen en aanbieden van metingen, training e/o behandeling.



Validiteit Meet de test wat deze zegt te meten. 
Betrouwbaarheid De test dient iedere keer dat je deze doet, ongeveer dezelfde uitslag te geven. 

Objectiviteit De test (resultaten) zijn onafhankelijk van meningen EN er is geen interpretatie bij nodig.

Normering Bij een test wordt doorgaans gekeken in welke mate je bepaalde kenmerken bezit in verhouding tot anderen.

Normgroep. Een 'goede' test heeft altijd een representatieve normgroep om vergelijkingen goed te kunnen maken. Dit 
beperkt het vergelijken van appels en peren.

Transparant / 
verifieerbaar 

Procedurele totstandkoming van de test. M.a.w. de herleidbaarheid.

Data Een 'goede' test, we bedoelen hier de meting, is niet te oud. Hoe ouder de test hoe minder betrouwbaar.

Beveiligd Een goede, veilige  test waarborgt de bescherming van testpersonen, testafnemers, materialen en data. 

Gebruiksvriendelijk Een goede test is relatief makkelijk en uitnodigend om uit te voeren EN te organiseren.

Trainingsleer  “Taal”:

Kenmerken ter bepaling van de kwaliteit van een test



Motieven en doelen t.b.v. meten en testen

Afhankelijk van een categorisering van testen zijn de belangrijkste overwegingen gebaseerd op: 

• Het analyseren van deelnemer, client of sporter;
• Bepalen beginsituatie gezondheid / fysieke gesteldheid e/o belastbaarheid;
• Bepalen prestatievermogen en trainbaarheid;
• Testen van (oude) blessures;
• Monitoring van de fysieke ontwikkeling;
• Bepalen effectiviteit van interventies (trainings-, voedings en paramedische interventies)

We kunnen categorieën o.a. opdelen in:
1. Gezondheid- en Fitheidsbepaling
2. Algemene Sport- en Functiebepaling
3. Sportspecificiteitsbepaling



Gezondheid en Fitheid
https://youtu.be/gi1FiklhaHg

Gezondheid en Fitheidsbepaling
Een algemeen Fit- en gezondheidsprotocol bestaat over het algemeen uit metingen die iets zeggen over de 
gezondheidsstatus van de client in relatie tot normgroepen en/of (inter)nationale normen van bijvoorbeeld de 
WHO, RIVM of de gezondheidsraad van VWS.

Het testprogramma kan uit volgende testen bestaan.

• naam, geslacht, leeftijd, geb.dat..
• testdatum
• bijzonderheden
• lengte, gewicht, Q.I./BMI
• vetpercentage
• bloeddruk en HF in rust
• Vo2-max test sub maximaal (Astrand fietstest, Harvard steptest)
• Krachttesten sub maximaal (1 RM schattingstest, handknijpkracht)
• Lenigheidstesten passief (sit and reach / lenigheid sneltest)
• testen ademhalingssysteem
• lichaamsbouw

https://youtu.be/gi1FiklhaHg


Fit en Gezondheids
normen?
De beweegrichtlijnen

De Gezondheidsraad 
heeft aan de minister 
van VWS 
(Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport) advies 
uitgebracht over nieuwe 
beweegrichtlijnen. 

Deze richtlijnen zijn 
gebaseerd op een 
uitgebreide analyse van 
al het bestaande 
onderzoek naar de 
gezondheidseffecten 
van bewegen.

https://www.allesoversport.nl/artikel/hoeveel-moet-je-bewegen-volgens-de-beweegrichtlijnen/?gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2bHRNtt4LQGstR_vvxrxJuF-
jl1HgGBWyARIMkvKiTIGAq0kHwQ9zQaAsp9EALw_wcB

https://www.allesoversport.nl/artikel/hoeveel-moet-je-bewegen-volgens-de-beweegrichtlijnen/?gclid=Cj0KCQjwtZH7BRDzARIsAGjbK2bHRNtt4LQGstR_vvxrxJuF-jl1HgGBWyARIMkvKiTIGAq0kHwQ9zQaAsp9EALw_wcB


Traditionele Fitness-Intake

Instructie video Hogeschool Groningen

Praktijkvoorbeeld Body Balance

https://youtu.be/PJIg9nHxJhE

https://youtu.be/xCTjbRrlY3M

https://youtu.be/PJIg9nHxJhE
https://youtu.be/xCTjbRrlY3M


Functie geschiktheid
https://youtu.be/dgjpDvoYNcA

Algemene Sport- en Functiebepaling

Aansluitend aan de intake kunnen aanvullende algemene sporttesten worden afgenomen. Het doel is om naast 
algemene gezondheid ook de fysieke belastbaarheid EN trainbaarheid te meten. 

Het is afhankelijk van de specifieke doelen voor welke testen gekozen worden maar een voorbeeld van een 
testprogramma wat veel gebruikt bij de selectie van geüniformeerde beroepen vind je hieronder:

• Metingen ter bepaling van de VO2- max 
o 12 minuten Coopertest (maximaal)

• Metingen ter bepaling submaximale kracht, krachtuhv
o Pull up test (maximaal aantal herhalingen)
o Push up test (maximaal aantal herhalingen in tijd)
o Sit up test (maximaal aantal herhalingen in tijd)

https://youtu.be/dgjpDvoYNcA


Sportspecificiteit en conditie
https://youtu.be/kQ520iZidVM

Sportspecificiteit bepaling

Ter bepaling van het sportspecifieke prestatievermogen en het vaststellen van trainingsdoelen kan het nuttig 
zijn om geperiodiseerd sportspecifieke testen uit te voeren naast een wedstrijdkalender. 

Gebaseerd op sportspecificiteit werken met zoveel mogelijk directe en maximale testen als dit kan en past. 

De keuze voor een testbatterij is veelal gebaseerd op analyses van de sport, de ontwikkeling (en verwachte 
ontwikkeling van de sporter) en de fasering en trainingsdoelen in het periodiseringsplan. 

Voorbeelden van directe- en/of maximale testen zijn o.a.:
• Uithoudingsvermogen

o Direct VO2 maximale fiets, roei of loopergometer testen
o Bepalen van de anaerobe drempel

• Kracht
o Maximale, explosieve e/o sprongkrachtmetingen 

• Snelheid
o Maximale snelheid e/o Snelheid UHV

• Lenigheid 
o Actieve lenigheid e/o Mobiliteit 

https://youtu.be/kQ520iZidVM


Verschijningsvormen van sporttesten

Directe testen Indirecte testen

Maximale testen

Sub-maximale 
testen

Directe & Indirecte testen
Maximale & Sub maximale testen



Directe testen: Laboratoriumtesten
o Computer gestuurde testen.
o Wetenschappelijke ondersteuning ter plekke.
o Tijd- , geldrovend en individueel.

Directe en indirecte testen

Indirecte testen: Veldtesten
o Sportpraktijktesten
o Trainer ondersteuning ter plekke
o Snel, goedkoop en veel deelnemers tegelijk



Maximale testen: 
 Testen waarbij deelnemer maximaal belast wordt 
 o.a. coopertest, shuttle-run test, F-max test, etc.

Submaximale testen:
 Testen waarbij deelnemer sub-maximaal belast wordt
 o.a. Astrand-test, Harvard-Step-Test, F-submax-test, etc.

(Sub)maximale testen

https://youtu.be/Ko1qHVN7DXo https://youtu.be/yp7seyb2vuY

https://youtu.be/Ko1qHVN7DXo
https://youtu.be/yp7seyb2vuY


Directe testen Indirecte testen

Maximale testen

Sub-maximale 
testen

Verschijningsvormen van sporttesten
Directe & Indirecte testen
Maximale & Sub maximale testen



Voorbeelden van testen (nog te classificeren)

- Snelheid:
• 25m-staande start (of 30m)
• 25m-vliegde start (of 30m)
• 100m-test
• 400m-Test

- Uithoudingsvermogen:
• Conconi-Test
• Coopertest
• Shuttle Run Test
• Interval Shuttle Run Test
• Zoladz-Test
• Billat-Test
• Lactaat-test
• VO2-Max-Test
• Harvard Step Test
• Ruffier Dickson Test
• Etc.

- Lenigheid:
• Actieve lenigheidstest
• Passieve lenigheidstest

- Kracht (explosieve, maximaal, etc):
• 1RM-Test
• Sub-max-Test
• Jump and Reach
• Squatjump
• Counter Movement Jump
• Handgrip-Test
• Loopsprongen
• Standvertesprong



Keuze op basis van:

• De te verwachten resultaten:
− Doelstellingen
− Nauwkeurige bepaling beginsituatie deelnemer.
− Bepaling van verandering in bepalende eigenschap.
− Toetsing van het trainingsprogramma.
− Selectiecriteria wedstrijden en/of selecties.
− Middelen / financiën 

Directe & Indirecte testen
Maximale & Sub maximale testen

• Analyse van de deelnemer:
− Gezondheid 
− Getraindheid
− Prestatieniveau

• Analyse van de omgeving:
− Club / organisatie
− Materiële middelen
− Financiële middelen

• Analyse v/d Sport:
− Bepalende factoren

https://www.youtube.com/watch?v=wPgACv8c94s
Sportanalyse

https://www.youtube.com/watch?v=wPgACv8c94s


Strategische testbenadering

 Waarom wil ik dit weten?
 Opsporen van conditionele bewegingsvaardigheidstekorten, 

UHV, kracht, snelheid, lenigheid, lichaamssamenstelling etc. 

 Welke test is hiervoor het meest valide, betrouwbaar en 
objectief?

 Neem functionele testen (simpel met weinig materiaal)

 Hoe interpreteer ik de testresultaten?
 Validiteit / Betrouwbaarheid / Objectiviteit/ 

Reproduceerbaarheid / Specificiteit
 Wat is de relatie tussen de testgegevens en jouw doel?
 Is je doel behaald?

 Wat wil ik weten? Doel van de test? 



Monitoren naast testen en meten

Het systematisch en periodiek meten van 
de werkelijke voortgang/resultaten in 
vergelijking met de geplande 
voortgang/resultaten…

EN…

het analyseren van de verschillen tussen 
planning en werkelijkheid.

MET ALS DOEL..

continu te kunnen (bij)sturen van 
(over/onder) Belasting – Herstel en 
(Super)compensatie.



Monitoren naast testen en meten

Met behulp van een 
trainings (dag)logboek.

(zie ook voorbeeld logboek)



Vervolg van sportspecifieke testen en meten

• Trainer Strength & Conditioning Allround en Advanced 


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21

