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Warming - up
De warming-up bestaat uit activiteiten die een optimale
mentale- en lichamelijke voorbereidingstoestand alsook
blessurepreventie tot doel hebben !
In de sport maken we onderscheid in 3 soorten warming-up:
1

Actieve warming-up

2

Passieve warming-up

3

Mentale warming-up

Warming - up

Actieve warming-up

algemene warming-up
specifieke warming-up

training /
wedstrijd
specifieke warming-up
10 – 15 minuten
algemene warming-up
15 – 25 minuten

Spieren en/of spiergroepen optimaal voorbereiden
voor de desbetreffende sport/arbeid, aard en vorm
komen overeen met de wedstrijd (trainingsdoel)eisen.
1 verhogen lichaamstemperatuur,
. beïnvloeding metabolisme in musculatuur
2 inspelen op komende arbeid
3 blessurepreventie
4 uitproberen blessures / bandages

Hier geen sprong- en/of piekbelasting !!
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Passieve warming-up
De sporter is zelf niet actief, denk aan:
- hete douches en/of warme baden
- inwrijven met smeermiddelen
- warmte bestraling (infra-rood)
- massage

Mentale warming-up
Is veelal gericht op bewegingvoorstelling ,
vereist analytische scholing
De passieve- en mentale warming-up in combinatie met de actieve warmingup kunnen erg waardevol zijn.
Geïsoleerd hebben ze m.i. geringe waarde !
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Passieve warming-up
Massage???
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Passieve warming-up
Foam rolling???

Warming - up
Schematische weergave van de warming-up in
trainings / wedstrijdsituatie

intensiteit

wedstrijd / trainingsniveau

streefniveau

rustniveau

Streefniveau; wil zeggen het minimale fysieke en psychische
voorbereidingsniveau welke een sporter moet bereiken om een optimale
prestatie te kunnen uitvoeren !

tijd
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Fysiologische grondslagen van de warming-up
1 Herverdeling van het bloed.
De doorbloeding van de deelnemende musculatuur zal toenemen.
2 Afname van de viscositeit van de musculatuur.
Afname van de innerlijke weerstand van de spieren
(stroperigheid).
3 Optimalisering metabolisme.
Biochemische reacties in het organisme zullen sneller gaan
verlopen, denk o.a. aan de enzymwerking.
4 Optimalisering van de prikkelgeleiding.
Geleidingssnelheid van de zenuwbanen en de gevoeligheid van de
spierspoeltjes nemen toe.
5 Verhoging lichaamstemperatuur.
Warming-up zal de temperatuur doen stijgen,
stofwisselingsprocessen verlopen het best bij een
kerntemperatuur van 38.5 – 39.0 °
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6

Fysiologische grondslagen van de warming-up

Optimalisering cardio-pulmonale systeem.
De hartfrequentie en het slagvolume nemen toe waardoor het
hartminuutvolume (HMV) toe kan nemen tot wel het 8-voudige
ten opzichte van de rustsituatie.

7

Optimalisering respiratorisch systeem.
De ademfrequentie en ademdiepte nemen toe om in de groter
wordende vraag van zuurstof te voorzien.
Er is verhoogde activiteit in de longen en de ademhalingsspieren gaan
meer arbeid verrichten, tevens neemt de doorsnede van de bronchiën
toe.
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Interne & externe factoren bij de warming-up

1 De w erking van de w arm ing-up op de w erkende m usculatuur.
- vermindering spierviscositeit
- verbetering van energie- en zuurstofvoorziening
- verbetering van neuromusculaire processen
2 De w arm ing-up in relatie m et de leeftijd van de deelnem ers.
Op elke leeftijd past men dezelfde principes toe, de tijd en intensiteit
veranderen met het toenemen van de leeftijd.
3 De w arm ing-up in relatie m et de trainingstoestand van de deelnem ers.
Bij minder getrainde kan een te intensieve warming-up leiden tot een te sterke vermoeidheid
waardoor:
- De prestatie verminderd.
- Het blessurerisico toe kan nemen
4 De w arm ing-up in relatie m et het tijdstip van de dag.
Tijdens de slaap staan veel lichaamsprocessen op een laag pitje. Na het ontwaken heeft het lichaam
tijd nodig om weer optimaal te presteren (ca. 4-5 uren). De prestatie neemt in de loop van de dag toe,
dat wil zeggen dat de warming-up ’s morgens langer duurt.
5 De w arm ing-up in relatie m et de buitentem peratuur.
De warming-up moet altijd plaatsvinden maar bij warm weer kan deze verkort worden.

Warming – up
samenvattend
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Warming-up, rekken / stretchen en lenigheid

Lenigheid is de eigenschap om een beweging uit te
voeren met een zo groot mogelijke bewegingsamplitude
We onderscheiden:
1 Algemene lenigheid
Beweeglijkheid in en van de belangrijkste gewrichten (heup,
schouder, wervelkolom).
2 Specifieke lenigheid
Functionele lenigheid in de gewrichten op basis van specifieke
eisen van de sport.
3 Actieve lenigheid
Lenigheid die tot stand komt door contractie van de agonisten
en ontspanning van de antagonisten.
4 Passieve lenigheid
De amplitude is een uitwerking van een uitwendig inwerkende
kracht.

specifieke, actieve lenigheid
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Warming-up, rekken / stretchen en lenigheid

Binnen de training onderscheiden we :

Los makende oefeningen

(aanvullende algemene warming-up, stretchen)

- voorkomen / herstellen van verminderde bewegingsuitslagen
- onderhouden van de reeds aanwezige lenigheid
- afname viscositeit synoviaalvocht
- “losmaken”
- tijdens en na de algemene warming-up

Lenig makende oefeningen

(lenigheidstraining, na de warming-up)

- vergroting van de bewegingsamplitude
- verlenging van spier- en peesmateriaal
- training van zowel algemene- als specifieke lenigheid
- dagelijkse training noodzakelijk
- training met behulp van verschillende trainingsmethoden
- na de algemene warming-up, tijdens en na specifieke warming-up
- Pas nadat met reguliere methoden geen progressie meer geboekt wordt.
- Alleen dan wanneer er door de sport specifieke eisen gesteld worden aan de lenigheid.
- Alleen bij volledig belastbare en getrainde sporters.
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Warming-up, rekken / stretchen en lenigheid

Stretching methoden :

(losmakende oefeningen)

1 Ballistische methode
Zwaaiende en verende bewegingsuitslagen, zowel passief als actief.
2 Methode Anderson
Statische stretch, 20-30 seconden pijnloos.
3 Compilatiemethode
Statische stretch 8-15 seconden, onaangename gevoelens mogen
optreden maar moeten naderhand verdwijnen.
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Belangrijke voorwaarden voor het toepassen op rekken

1 Warm stretchen na de algemene warming-up.
2 Blijf altijd rustig doorademen.
3 Niet explosief of rukkend bewegen.
4 Ontspan de spieren enige seconden na de rek.
5 Wissel links en rechts af.
6 Zorg dat men niet afkoelt tijdens het rekken.
7 Maak nooit een wedstrijd van het rekken.
8 Oefeningen het liefst dagelijks uitvoeren.
9 Oefenprogramma moet alle grote, belangrijke spieren / gewrichten omvatten.
10 In principe de pijngrens niet overschrijden (afh. van de methode).
11 Werk systematisch (van onderen naar boven).
12 Vanaf 12e levensjaar rekken systematisch in oefenprogramma opnemen.
13 Rekken maar niet verrekken.
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