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Uitgangspunten training:

TRAINING:
Is het regelmatig, systematisch, geleidelijk, in intensiteit, 
duur, omvang en/of frequentie toenemende
belastingsprikkels toedienen aan het organisme met als 
doel:

PRESTATIEVERBETERING



BIOLOGISCHE WETMATIGEHEDEN (trainingswetten)

2 DUURZAAMHEIDS PRINCIPE
(reversibiliteitsprincipe)

3 SPECIFICITEITS PRINCIPE

1 OVERLOAD PRINCIPE
* lange termijn

wet van de verminderde meeropbrengst

* korte termijn
belasting - herstel - supercompensatie



OVERLOAD PRINCIPE         (lange termijn)
wet van de verminderde meeropbrengst

prestatieniveau

int.

tijd

belastingprikkel



OVERLOAD PRINCIPE         (lange termijn)
wet van de verminderde meeropbrengst

Overladen…….!
maar niet overvragen!



prestatieniveau

int.

tijd

belastingprikkel

12- jarige hoogspringster begint met sporten.
Ze traint 1x in de week en springt na 3 maanden 35 cm! hoger.

Dezelfde hoogspringster traint 10 jaar later voor deelname aan een WK.
Ze traint 3x per dag en wil gedurende het seizoen 1 cm hoger springen.
Ze geeft het net niet gehaald!



DUURZAAMHEIDS PRINCIPE
(reversibiliteitsprincipe)

Actieve trainingsfase Passieve rust / blessure

snelheid

kracht

uithoudings-
vermogen
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SPECIFICITEITS PRINCIPE

Datgene wat je doet, dat train je en zal 
worden verbeterd !!
Met andere  woorden:
Van gewichtheffen word je geen betere 
hockeyer





BIOLOGISCHE WETMATIGEHEDEN 
(trainingswetten)

BIOLOGISCHE WETMATIGHEID                             METHODISCHE PRINCIPES

1 OVERLOAD PRINCIPE

2 REVERSIBILITEITS PRINCIPE

3 SPECIFICITEITS PRINCIPE

Stijgend, progressief belasten

Continu belasten

Omvang en intensiteit verhogen 
tijdens het trainingsverloop

Continuïteit blijven waarborgen

Op een algemene basis

Specifiek belasten



1

2 3 4 5

1 Uitgangspositie van de sporter
2 Energieverbruik en vermoeidheid door belasting
3 Herstel van de deelnemer  (compensatie)
4 Fase van supercompensatie, sporter is beter geworden
5 Bij geen belasting daalt het behaalde resultaat (duurzaamheidsprincipe)

training

BELASTING - HERSTEL - SUPERCOMPENSATIE
overload principe (korte termijn)



Trainingseffect:   op basis van de invulling van de belastingscomponenten !

BELASTINGSCOMPONENTEN

Prikkel-
intensiteit

zwaarte van de belasting, veelal in % ……. 

inhoud, omvangrijkheid van de training

pauzeduur tijdens de uitvoering van de inhoud

belastingduur, veelal in minuten

hoeveelheid trainingen per tijdseenheid, veelal 
per week

Prikkel-
frequentie

Prikkel-
duur

Prikkel-
dichtheid

Prikkel-
omvang



BELASTING - HERSTEL – SUPERCOMPENSATIE

Progressief; juiste opbouw

Stijging van het prestatieniveau!



BELASTING - HERSTEL – SUPERCOMPENSATIE

Structurele overbelasting

Daling  van het prestatieniveau!



BELASTING - HERSTEL – SUPERCOMPENSATIE

Onderbelasting; recreanten

Stilstand   van het prestatieniveau
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BELASTING - HERSTEL – SUPERCOMPENSATIE

Structurele overbelasting

Daling  van het prestatieniveau!



HERSTEL

trainingsmiddel ongetraind getraind

uren

extensieve uhv. training 24 12

intensief uhv training 48 24

anaëroob lactische training
(Verzuringstraining)

96 48 – 72

duurkracht training 36 24

kracht uithoudingsvermogen training 48 24

maximale kracht training 72 36



Herstel  supercompensatie

Na een intensieve voetbal 
wedstrijd kan volledig herstel 
makkelijk 72 uur in beslag nemen.

Verschillende belastte systemen 
vragen verschillende hersteltijden

• Kracht
• Gevoel
• Neuromusculair systeem



extensieve uhv. training

. Intensiteit 50-60%

. Herstel tot supercompensatie

12 uur

anaëroob lactische training

. Intensiteit 95-100%

. Herstel tot supercompensatie

2 - 3 dagen



Respiratorisch Spijsvertering Cardiovasculair Endocrien Lymfevaten Zenuw Skelet Musculatuur 

Zuurstof en 
kooldioxide 
uitwisseling

Opnemen en 
omzetten van 
voeding in energie

Aan- en afvoer 
voeding, zuurstof, 
afvalstoffen

Aanmaak en 
afgifte van 
hormonen 

Weefselvloeistof 
regulatie en 
afweer

Lichaamsfunctie-
regulering o.a. 
aansturing

Vorm, stevigheid, 
bescherming en 
beweging

Voortbrengen van 
beweging

UHV training Voorwaardelijk 
ATP – CP – KH - V

UHV training Reageert op 
training.

Reageert op 
training.

Techniek, kracht 
en snelheid 

Voorwaarde, basis 
in methodiek!!

Krachttraining 

VO2 max / HF voeding HF max en HF rust Bloed, urine, 
speeksel

Elektrisch, 
handmatig

Techniek, F/V-max Botdichtheid scan % 1 RM / F max

24-26 uur Afh. van training. 24-36 uur Afh. van training Afh, van training 48 – 60 uur Afh. Van training 48-60 uur

Herstel systeemniveau
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cumulatieve vermoeidheid

Schema: Belasting - Herstel - Supercompensatie
Atletiek 400m sprinter

1x haltertraining (maximaal)

zondag wedstrijd 400 m

2x intensief uithoudingsvermogen training

2x hersteltraining

1x 400m sprinttraining specifiek (verzuring)



Belasting - Herstel - Supercompensatie

Intensiteit
Vermoeidheid

Vorm
gesteldheid



Maximale kracht

Sub-maximale 
kracht

Krachtuithoudings
vermogen

Duurkracht

Techniek 

Anaeroob a-lactisch UHV

Anaeroob lactisch UHV 
verzuringstraining

Intensief aeroob UHV

Extensief aeroob UHV

Techniek 

% v/d F-max 

100

80

60

40

20

% v/d VO2 max

100

90

80

40



Belasting mag de belastbaarheid nooit overschrijden !

Belasting Belast-
baaheid

Belastbaarheid langzaam verhogen door de de training te verzwaren:
1 duur / frequentie
2 omvang
3 intensiteit

Belasting Belastbaarheid



Belasting Belastbaarheid

Belasting:
Lichamelijke arbeidsfactoren welke leiden tot fysieke en/of psychische 
vermoeidheid wat resulteert in adaptatie (aanpassing) van het organisme.

Belastbaarheid:
De belastbaarheid van een sporter is de mate waarin een bepaalde 
hoeveelheid trainingsmiddelen, gekoppeld aan belastingscomponenten, 
zowel psychologisch als fysiologisch kan worden verdragen.
De belastbaarheid is o.a. afhankelijk van: gezondheid, constitutie, 
getraindheid, aanleg, etc..



Belasting Belastbaarheid



Belasting Belastbaarheid



Overbelasting:

Vaak een te hoge intensiteit en/of te lange duur van de training of 
trainingsdelen.
Dit kan leiden tot blessureleed in meestal afzonderlijke 
deelsystemen van het organisme.
Vindt meestal plaats tijdens een op zich staande training.

Overtraining:

Overtraining treedt op wanneer over een te lange periode teveel 
trainingsarbeid wordt verricht.

Als trainer moeten we bovenstaande proberen te vermijden door juist en voldoende herstel.

Tevens moeten we leren onze deelnemers te observeren en de parameters t.a.v.   
overtraining / overbelasting te (h)erkennen.

Belasting Belastbaarheid



PARAMETERS OVERTRAINING

SUBJECTIEVE KENMERKEN OBJECTIEVE KENMERKEN

- tegenzin in de training
- depressiviteit
- geprikkeld
- grote vermoeidheid
- slaapproblemen
- motorische klachten

- prestatievermindering
- gewichtsverlies
- stijging rustpols               
- blessures



TRAININGSREGELS

1 Geleidelijke, systematische opbouw van de training, over meerdere jaren.

2 Aanleren coördinatie en techniek aan het begin van de les, uitgerust neuro-musculair systeem.

3 Veelvuldig herhalen van het bewegingsverloop, inslijpen techniek.

4 Veelzijdige invulling van de training, met name in het beginstadium.

5 Aanpassen van de training aan de leeftijd van deelnemers (gevoelige perioden, beleving etc.)

6 Afwisseling in de trainingsbelasting naar alle systemen in het lichaam

7 Bijsturen van het trainingsprogramma, aanpassen aan de ontwikkeling van de deelnemer

8 Egaliseren en specialiseren, wegwerken van zwakke punten en uitbouwen van de specialiteit.

9 Zorgen voor een gezonde levensstijl.

10 Inzicht geven in de plaats van sport in het maatschappelijk bestel
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