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Trainingsleer Uithoudingsvermogen
Introductie

https://youtu.be/QfK-ds-rSqA

Uithoudingsvermogen:

Is het psycho-lichamelijke weerstandsvermogen
tegen vermoeidheid bij aanhoudende belasting van
het totaal organisme en/of afzonderlijke
deelsystemen
en tevens snel kunnen herstellen na dergelijke
belastingen.

Uithoudingsvermogen:

Is het psycho-lichamelijke weerstandsvermogen
tegen vermoeidheid bij aanhoudende belasting van
het totaal organisme en/of afzonderlijke
deelsystemen
en tevens snel kunnen herstellen na dergelijke
belastingen.

Duurprestatievermogen:

Is het vermogen van het organisme om duurprestaties
in een zo kort mogelijke tijd en/of een zo hoog
mogelijke intensiteit te volbrengen.
Het duurprestatievermogen is afhankelijk van de
hoogte van de VO2-max. EN de hoogte van het
benuttingspercentage van de VO2-max. (ben%). Deze
laatste wordt bepaald/begrenst door de hoogte van
de anaërobe drempel (AND).

Indeling vermoeidheid:

• Fysieke vermoeidheid
Lichamelijke vermoeidheid, bijv. verminderde functie van de musculatuur.

• Mentale vermoeidheid
Psychische vermoeidheid manifesteert zich o.a. in een verminderde concentratie.

• Motorische vermoeidheid
Uit zich in een verminderde functie van het neurale systeem.

• Sensorische vermoeidheid
Uit zich in een verminderde functie van de zintuigen.

• Motivationele vermoeidheid
Het “af laten weten” een verminderd doorzettingsvermogen.

Indelingscriteria UHV:
Naar Zintl

Kort UHV

indelingscriteria

M.lang UHV

Lang UHV
I

belastingduur

II

III

IV

35 s - 2 m

2 m - 10 m

10m - 35m

35m - 90m

90m - 6u

>6u

nominaal

maximaal

maximaal

Submaxmax

sub-max.

middel submax

licht -middel

HF/min.

185 - 200

190 - 210

180 - 190

170 - 190

150 - 180

120 - 170

% VO²-max.

100

95 - 100

90 - 95

80 - 95

60 - 90

50 - 60

MZ mmol

10 - 18

12 - 20

10 - 14

6-8

4-5

<3

dominant
anaëroob

anaëroob /
aëroob

anaëroob: aëroob

80:20/65:35

60:40/40:60

30:70/20:80

20:80/10:90

5:95

1:99

% a- lactisch

15-30

0-5

-

-

-

-

% lactisch

50

40-55

20-30

5-10

<5

<1

% aëroob glycogeen

20-35

40-60

60-70

70-75

60-50

< 40

% aëroob vetten

-

-

10

20

40-50

> 60-90

belangrijkste
substraat

fosfaten/
glycogeen

glycogeen

glycogeen

glycogeen/
vetten

vetten/
glycogeen

vetten/
glycogeen

belastingintensiteit

energieleverantie
dominant aëroob tot volledig aëroob

Indelingscriteria UHV:
Naar Zintl

Algemeen of basis
uithoudingsvermogen

De sportonafhankelijke weerstand tegen
vermoeidheid bij aanhoudende belasting
Het algemeen uithoudingsvermogen omvat
zowel aërobe - als anaërobe componenten

Basis voor gezondheiden fitnessgeoriënteerde
programma’s

Specifiek
uithoudingsvermogen

De mogelijkheid om zich aan te passen aan
de door de wedstrijdomstandigheden
opgelegde belastingsstructuur.

Sportdiscipline
specifieke
belastingsstructuur.
Optimale verhoudingen
tussen intensiteit en
duur.

Het vermogen om een hoog
prestatieniveau gedurende de specifieke
kenmerken van de sporttak vast te houden.
Het gaat om het onderhouden van een
optimale intensiteit gedurende de
belastingsduur
Is het vermogen van het organisme om
duurprestaties in een zo kort mogelijke tijd
en/of een zo hoog mogelijke intensiteit te
volbrengen.

Duurprestatievermogen

Indelingscriteria uithoudingsvermogen:

uithoudingsvermogen
algemeen

aëroob

anaëroob

dynamisch

lactisch
a-lactisch
statisch

lokaal

aëroob

anaëroob

dynamisch

lactisch
a-lactisch
statisch

Indeling uithoudingsvermogen:

uithoudingsvermogen
algemeen
aëroob

anaëroob

lactisch

lokaal
aëroob

anaëroob

a-lactisch
dynamisch

statisch

dynamisch

Algemeen:

Meer dan 1/6 – 1/7 deel van de totale musculatuur zal aan de beweging
moeten deelnemen.

Lokaal:

Minder dan 1/6 – 1/7 deel van de totale musculatuur neemt deel.

Aëroob:

Energievrijmaking verloopt onder invloed van voldoende zuurstof met als
substraten koolhydraten en/of vetten.

Anaëroob:

Energievrijmaking verloopt met een te kort aan zuurstof met als
substraten fosfaten (a-lactisch) of koolhydraten (lactisch).

Dynamisch:

Uitwendig is een spiercontractie (zichtbaar) waarneembaar.

Statisch:

Uitwendig is een spiercontractie niet zichtbaar.

lactisch
a-lactisch
statisch
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uithoudingsvermogen
algemeen

aëroob

anaëroob

dynamisch

lokaal

lactisch
a-lactisch
statisch

aëroob

anaëroob

dynamisch

lactisch
a-lactisch
statisch

•

Minstens 50% van de maximale circulatiecapaciteit wordt
aangesproken.

•

De belasting moet minimaal 3 minuten duren(sporters 30
minuten).

Bio-energetica in relatie met de motorische- en sportmotorische basisvaardigheden
tijd lang

UITHOUDINGSVERMOGEN

weerstand
laag

aëroob

snelheid
laag

aëroob

vetten

vetten

aëroob

aëroob

KH

duurkracht

anaëroob
lactisch

anaëroob
lactisch

weerstand
hoog

anaëroob
a-lactisch

u.h.v. in
snelheid

LENIGHEID
snelheidu.h.v.

kracht
u.h.v.
explosieve kracht

KRACHT

KH

tijd kort

anaëroob
a-lactisch

snelkracht
anaëroob
a-lactisch

anaëroob
a-lactisch

snelheid
hoog

SNELHEID

Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen……..TRAINING
(uithoudingsvermogentraining)

Training waardoor:

adaptatie ontstaat op cardiopulmonaal, (-vasculair en
-respiratorisch) niveau waardoor de volhoudtijd en/of
het inspanningsniveau bij een gegeven belasting
wordt verlengd/verhoogd.
Tevens wordt de prikkel die dwingt tot het staken van
de belasting verlegd.

cardio-pulmonaal systeem

Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen……..TRAINING
(uithoudingsvermogentraining)
parameter

Adaptatie

Hart

.
.
.
.

Pulmonaal

. Vergroting elasticiteit van de longen.
. Vergroting van het respiratoir oppervlak (alveoli).
. Verbetering diffusiecapaciteit.

Respiratie

. Vergroting van het teugvolume.
. Daling ademhalingsfrequentie zowel tijdens inspanning als in rust.
. Vergroting AMV.

Vasculair

.
.
.
.
.

Hypertrofie van het hart.
Vergroting contractiekracht (linkerkamer).
Daling HF zowel in rust als tijdens de belasting.
Vergroting van het SV (slagvolume) en het HMV (Hart Minuut Volume).

Toename van het oppervlak van de capillaire dichtheid.
Nieuwvorming van collaterale vaten (naast de hoofdvaten).
Verbeterde intra-musculaire bloedverdeling.
Toename bloedvolume, toename erytrocyten en HB-gehalte.
Sterkere vaatwanden (arteriële vaten).

Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen……..TRAINING
(uithoudingsvermogentraining)

parameter

Adaptatie

Koolhydraat
metabolisme

. Stapeling van glycogeenvoorraden in spieren en lever.
. Toename in de koolhydraatverbranding.
. Toename in de concentratie en activiteit van het specifiek sleutelenzym.

vetmetabolisme

. Triglyceride stapeling in de musculatuur.
. Verhoogde afgifte van vrije vetzuren.
. Toename in de concentratie en activiteit van het specifiek sleutelenzym.

overige

. Daling vetpercentage / lichaamsgewicht.
. Rekrutering ST-vezels.
. Verminderde vermoeibaarheid van de musculatuur.
. Vergroting van de breek- en trekvastheid van het passief bewegingsapparaat.
. Verhoging van de capaciteit van de O²-opnemende, O²-transporterende en O²
gebruikende systemen.
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Hart
aorta
bovenste holle ader

longslagader
longader

onderste holle ader

linker kamer

Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen……..TRAINING
Hart

Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen……..TRAINING
Hart

https://youtu.be/dX4bIpiVTGA

Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen……..TRAINING
Hart

Bloedsomloop
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hoofd

longen

lever

hart

maag

rest v/h lichaam

https://youtu.be/vKW5QPf5UAA

Bloedsomloop

https://youtu.be/um8TUMbHMjU
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Longen

Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen

Longen

https://youtu.be/nVs0dnSbNKA
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diffusie
zuurstof

Erytrocyten (rode bloedcellen)
semi-permeabele wand
(half doorlaatbaar)

Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen

Bloed

https://www.youtube.com/watch?v=KHNyXH-xp6Q
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Bloed

This picture shows the changes
that occur in blood as a result of
endurance training.
Training leads to increases in
blood volume primarily as a result
of expanded plasma volume.
There is also a small increase in
the volume of red blood cells.
Hematocrit—the percentage of
red cells to total volume—often
decreases.
This dilution of red blood cells in
the expanded plasma volume is
termed hemodilution and is a
common response to training.
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Maximale zuurstofopname vermogen
(VO2-max.)
Adaptatie ten aanzien van de parameter uithoudingsvermogen (zie vorige sheets) zal resulteren in o.a.
een verhoogde VO2-max. !
VO2-max. wil zeggen:
De maximale hoeveelheid zuurstof (uitgedrukt in liters per minuut) die het lichaam kan opnemen en aan
de musculatuur kan leveren als bijdrage voor de aërobe energieleverantie.
De VO2-max. is de maat voor: de zuurstoftoevoer (ademhaling), het zuurstoftransport (hart
en bloedsomloop) en het zuurstofgebruik (spiercel) tijdens een maximale belasting van het
organisme.

De relatieve VO2-max. is de maximale zuurstofopname gerelateerd aan het lichaamsgewicht, deze
wordt uitgedrukt in: ml / min / kg lichaamsgewicht.
Het werken met de relatieve VO2-max. maakt het vergelijken van waarden tussen verschillende
personen mogelijk.
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De relatieve VO2-max. is de maximale zuurstofopname gerelateerd aan het
lichaamsgewicht, deze wordt uitgedrukt in: ml / min / kg lichaamsgewicht.
Het werken met de relatieve VO²-max. maakt het vergelijken van waarden tussen
verschillende personen mogelijk.
Voorbeeld:
Een atleet heeft na meting een VO²-max. van 300 liter zuurstof per uur.
De atleet heeft een gewicht van 80 kilo waarvan 15% vet.
Bereken: VO²-max. in ml / min. / kg vvm
300 liter per uur is

…….ml / min

300 : 60

=

5 liter per minuut

5 liter

=

5000 ml

5000 ml : 80 kg

=

62,5 ml / min / kg (inc. vet%)

vet%

=

15% van 80 = 12 kg

5000 ml : 68 kg

=

73,5 ml / min / kg (exc. vet%)

vvm = 80 – 12

= 68 kg
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benuttingpercentage
(ben%)
Adaptatie ten aanzien van de parameter uithoudingsvermogen (zie vorige sheets) zal
resulteren in o.a. een verhoogd ben% !
ben%
Is dat deel van de VO2-max. dat benut wordt voor de aërobe stofwisseling,
bepaald / begrenst door de hoogte van de anaërobe drempel.
VO2-max.
100 %
80 %

AND

ben% (v/d VO2-max )

deze wordt
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Benuttingpercentage (ben%)
Bepaling van het benuttingpercentage van de VO2-max. :

180 - 60

hf AND

-

hf rust

hf max

-

hf rust

hf-max.
200 sl/min

= 120
x 100%

200 - 60

x 100%

= 140

180 sl/min

AND

ben% (v/d VO2-max )

120 : 140 = 0,85 x 100% = 85 %

Hf rust
60 sl / min

Duurprestatievermogen
Maximale zuurstofopnamevermogen

(VO2-max.) wil zeggen:

De maximale hoeveelheid zuurstof (uitgedrukt in liters per minuut) die het lichaam kan
opnemen en aan de musculatuur kan leveren als bijdrage voor de aërobe energieleverantie.
Benuttingpercentage

(ben%) wil zeggen:

Is dat deel van de VO2-max. dat benut wordt voor de aërobe stofwisseling,
deze wordt bepaald / begrenst door de hoogte van de anaërobe drempel.

%
100 %
80 %

Vo²max: 50 ml/min/kg vvm
max. snelheid 15 km/uur

AD

60 %
ben%
0%

AND

hf
200 sl/min

%
100 %
90%

175 sl/min

80 %

150 sl/min

60 %

Vo²max: 57 ml/min/kg vvm
max. snelheid 17 km/uur

75 sl/min

0%

185 sl/min

175 sl/min
AD
ben%

(v/d VO2-max )

AND

hf
200 sl/min

150 sl/min

(v/d VO2-max )

65 sl/min

Trainbaarheid:
De trainbaarheid van de vo2-max. is relatief klein.
De trainbaarheid wordt geschat op 15-20% wanneer tijdens de pubertijd de juiste trainingsprikkels
worden gegeven.
Voor het duurprestatievermogen is daarom ook het ben% van de vo2-max. van belang.
Deze is namelijk veel beter te trainen en kan een verhoging van 50-70% opleveren!

%
100 %
90%

Vo²max: 57 ml/min/kg vvm
max. snelheid 17 km/uur

AND

80 %

hf
200 sl/min

Vo2max. matig te trainen

185 sl/min

175 sl/min
Ben.% goed te trainen
AD

60 %
ben%
0%

150 sl/min

(v/d VO2-max )

65 sl/min
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VO2-max
Verschillende gemiddelde waarden van de vo2-max voor verschillende prestatieniveaus

groep
ongetraind
goed getraind
normwaarden

relatieve VO²-max

Vrouwen

32 – 38 ml / min / kg

mannen

40 – 55 ml / min / kg

Vrouwen

60 – 70 ml / min / kg

Mannen

80 – 90 ml / min / kg

Vrouwen

35 – 38 ml / min / kg

mannen

45 – 50 ml / min / kg

Duurgetrainden

55 – 65 ml / min / kg

Duurgetrainden internationaal

65 – 80 ml / min / kg

Duurgetrainden int. top

85 – 90 ml / min / kg

VO2-max
Relatieve vo2-max waarden voor verschillende duursportdisciplines

Soort sport

vrouwen

mannen

Lange afstandlopen

65 - 70

Langlaufen

65 - 70

Wielrennen

75 - 80
75 - 78

60 - 65

Mila lopen

70 - 75

65 - 68

Schaatsen

55 - 60

Zwemmen

55 - 60

Roeien

65 - 25
60 - 70
60 - 64

wandelen

55 - 60
40

50

70 - 75

65 - 68

60 - 65
60

70

80

Hoe kan ik UHV-training optimaal sturen?
1.
2.
3.
4.

De basis begint bij sport en sporter analyses en op basis daarvan het inrichten van het
trainingsproces. (CFN doet dit voor al haar leden op meta-niveau);
Rekening houden met fysiologische ontwikkeling van sporters;
Belastingscomponenten invullen op basis van bovenstaande;
Rekening houden met Wetmatigheden / Trainingsprincipes.

Hoe kan ik UHV-training optimaal sturen?
Lange termijn!

complexe wedstrijd specifieke aspecten

conditionele aspecten

tactische aspecten

technische aspecten

coördinatief vermogen
4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

14

15 16

17

18

19

20

21

22

23

Leeftijd (jaren)

Hoe kan ik UHV-training optimaal sturen?
Lange termijn!

lactische
capaciteit

a-lactish
vermogen

Anaeroob UHV

Ben% v/d Vo2-max
Vo2-max
Sport techniek
Aeroob UHV
Leeftijd

4

8

12

16

20

Hoe kan ik UHV-training optimaal sturen?
Lange termijn!

algemeen

specifiek
Opbouw training

Basistraining

Oefen

Speel

coördinatie

Toepassing

Tactiek

Techniek

4

Conditie
Frequentie

Omvang

Intensiteit

Aeroob UHV

Sport techniek
Leeftijd

Topsport training

Vo2-max
8

Anaeroob UHV
Ben%


12

Complex

MZ tolerantie  a-lactish vermogen
16

20

Hoe kan ik UHV-training optimaal sturen?
Lange termijn!

Hoe kan ik UHV-training optimaal sturen? Lange termijn!
periode
training

3-7 jaar

6-11 jaar

11-15 jaar

14-19 jaar

Coördinatie

.alg. coördinatie

.alg/spec coördinatie

.coördinatie stabiliseren
.spec coördinatie

.coördinatie-techniek

Techniek

.basis techniek

.uitbouwen technieken

.volmaking technieken

.volmaking techniek

bewegingsbeeld

grove coördinatie

fijne coördinatie

virtuositeit

Tactiek

.spelenderwijs

.spelenderwijs
.tactische scholing

.tactische scholing
.techniek- tactiek

.techniek-tactiek
intuïtief

Kracht

.spelenderwijs

.intra- / inter
-musculaire coördinatie
.houding- steunapparaat

.alg krachttraining
.duurkracht
.kracht u.h.v.

.sub-max kracht
.snelkracht
.explosieve kracht

U.H.V.

.aëroob u.h.v.
.basis u.h.v.

.aëroob u.h.v.
.basis u.h.v.

.basis u.h.v.
.aëroob – anaëroob

.anaëroob u.h.v.
.aëroob u.h.v.

Snelheid

.reactiesnelheid,
.frequentie.snelheid
.coördinatie

.reactiesnelheid
.frequentiesnelheid

.versnellingsvermogen
.motorische actiesnelheid
.snelkracht

.snelheid-max.
-krachttraining
.snelheid u.h.v.
.u.h.v. in snelheid

Lenigheid

.onderhoud
-lenigheid

.specifieke lenigheid:
-wervelkolom, heup,
schouder

.specifieke lenigheid
-training
Op basis v/d sport

.specifieke lenigheid
-training
Op basis v/d sport

Mentaliteit

.afspraken
.sociale – communicatieve vaardigheden

.wedstrijdmentaliteit:
.incasseren, doorzetten
-moed, durf, lef

.inbouwen stress
.MT training:
. ideo motoriek

Niveau

basistraining

-

opbouwtraining

topsporttraining

Hoe kan ik UHV-training optimaal sturen?
Korte termijn!
Belastingscomponenten
•

Intensiteit
– Op welke intensiteit (zwaarte) wordt de training uitgevoerd?
– Gaat het dan om % HF, VO2-max, ben%, AND, praattempo/stress, Vmax, anders?

•

Omvang
– Hoeveel meter, km, calorieën OF series en herhalingen is de training?

•

Rust (dichtheid)
– Zijn er tijdens de training pauzes (series en herhalingen)?
– Zo ja hoeveel en hoelang?

•

Tijdsduur
– Hoe lang duurt de training e/o onderdelen van de training?

•

Frequentie
– Hoeveel training voer je uit in 1 week?

Hoe kan ik UHV-training optimaal sturen?
Korte termijn!
Werken met hartslag
* Hartslagmeting
. HF - rust
. HF - maximaal
. HF tijdens belasting

Meten van de hartslag:
* Slagentelling per minuut
* Slagentelling 15 sec. x 4

* Werken met een hartslagmeter
* 10-slagentest

(meting tijdens belasting)
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Hartslagmeting:

(HF-maximaal, HF-rust, HF-belasting)

Theoretisch:

HF-max. = 220 – (0,9 x leeftijd)

HF-maximaal
Praktisch: -

15 min.
inlopen/fietsen/roeien
(praattempo) 60 %
5 min.
belasten
(ademhalingsstress) 80%
30 sec.
maximaal belasten
(sprint) 100%
direct bepalen van de hartfrequentie m.b.v. hartslagmeter

Op basis van de bepaalde maximale hartfrequentie kunnen nu trainingsintensiteiten bepaald worden !
voorbeeld:
Persoon A:

is 20 jaar en wil trainen op de vetverbranding.
(vetverbranding wil zeggen trainen rond de 60% van de HF-max.)
- 220 – 20 = 200

HF-max. is 200 sl/min.

- 60% van 200 =120
- trainingsintensiteit = 120 sl/min.
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Hartslagmeting:

(HF-maximaal, HF-rust, HF-belasting)

HF-rust
Rustpols is de hartfrequentie die ‘s ochtends, direct na het ontwaken, gemeten word.
Neem minimaal het gemiddelde over 7 dagen als uitgangssituatie.
Dag
HF

1

2

3

4

5

6

7

55

55

50

55

55

65

55

Gem. HF rust:

55 slagen per minuut

HF rust verschaft informatie over:
•
•
•
•

De trainingstoestand van het organisme.
Herstel van de vorige belasting t.a.v. het cardio-pulmonale systeem.
Vroegtijdig signaleren van overtraining.
Beginnende- of nog onvoldoende genezing van ziekten, infecties e.d..
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Hartslagmeting:
Testen:
Bepalen:

(HF-maximaal, HF-rust, HF-belasting)

* HF-bepaling middels: Karvonen
1 HF-max. = 220 – leeftijd
2 HF rust = meten na periode van 5 minuten absolute rust (liefst na ontwaken)
3 HF- reserve = HF-max. - HF rust
4 trainingspercentage, bijv. vetverbranding, dit is 60% van de HF – max.
5 trainingsintensiteit = 60 % van de HF reserve + HF rust

voorbeeld:
Persoon A: - wil trainen op de vetverbranding
- HF-max. = 200
- HF rust = 65

HF-res. = 200 – 65 = 135 sl/min.
Trainingspercentage = 60 %
Trainingsintensiteit =

60% x 135 = 81 sl/min.
81 + 65 = 146 sl/min.
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Hartslagmeting:

(HF-maximaal, HF-rust, HF-belasting)

Opdracht:
• Individueel bepalen:

1. HF rust (7-daagse meting)

2. HF maximaal

a. theoretisch
b. praktisch (hf-meter)

Hartslagmeting:

Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen

(HF-maximaal, HF-rust, HF-belasting)

Opdracht:
• Individueel bepalen:

HF anaerobe drempel

ademhalingsstress-methode:

5 min. belasten rond de AD (praattempo)
HF (ca. 130 – 150 slagen per minuut)
5 min. belasten overgangsgebied AD : AND
rustig versnellen richting de 170 – 180 slagen per minuut
5 min. belasten op de AND (ademhalingsstress)
belasten op de ademhalingsstress 175 – 190 slagen per minuut
noteren / onthouden van de HF
5 min. belasten over de AND (buiten adem)
versnellen en controleren van de bepaalde AND
5 min. uitlopen
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Hartslagmeting:

(HF-maximaal, HF-rust, HF-belasting)

De hartfrequentie wordt beïnvloed door diverse factoren:
• bloeddruk
• hartgrootte, hartvolume
• leeftijd (biologische-, trainingsleeftijd)
• lichaamshouding
• emotionele toestand
• slaap- en dagritme (bio-ritme)
• conditionele toestand

Hartritmevariabiliteit 
tijd
•
•
•

tussen twee hartslagen.
hartslaginterval,
hartcoherentie of
Hartfrequentievariabiliteit

Hartrtritmevariabiliteit is een indicatie
van hoe goed je autonome zenuwstelsel
functioneert.
Door de afgifte van het hormoon
acetylcholine, verlaagt je
parasympathische zenuwstelsel je
hartslag. Aan de andere kant verhoogt
je orthosympatische zenuwstelsel je
hartslag, door de afgifte van de
hormonen epinephrine en
ennorepinephrine.
Gelijkmatigheid is niet goed; je lichaam
moet juist goed zijn afgestemd op
interne en externe stimuli en zich
vervolgens razendsnel aanpassen.
Kortom, een hoge hartritme variabiliteit
is dus een teken dat je lichaam in balans
is en niet overtraind.

https://www.projectleven.nl/hartrit
mevariabiliteit/
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Hartslagmeting:

% HF-max.

100

Drempels, grenzen en zones van de hartslag bij de
gemiddelde sportstudent.

Maximale hartfrequentie

80

Anaërobe drempel

60

Aërobe drempel

(AND)

(AD)

(ca. 200 sl / min.)
Anaëroob gebied

(ca. 180 sl / min.)

(ca. 145 sl / min.)
Aëroob gebied

40
20
0
tijd
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Hartslagmeting:

% HF-max.

100

Drempels, grenzen en zones van de hartslag bij de
gemiddelde sportstudent.

Maximale hartfrequentie

80

Anaërobe drempel

60

Aërobe drempel

(AND)

(AD)

melkzuurwaarde 4 mmol/l

ademhalingsstress

melkzuurwaarde 2 mmol/l

praattempo

40
20
0
tijd
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Ademhalingsstress:
Subjectieve AND op basis van de “net verdiepte ademhaling” !

% HF-max.

100
80
60

ademhalingsstress
Is een ruime zone waar de overgang van aërobe naar anaërobe
stofwisseling plaatsvindt.
Ademhalingsstress komt in grove lijnen overeen met de AND

40
Symptomen:

20

. verdiepte ademhaling (*teken van lactaat)
. praten niet meer mogelijk / wenselijk
. “branderige” longen (verzuring)

0

. “lome benen” (verzuring)
tijd
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Ademhalingsstress:
Verloop van de ventilatie- en lactaatcurve !

Lactaat
mmol/l

% HF-max.

100

18
4

80

AND / ademhalingsstress

60
ventilatie

2

40

lactaat

20
0
tijd
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Verloop van de ventilatie- en lactaatcurve !
VO2-max gekoppeld aan poweroutput en Lactaatontwikkeling
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Hartslagmeting:

% HF-max.

100

Drempels, grenzen en zones van de hartslag bij de
gemiddelde sportstudent.

Maximale hartfrequentie
koolhydraatmetabolisme

80

Anaërobe drempel

60

Aërobe drempel

(AND) 4 mmol/l

(AD)

2 mmol/l

ademhalingsstress

praattempo

40
20

- VO²-max
- ben%
- anaëroob metabolisme
- passief bew. apparaat

- VO²-max
- aëroob metabolisme
- passief bew. apparaat

vetmetabolisme

0
tijd

Sturen op methoden en middelen
trainingsmethoden

duurmethode
intensief

intervalmethode

trainingsmiddelen

extensief

Verschijningsvorm

ononderbroken

onderbroken

intensiteit

50 – 70 %
v/d VO²max

75 – 85 %
v/d VO²max

80 – 90 %
v/d VO²max

extensief

intensief

80 – 95 %
v/d VO²max

herhalingsmethode

wedstrijdmethode

intensief

intensief

onderbroken

Afh. van de sporttak

95 – 100 % van de
wedstrijdsnelheid

20 – 40 % van de F-max.

65 – 85 % van de F-max.

90–100 % van de F-max.

100% van alle
prestatiebepalendeen regulerende
factoren

herstel

Geen pauze

Onvolledige, lonende pauzes

Volledig herstel

Afh. van de sporttak

trainingseffecten

VO²max
pas bew ap
Vet-met.

VO²max AND
pas bew ap
KH-met.

VO²max,
KH-met.
Kracht uhv.

Toename F-max.
Vergroten fosfaatpoel
Rekrutering FT-vezels

Afh. van de sporttak

doelgroep/
sport

beginners
circuit

atleten,
duursport

atleten, body-building

sprinten, gewichtheffen

Sport, WP

VO²max,
KH-met.
Lactaattol.
hypertrofie

TRAININGSMETHODEN
In de sport onderscheiden we 4 trainingsmethoden:
-Duurmethode

duurkarakter, werken aan een stuk door

-Intervalmethode

intervalkarakter, werken met pauzes, lonende pauzes

-Herhalingsmethode

intervalkarakter, werken met pauzes, volledige pauzes

-Wedstrijdmethode
Een trainingsmethoden is een planmatige indeling en verzameling van trainingsmiddelen
met, over het algemeen, hetzelfde karakter en dus min of meer dezelfde trainingseffecten.
Trainingsmiddel
Een planmatige indeling en verzameling van trainingseenheden met een of meerdere
gemeenschappelijke trainingsdoel(en) en effect(en).
Een trainingseenheid (training) is een eenheid waarbinnen oefenvormen worden
gekoppeld aan belasting-componenten.

Duurmethode

duurkarakter, werken aan een stuk door

% Vo²-max.

100
Intensieve duur

80

Extensieve duur

60
40
20

tijd
Vermoeidheid;
uitputting energieleverende systemen zuurstofsysteem

Intervalmethode

intervalkarakter, werken met pauzes, lonende pauzes

% Vo²-max.
% F-max

100
Extensieve interval

80
60
40
20

tijd

Vermoeidheid;
uitputting energieleverende systemen, zuurstofsysteem

Intervalmethode
% Vo²-max.

intervalkarakter, werken met pauzes, lonende pauzes

% F-max
Intensieve interval

100
80
60
40
20

MZ mmol / l

2
4
6
8
10
12
14

tijd

Vermoeidheid;
Ophoping melkzuur, melkzuursysteem

Herhalingsmethode intervalkarakter, werken met pauzes, volledige pauzes
% Vo²-max.
% F-max

100
80
60
40
20

tijd

Vermoeidheid;
uitputting fosfaatvoorraden, fosfaatsysteem

Trainingsmiddelen en hartslag / intensiteit

Trainingsmiddelen en verzuring

Lactaat
mmol/l

14

sterke verzuring

13

wedstrijdbelasting
. controleloop

12
11
middelmatige verzuring

10
9
8
7

zwakke verzuring

6
5
4

AND

maxlass

3
2
1
0

extensieve duurloop
. LSD

intensieve interval
. tempolopen
. middellange intervallen
. korte intervallen
extensieve interval
. lange intervallen
. vaartspelen

intensieve duurlopen
. wisselduurloop
. piramideloop

Trainingsmiddelen en verzuring
Verhoudingen intensiteit, lactaat, LASS en MAXLASS

lactaat

% HF-max.

100

De bovengrens van de lactaat steady-state noemen we de

MAXLASS zone: de maximale lactaat steady-state.
80

AND 4 mmol

MAXLASS

LASS
60
40

AD

2 mmol

Deze manifesteert zich op en rond AND!

Bij inspanningen tussen de AD en AND verplaatst het
gevormde melkzuur van de spier naar het bloed, waar het
afgebroken wordt. Er ontstaat een lactaatevenwicht:

Lactaat staedy-state

Bij lage inspanningen rond de AD wordt het gevormde
melkzuur in de spier zelf verbruikt!

20
0
tijd

Een snelwandelaar:

• Spier wordt matig belast!
• Bloedvaten zijn open.
• Nauwelijks lactaatproductie.
Een 10000 m. loop:

•
•
•
•

Spier wordt aëroob belast.
Bloedvaten zijn open.
Voldoende zuurstof naar de spier.
Nauwelijks lataatproductie!

Een 5000 tot 1500 m. loop

•
•
•
•

Spier wordt an/aëroob belast.
Bloedvaten worden afgeknepen.
(Te) weining zuurstof naar de spier.
Aanzienlijke lataatproductie!

Een 800 tot 400 m. loop

•
•
•
•

Spier wordt anaëroob belast.
Bloedvaten worden dichtgeknepen.
Te weinig zuurstof naar de spier.
Hoge lataatproductie!

Intensiteit

: 50-70% v/d VO²max

Omvang

: 3000-10.000 m

Dichtheid

: n.v.t.

Duur

: 30 – 100 min

Intensiteit

: 70-80% v/d VO²max

Omvang

: 10.000 m

Dichtheid

: n.v.t.

Duur

: 30-50 min

Intensiteit

: 85-90% v/d VO²max

Omvang

: max. 5000 m

Dichtheid

: n.v.t.

Duur

: 4-20 min

Intensiteit

: 90-98% v/d VO²max

Omvang

: max. 800 m

Dichtheid

: n.v.t.

Duur

:120 – 30 sec.

Trainingsmiddelen en verzuring
Verhoudingen intensiteit

Bij belasting op en over de anaërobe drempel zal de melkzuurproductie leiden tot een verzuring van de
musculatuur. Daardoor worden in de spiercel veel biologische reacties geremd wat zal resulteren in een
verminderde functie van de spier.
Het gevolg is dat de belastingsintensiteit zal moeten dalen!

220 sl/min

100 %
80 %
60 %

0%

AND

intensiteit
AD

175 sl/min

lactaat

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 km/uur

150 sl/min

65 sl/min

Trainingsmiddelen en verzuring
Naar Zintl

M.lang UHV

Lang UHV

2m10 m

10m 35m

II
lactaat

35 s 2m

lactaat

belastingduur

lactaat

I
35m 90m

III
90m 6u

lactaat

Kort UHV

lactaat

indelingscriteria

sporten
Zwemmen

100m
200m

18

400m

16

1500m

12

25km

8

Lopen

400m
800m

22
20

1500m
3000m

20
16

5km
10km

16
14

42km

8

Wielrennen

1000m

22

4000m

20

Langlaufen
Schaatsen

Roeien
Biathlon

500m
1000m
1500m

22
20

3000m
5000m

16
14

500m
1000m

14
15

5kmm
10km

16

10km

12

7,5km
10km

16
14

30km
50km

10

120200km

4

15km

14

3050km

8

20km

12

Trainingsmiddelen en verhoudingen Aeroob : Anaeroob
Naar Zintl

Procentuele bijdrage van de aërobe en anaërobe energievoorziening tijdens verschillende
atletiekdisciplines
Afstand m
aëroob
anaëroob

Afstand (m)

100

200

400

800

1000

1500

5000

10000

marathon

5

10

25

45

50

65

90

95

99

95

90

75

55

50

35

10

4

1

Tijd (min)

m/s

Zuurstofverbruik (%)

Zuurstofschuld (%)

Lactaat (mmol/l)

100

0:11.2

8.92

4

96

14.65

200

0:23.6

8.47

6

94

21.98

400

0:51.8

7.72

8

92

25.20

800

1:56.1

6.89

23

77

23.42

1500

3:58.1

6.29

49

51

18.09

5000

16:10.1

5.15

73

27

12.10

10000

33:13.6

5.07

87

13

7.10
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Uithoudingsvermogen trainingsmiddelen:
doelen, effecten en sturing
% Vo²-max.
% HF - max

100

- VO²-max
- ben%
-anaëroob metabolisme
- passief bew. apparaat

80

4 mmol / HF 170 sl/min

60

2 mmol / HF 140 sl/min

40

20

Anaërobe drempel AND
- VO²-max
-aëroob metabolisme
- passief bew. apparaat
Aërobe drempel AD

VO²-max. = maximale zuurstof-opname vermogen
- hartgrootte, hartsterkte, HMV
- longvolume, alveolen, AMV
- bloedvolume, erytrocyten, HB, Fe
- dichtheid capillair oppervlak
lichaamssamenstelling, bloeddruk, cholesterol,
bewegingsapparaat
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Uithoudingsvermogen:
overzicht energieleverantie

% Vo²-max.

100

melkzuur

ATP
CP

80

koolhydraten

60
40

vetten

20
zuurstof

0
0

5

20

60

180

1200

3000
tijd, sec.

Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen

Uithoudingsvermogen:
overzicht energieleverantie

% Vo²-max.

100

Uithoudingsvermogen trainingsgebied

melkzuur

ATP

80

CP
koolhydraten

60
vetten

40
20
zuurstof

0
0

5

20

60

180

1200

3000
tijd, sec.

Trainingswetten

Individualiteit
Responder vs non-responder
Variatie
Interesse – Motivatie - Adaptatie
Belasting – herstel – Supercompensatie

Duurzaamheidspricipe

Overload principe

Specificiteitsprincipe

Trainingswetten en energieleverantie

Tijd

Intensiteit%

CP (creatine fosfaat)
100

90

CP

C+P + E

KH (koolhydraten)
KH

4-20 sec

20-90 sec

MZ + E

KH (koolhydraten) met zuurstof
80

3-45 min

KH + O²

CO² + H²O + E

V (vetten) met zuurstof
60

- uren

V + O²

CO² + H²O + E

Trainingswetten en herstelrichtlijnen

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

Weefselvloeisto
f 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/Vmax

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

Trainingswetten en herstelrichtlijnen energieleverantie
Tijdsduur

Intensiteit

Substraat

Verhouding
Anaëroob/Aëroob

Anaëroob

Energiesysteem

Opmerkingen

Herstelproces

Aëroob

1-4
sec.

Supra- en
maximaal

ATP

99 -100%

1 - 0%

Anaëroob
a-lactisch

Na 2 sec. wordt
lactaat gevormd

ATP wordt direct weer
aangevuld

4-20
sec

Tot
maximaal

ATP-CP

95%

5%

Anaëroob
a-lactisch

Als de CP voor
50% is ver-bruikt
zal de lactaat snel
merkzaam
toenemen

Halfwaardetijd van CP is
circa 20-30 sec. Het duurt
ca. 2-3 minuten voordat de
CP weer is aangevuld

20-60
sec

Tot
maximaal

ATP-CP en
KH

90-80%

10-20%

Anaëroob
a-lactisch richting
lactisch

Zeer sterke
lactaatproductie

1-6
min

Submaximaal

KH
(lactisch
+aëroob)

70-(4030%)

30-(6070%)

Anaëroob lactisch
en aëroob

Toenemende duur,
afnemende
lactaatproductie in
musculatuur

Halfwaardetijd wegwerken
lactaat is ca. 15-30 min.
Hoogste lactaatwaarde is
bij circa 60 sec. Als de
prikkel-duur toeneemt zal
de lactaatspiegel minder
zijn

6-30
min

Gemiddeld

KH en
vetten
(aëroob)

(40-30)10%

(60-70)90%

Anaëroob lactisch
en aëroob

Toenemende duur,
afnemende
lactaatproductie in
musculatuur

30
min
tot 2
uur

Op en
onder de
anaërobe
drempel

Vetten en
KH
(aëroob)

10-3%

90-97%

Aëroob

>2
uur

Aërobe
drempel

M.n.
vetten
(aëroob)

1-0%

99-100%

Aëroob

Toenemende duur,
afnemende
lactaatproductie in
musculatuur en
overschakel-end
van KH naar
vetverbranding

Herstel is na een belasting
een aantal uren. De
hartfrequentie kan tijdens
de belasting gebruikt
worden om intensiteit en
herstel te meten

Belasting-herstel-supercompensatie:
overzicht
Globale
indeling in
tijd
Direct, snel
herstel

Langer herstel

Supercompensatie

herstelprocessen

duur

soortbelasting

Aanvulling fosfaatvoorraden

3-5 min

maximaal belasting

Afbraak lactaat

1-3 uur

intensieve anaërobe belasting

Opbouw koolhydraten (FT) vezels

tot 30 min

anaëroob lactische belasting

Opbouw koolhydraten (ST) vezels

24-36 uur

intensieve aërobe belasting

Normaliseren mineralen Natrium/Kalium

6 uur

langdurige belasting >1 uur

Opbouw eiwitten

12-48 uur

Maximale spierbelasting

Aanvullen spier enzymen

48-60 uur

Intensieve, langdurige belasting

Wederopbouw eiwitten

48-72 uur

regelmatige spierlactische
belasting

Supercompensatie koolhydraatvoorraden

2-3 dagen

intensieve aërobe belasting

Aanvullen hormonen

2-5 dagen

anaërobe lactische

Nieuwe aanmaak:
. enzymen
. motochondrien
. bind- en steunweefsel

dagen - weken

lange, relatief intensieve
belasting!

(T½= 20-30 sec)
(T½= 15-30 min)

Belasting-herstel-supercompensatie:
hormoonsystemen
Relevante
hormonen
duurtraining

Functie en werking

Effect duurtraining

Herstel – supercompensatie
Bij hoge intensiteit en/of lange duur
(70-90% HF max, 60-120 min, +4mmol)
Kan herstel zeker 72 uur duren

Somatotropine
(groeihormoon)

• Remt glucoseafbraak
• Stimuleert glucose synthese
• Mobiliseert vetten en vetverbranding

Verhoogde afgifte over
langere termijn

24-36 uur

Thyroxine
(schildklierhormoon)

• Bevordert O2-opname en ATP resynthese
• Stimuleert glycogeenafbraak en
glucoseopname
• Stimuleert toename mitochondriën

Toegenomen Thyroxine
omzetting

24-36 uur

Adrenaline en
Noradrenaline
(bijnier en
zenuwen
sympathicus)

•
•
•
•
•

Lagere catecholamine
uitscheiding bij gelijke
belasting en hogere
uitscheiding wanneer
nodig

Ca 72 uur

Aldosteron
(bijnierschors)

• Verbeterde electrolietstofwisseling m.n.
kalium en natrium
• Onderhouden bloedvolume

Bij groot zweetverlies een
grotere uitscheiding

24-36 uur

Cortisol
(bijnierschors)

• Bevordert gluconeogenese in de lever
• Bevordert efficiënte eiwitstofwisseling
• Bevordert vrijmaking vetzuren

Bij langdurige en zware
inspanning stijgen
cortisolspiegels

5-7 dagen

Insuline

• Opnemen glucose uit celwand
• Transport glucose naar spieren

Verlaging insulinedosering
Verhoging
insulinegevoeligheid

24-36 uur

Verhoogde afgifte door belasting;
Verhoogt hartfrequentie en slagkracht
Stimuleert splitsing glycogeen
Mobiliseert vetzuren uit vetweefsel
Vasoconstrictie en hogere bloeddruk

Belasting-herstel-supercompensatie:
voeding
Relevante
substraten

Functie en werking

Effect duurtraining

Herstel – supercompensatie
Bij hoge intensiteit en/of lange duur
(70-90% HF max, 60-120 min, +4mmol)
Kan herstel zeker 72 uur duren

koolhydraten

• Noodzakelijk voor hoge intensiteit
duurinspanning
• Ongeveer 500 gram in het lichaam
• 60-90 min intensieve inspanning

Meer stapeling van KH in
lever en spieren;
Sneller gebruik KH en V

Indien koolhydraatrijke voeding
direct na prestatie 100-200gr KH)
24-36 uur
Normale voeding 46-48 uur

vetten

• Prestaties tot ca 50% VO2-max
• 10% vet%  dagen inspanning

Snellere vetoxidatie
Meer vetten in
musculatuur

Vetvoorraden raken nooit uitgeput

vocht

Tijdens preseteren veroorzaakt water verlies
Kalium, Natrium en Magnesium reductie.
Verder zorgt vochthuishouding voor
warmteregulatie door zweten

Hogere kerntemperaturen
Verdubbeling
zweetproductie
Bij 3% waterverlies
presteren nog mogelijk

Tijdens belasting elke 15 min 150 ml
drinken.
Na belasting bij drinken tot
lichaamsgewicht voor de belasting.
Drank met KH en mineralen

Elektrolyten
Kalium,
Natrium,
Magnesium

• Elektrolyten faciliteren spierprikkelbaarheid
en spiercontractie (bij een tekort Mg
kramp)

Stapeling van electrolyten

Herstel vaak snel (4-8 uur) mbv water,
vruchtesap.

Spoorelementen
o.a ijzer en zink

• Faciliteren en stimuleren
zuurstoftransport;
• Aanmaak hemoglobine en myoglobine
• enzymwerking

Toename hemoglobine en
myoglobine
Toename specifieke
enzymen

Vitaminen
(C, B-complex,
foliumzuur,
nicotinamide)

• Stimuleren bloedaanmaak;
• Faciliteren energie-omzetting

Meer bloed en
toegenomen bloedvolume

Mg herstel ca 24 uur
Bij lange belasting met veel vochtverlies
ca. 2-3 dagen

Belasting-herstel-supercompensatie:
EPOC

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

Belasting-herstel-supercompensatie:
EPOC  zuurstofschuld en herstel

Duurtraining op jonge leeftijd:
Jeugd en kenmerken
kenmerk

kalenderjaar

ontwikkelingsfase

gevoeligheid

uithoudingsvermogen

kinderleef
tijd

6/7 - 10

Vroege kindfase

Verwerven
coördinatie.

Basisuithoudingsvermogen

10 - 13

Late kindfase

Doelgericht
basisbewegingen
uit sport aanleren.

Basis en aëroob
uithoudingsvermogen

j. 11 - 14
m. 12 – 15

Eerste puberale
fase

Aëroob intensief

j. 13 - 18
m. 15 – 19

Tweede puberale
fase

Aanleren en
vervolgens trainen
van de
conditionele
vaardigheden.

puberteit

Aëroob- en anaëroob
uithoudingsvermogen

Duurtraining op jonge leeftijd: kenmerken voorwaarden
Uithoudingsvermogen en jeugdigen
.
.
.
.
.
.

Kinderen vertonen dezelfde adaptatie aan training als volwassenen.
De circulatie van het hart reageert identiek aan dat van volwassenen.
Zeer hoge hartfrequenties zijn normaal, ook de HF rust is hoog (80-90 sl-min).
Een en ander heeft gevolgen voor de HF training; voor kinderen ligt het optimum tussen 150 -170 sl/min.
Intensiteit is bij jeugdigen (op basis van hf) slecht vast te stellen.
Intensiteit is beter te controleren op basis van snelheid (km/uur).
Voorwaarden voor het aëroob prestatievermogen

.
.
.
.
.
.
.
.

De relatieve hartgrootte (in relatie met gewicht) is bij kinderen gelijk als bij ouderen.
De relatieve VO2-max. heeft voor ongetrainde kinderen een normwaarde van 40-48 ml/min/kg.
Duurgetrainde kinderen halen tot 60 ml/min/kg.
De AND laat bij kinderen ten opzicht van volwassenen gelijknissen zien!
De maxlass ligt bij kinderen rond de 4 mmol grens / op 80% VO2-max.
In de puberteit verslechteren deze waarden tot de explosieve groei van het lichaam.
Kinderen beschikken over uitstekende voorwaarden voor aërobe belasting.
Warmteregulatie werkt bij kinderen nog beperkt, dit is een nadeel.
Voorwaarden voor het anaëroob prestatievermogen

.
.
.
.
.
.

Anaërobe voorwaarden zijn duidelijk ongunstiger.
De fosfaatvoorraden in spieren zijn kleiner, waardoor kinderen eerder verzuren.
De mogelijkheid om lactaat te produceren is bij kinderen kleiner, door beperkte voorraden enzymen.
Pas in de puberteit neemt de activiteit van deze enzymen toe.
De lactaatverwijdering is ten opzichte van volwassenen vertraagd.
Het lactisch UHV is wel te trainen voor jeugdigen maar wordt veelal uitgesteld!

Duurtraining op jonge leeftijd: kenmerken voorwaarden
Girls and boys do not
develop maximal anaerobic
power until they are 14 to 16
years of age.
This is thought to be due
primarily to lower glycolytic
capacity as evidenced by
lower maximal lactate
concentrations.
Aerobic capacity is different.
Boys display 100% of adult
aerobic capacity at just 10
years of age. Girls have
110% of aerobic capacity at
age 9, a value that declines
as they age.

Duurtraining op jonge leeftijd: Organisatie duursport
Schoolsport

(Gezondheidssport)

belastingcomponenten

kinderleeftijd

puberteit

Verenigingssport
(Prestatiesport)

Aërobe training staat centraal

8-12 jaar is de basistraining voor de
trainingsfase.

Nadruk ligt op omvang, niet op
intensiteit.

Training geperiodiseerd aanbieden.

Nadruk op 2-4x per week belasten
Per keer 10-15 minuten

5-6 uur per week belasten.
30-50 km

Intensiteit 50-70% VO2-max, 150-170 sl/min
trainingsmethoden

Duurmethode (spelenderwijs)
Interval (spelenderwijs)
Veel afwisseling in sporten en
methoden!

Duurmethode (intensief)
Lactaat net boven de AND (5-6 mmol)

fase

Het natuurlijk UHV daalt maar het
lichaam is klaar voor training.

13-17 jaar start opbouwtraining.

motivatie

Grootste probleem is vaak de motivatie en dus ook de uitvoering van training.
De betekenis van wedstrijden en testen kan hier een grote rol spelen.

trainingsmethoden

Duurmethode (vaartspelen e.d.)
Intervalmethode (submaximaal)

belastingcomponenten

Geperiodiseerde training is wenselijk gezien het duurzaamheidsprincipe
2-3x per week belasten
Per keer 20-30 minuten.

Duurmethode (intensief)
Intervalmethode (tot maximaal)

6-9x per week belasten
ca. 60-80 km

Duurtraining op jonge leeftijd:
Controle en beoordeling
Prestatiebeoordeling coopertest
jaren
conditie

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Uitstekend

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

3000

3050

Goed

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2400

2450

Voldoende

1600

1650

1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

2050

slecht

1000

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

Prestaties aan het einde van de basistraining
discipline

jongens

meisjes

100

0.15.0 s

0.15.4 s

800

2.30 – 2.35

2.45 – 2.50

1000

3.05 – 3.10

3.15 – 3.20

3000

10.30 – 10.45

11.30 – 11.45

< 40 min

40 – 42 min

1u 35 – 1u 45

1u 40 – 1u 50

10000
Halve marathon

Testmogelijkheden
Welke soorten UHV testen:
- 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.

- Kracht
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

Testen ter bepaling van de: VO2-max.
Directe & Indirecte testen
Maximale & Submaximale testen
Keuze op basis van:
De te verwachten resultaten: . Nauwkeurige bepaling beginsituatie deelnemer.
. Bepaling van verandering in bepalende eigenschap.
. Toetsing van het trainingsprogramma.
. Selectiecriteria wedstrijden en/of selecties.

Analyse van de deelnemer:

. Gezondheid
. Getraindheid
. Prestatieniveau

Analyse van de omgeving:

. Club / organisatie
. Materiële middelen
. Financiële middelen

Testen ter bepaling van de: VO2-max.
Directe testen

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

Indirecte testen

Veldtesten
. Sportpraktijktesten
. Trainer ondersteuning ter plekke
. Snel, goedkoop en veel deelnemers tegelijk

Maximale testen

Testen waarbij deelnemer maximaal belast word.
(o.a. coopertest, shuttle-run test, F-max test, etc.)

Submaximale testen Testen waarbij deelnemer sub-maximaal belast wordt
(o.a. Astrand test, Harverd step test, F-submax test, etc.)

Testen ter bepaling van de: AND
Directe & Indirecte testen
Maximale & Submaximale testen
Keuze op basis van:
De te verwachten resultaten: . Nauwkeurige bepaling beginsituatie deelnemer.
. Bepaling van verandering in bepalende eigenschap.
. Toetsing van het trainingsprogramma.
. Selectiecriteria wedstrijden en/of selecties.

Analyse van de deelnemer:

Analyse van de omgeving:

. Gezondheid
. Getraindheid
. Prestatieniveau
. Club / organisatie
. Materiële middelen
. Financiële middelen

AND
ben%

Testen ter bepaling van de: AND
Directe testen

Laboratoriumtesten
. Computer gestuurde testen.
. Wetenschappelijke ondersteuning ter plekke.
. Tijd- , geldrovend en individueel.
(o.a.: lactaattesten, CO²uitstoot-testen)

Indirecte testen

Veldtesten
. Sportpraktijktesten.
. Trainer ondersteuning ter plekke.
. Snel, goedkoop en veel deelnemers tegelijk.

Maximale testen

Testen waarbij deelnemer maximaal belast word.
(o.a. ademhalingsstressmethode, Conconi-test)

Submaximale testen Testen waarbij deelnemer sub-maximaal belast wordt
(rekenkundige methode Karvonen)

AND
ben%

Testen ter bepaling van de: AND
Lactaattest:

AND
ben%

Doel:

Bepalen van de AND! (maximale lactaat steady-state)

Hoe:

AND vaststellen middels het meten van de lactaatopeenhoping in het bloed.

Protocol: * 15-20 minuten algemene warming-up incl. losmakende oefeningen
* Start van de test op bijvoorbeeld een loopband waarbij er een constante
registratie is van hf., bloedlactaatwaarden, snelheid en tijd!
* De testdeelnemer begint met een basissnelheid welke gedurende 3 (of
langer afh. van het protocol en getraindheid) minuten wordt vastgehouden
en daarna verhoogd. Telkens voor 3 minuten.
* Na ieder 3 minuten worden de bloedlactaatwaarden en HF gemeten en de
snelheid verhoogd.
* De deelnemer loopt tot uitputting waarbij iedere 3 minuten de Hf,
hartfrequentiewaarde wordt genoteerd.
* Na de test worden de waarden in een grafiek uitgezet, de 4mmol waarde
gekoppeld aan de bijbehorende hf is bij benadering de AND!

Lactaattest:
Bloedige methode

Tijd
(min)

Snelheid
(km/u)

Hf
(sl/min.)

Lactaat
(mmol/l)

Referentie
(drempe)l

0-3

4

76

0.9

4-6

6

98

1.7

7-9

8

122

2.2

10-12

10

148

3.3

lass

13-15

12

167

3.9

AND

16-18

14

182

4.1

maxlass

19-21

16

190

7.8

anaëroob

22-24

18

193

11.2

anaëroob

AD
lass

