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https://www.youtube.com/watch?v=ra3DBW1l4pw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ra3DBW1l4pw&feature=youtu.be


Kracht: Een exacte definiëring van kracht stelt ons voor beduidende 
moeilijkheden omdat de sportmotorische basisvaardigheid 
veelomvattend is en vele verschijningsvormen kent.
We laten de natuurkundige beschouwing van kracht dan nog 
buiten beschouwing!

Spierkracht: Iemands bekwaamheid om weerstanden te overwinnen, 
vast te houden en/of aan toe te geven d.m.v. spieren!

Krachttraining: Is training waarbij in de musculatuur HYPERTROFIE en/of 
NEURO-MUSCULAIRE adaptatie ontstaat, welke 
krachtsvermeerdering geeft voor korte en/of langdurende 
(krachts)inspanningen



Krachttraining: Is training waarbij in de musculatuur HYPERTROFIE en/of 
NEURO-MUSCULAIRE adaptatie ontstaat, welke 
krachtsvermeerdering geeft voor korte en/of langdurende 
(krachts)inspanningen.

HYPERTROFIE NEURO-MUSCULAIRE adaptatie



Krachttraining: Is training waarbij in de musculatuur HYPERTROFIE en/of 
NEURO-MUSCULAIRE adaptatie ontstaat, welke 
krachtsvermeerdering geeft voor korte en/of langdurende 
(krachts)inspanningen

HYPERTROFIE NEURO-MUSCULAIRE adaptatie



Hypertrofie
Rekrutering motorische eenheden



NEURO-MUSCULAIRE adaptatie
Rekrutering motorische eenheden



Neuromusculaire werking
Spierfysiologie



Neuromusculaire werking
Spierfysiologie

https://youtu.be/spWOZIYJ2MM

https://youtu.be/spWOZIYJ2MM




UITHOUDINGS-
VERMOGEN

SNELHEID

LENIGHEID

u.h.v. in 
snelheid

snelheid-
u.h.v.

explosieve
kracht

kracht
u.h.v. 

snelkrachtduurkracht

MOTORISCHE- EN SPORTMOTORISCHE BASIS 
VAARDIGHEDEN

KRACHT

Positionering kracht:



Positionering kracht:



maximale kracht

snelkrachtkracht u.h.v.

explosieve kracht

startkracht

Hoofdvormen van kracht:

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com.au%2Fitm%2F4kg-Cross-Fit-Wall-Ball-Dyanmax-Medicine-Slamming-Bounce-Fitness-Core-Strength-%2F111472409586&psig=AOvVaw0R2sO8Wyng3HzmDyUKElOu&ust=1583130334918000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjRoKrS-OcCFQAAAAAdAAAAABAp


Spiervezeltypering:

Spieren kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën, gebaseerd op de snelheid 
waarmee de spiervezels samentrekken: snelle spiervezels (fast-twitch muslce fibers) en 
langzame spiervezels (slow-twitch muscle fibers).



maximale kracht

snelkrachtkracht u.h.v.

explosieve kracht

startkracht

Spiervezeltypering:



Spiervezeltypering:



maximale kracht:

De grootste kracht die de musculatuur kan ontwikkelen bij een willekeurige contractie.
We onderscheiden 2 verschijningsvormen van de maximale kracht;

* Maximale statische kracht

* Maximale dynamische kracht

De statische kracht is altijd groter dan de dynamische

F-max

V-max

100 %

100 %0

Maximale dynamische kracht

Maximale statische kracht



Maximale kracht:

De maximale kracht is afhankelijk van de volgende factoren:

1  De fysiologische dwarsdoorsnede van de musculatuur (hypertrofie)

2  Intra-musculaire coördinatie (coördinatie binnen de spier, samenwerking 
van de spiervezels)

3  Inter-musculaire coördinatie (coördinatie tussen verschillende 
spieren/spiergroepen; TECHNIEK)



Snel kracht:

Snelkracht is het vermogen van het neuromusculaire systeem om het eigen lichaam, 
lichaamsdelen of weerstanden met een zo hoog mogelijke contractiesnelheid te 
overwinnen en of te bewegen.

Componenten die de snelkracht bepalen zijn:
1   de maximaal kracht
2   de explosieve kracht
3   de startkracht
4   de techniek



snelkracht:

techniek - uitvoering van bewegingsopgaven op basis van 
het coordinatieve vermogen.

- hypertrofie
maximaal kracht - inter-musculaire coordinatie

- intra-musculaire ccordinatie

- rekrutering van de motorunits 
explosieve kracht - contractie kracht v/d geactiveerde motorunits

- contractiesnelheid v/d geactiveerde motorunits

startkracht - rekrutering van de motorunits aan het begin v/d       
beweging



Explosieve  kracht:

Explosieve kracht is het vermogen van het neuro-musculaire systeem om weerstanden 
met een zo hoog mogelijke contractiesnelheid te overwinnen.

De weestand is beduidend hoger als bij de snelkracht

Componenten die de explosieve kracht bepalen zijn:

1   het aantal gecontraheerde motor-units
2   de contractiesnelheid van de geactiveerde motorunits (van de FT-musculatuur)
3   de contractiekracht van de geactiveerde motorunits (van de FT-musculatuur)



Motorische eindplaat: (motor-unit)
Contactpunten van de zenuwbaan met de 
musculatuur.

skeletspieren m. brachialis spiervezelstypering

-ST (slow twitch vezels)
- rode vezels 
-aanspraak tijdens duuractiviteiten

-FT (fast twitch vezels)
- witte vezels 
-aanspraak tijdens explosiviteit



Startkracht:

Is het vermogen van het 
neuro-musculaire systeem 
om de grootste 
krachtstoename
aan het begin van de 
beweging 
te realiseren in een 
minimale tijd

0.0        0.4         0.8         1.2                tijd/ sec.

F-max,   
beginner

F-max, 
getrainde



krachtuithoudingsvermogen:

Is het weerstandsvermogen van het lichaam tegen vermoeidheid bij (middel) 
langdurige krachtsinspanningen!

De inzet van het percentage van de F-max. is bepalend of de belasting aëroob of 
anaëroob wordt uitgevoerd.

% F-max proces (sport)motorische basisvaardigheid

< 25 % aëroob Duurkracht

25 – 50 % aëroob – anaëroob duurkracht – krachtuithoudingsvermogen

> 50 % anaëroob Krachtuithoudingsvermogen – F-max.

Bij < 25% van de F-max is de belasting overwegend aëroob.
Bij 25 – 50 % van de F-max is het een mix tussen aëroob en anaëroob.
Bij > 50 % van de F-max. is de belasting overwegend anaëroob.





Spierspanning en soorten contracties:



spierarbeid spierspanning voorbeeld

Overwinnende spierarbeid
Concentrisch
(isotonisch)

Toegevende spierarbeid
Excentrisch
(isotonisch)

Volhardende spierarbeid Isometrisch (statisch)

Gecombineerde spierarbeid Auxotonisch

Spierspanning en soorten contracties:



Spierspanning en soorten contracties:

https://youtu.be/sNIaT4CydZo

https://youtu.be/sNIaT4CydZo




Karakter spierspanning omschrijving voorbeeld

Tonisch Sterke langdurige contractie.
Snelheid heeft een ondergeschikte rol.

Fasisch Contractie is cyclisch waarbij verschillende 
krachtgrootten zijn vereist!

Fasisch-tonisch Contracties opgebouwd uit een combinatie van de 
fasische- en tonische contracties.

Explosief-tonisch Contractie voor het snel overwinnen van grote 
weerstanden!

Explosief-ballistisch Een contractie die nodig is voor het, met maximale 
kracht, verplaatsen van licht materiaal.

Explosief-reactief-
ballistisch

Een sterke spierrekking, direct, gevolgd door een 
maximale krachtsontwikkeling.
Vooral vereist bij springen!

Snelheid cyclisch Contractie die benodigd is bij het herhalen van een 
snelheidscontractie, van telkens hetzelfde niveau!

Snelheid a-cyclisch Contractie die de traagheidsweerstanden van het 
lichaam moet overwinnen. (wenden en keren)

Spierspanning en soorten contracties:



Spanning
Karakter           

Concentrisch Excentrisch Isometrisch Auxotonisch

Tonisch

Fasisch

Fasisch-tonisch

Explosief-tonisch

Explosief-ballistisch

Explosief-reactief-
ballistisch

Snelheid cyclisch

Snelheid a-cyclisch

http://www.european-athletics.org/events/ejch/kaunas/gallery_pics/0%20GRE-Javelin-winner-1%20(Medium).jpg


Methodische lijn krachttraining:

• Algemene krachttraining

• Veelzijdig-doelgerichte krachttraining

• Specifieke krachttraining



• Algemene krachttraining

Krachttraining met als doel:
Krachtsopbouw in spieren en/of spiergroepen onafhankelijk van een 
specifieke tak van sport.

voorbeeld:

Een marathon-loper die 1x per week 
fitness-training ondergaat in een 
fitness-centrum !



• Veelzijdig-doelgerichte krachttraining

Krachttraining met als doel:
Krachtsopbouw in spieren en/of spiergroepen welke de hoofdbeweging(en) van een 
specifieke tak van sport moet(en) verwerken.
De aard (krachttijdsverloop) komt overeen met de specifieke tak van sport,            
de vorm (bewegingsstructuur) hoeft niet overeen te komen !

voorbeeld:
Gewichtheffen voor 
een danser            
(m.n. de explosiviteit).



• Specifieke krachttraining

Krachttraining met als doel:
Krachtsopbouw in spieren en/of spiergroepen welke de hoofdbeweging(en) van een 
specifieke tak van sport moet(en) verwerken.
Zowel de aard (krachttijdsverloop) als de vorm (bewegingsstructuur) komen 
overeen met de specifieke tak van sport !

voorbeeld:

Een atleet die onder verzwaarde 
omstandigheden binnen de 
technisch/tactische criteria van zijn 
sporttak traint.



Op basis van de neurale sturing en de coördinatieve structuren zal de 
krachttraining moeten worden aangepast aan de technische uitvoering 
van de beweging.

musculatuur ongetrainde

(Ikaai ’64 en Astrand ’70) Krachttijdsverloop bij een vrijeslag zwemmer

Functionele krachttraining op basis van coördinatie en techniek:

musculatuur getrainde



Spieractivatie :

Inzet van de 
musculatuur bij 
verschillende 
snelheden.

m. iliopspoas

m. erector trunchi

adductoren

m. quadriceps femoris

hamstrings 

duur          middellang     sprint

contractiekracht en         
contractiesnelheid van de 
musculatuur

soort belasting :

Functionele krachttraining op basis van:
spiercontractiekarakters

m. gastrocnemius



Spieractivatie :

Sturen op spieractivatie?
Voorbeeld Hip Trust:

• Didactische aanwijzingen;
• Uitvoeringswijzen;
• Overige.

Let op:
Getraindheid en ervaring





ALGEMENE KRACHTTRAINING
krachtsopbouw in de musculatuur 
onafhankelijk van de sporttak

VEELZIJDIG-DOELGERICHTE 
KRACHTTRAINING
1 krachtsontwikkeling in de 
musculatuur welke de hoofdbeweging 
moeten verwerken
2 de aard (krachttijdsverloop) moet 
overeenkomen met de sporttak
3 de vorm (bewegingsstructuur) mag 
afwijken

SPECIFIEKE 
KRACHTTRAINING

krachtsopbouw in de 
musculatuur die 
bijdraagt in de 
wedstrijdbeweging

de aard en de vorm 
moeten overeenkomen 
met de 
wedstrijdbeweging

Methodische lijn krachttraining:



VEELZIJDIG-DOELGERICHTE 
KRACHTTRAINING
1 krachtsontwikkeling in de 
musculatuur welke de hoofdbeweging 
moeten verwerken
2 de aard (krachttijdsverloop) moet 
overeenkomen met de sporttak
3 de vorm (bewegingsstructuur) mag 
afwijken

Methodische lijn krachttraining:

https://www.instagram.com/p/BpUf6z3FQEH/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=38r4b2v4q758


TRAININGSMETHODEN

TRAININGSMIDDELEN

BELASTINGSCOMPONENTEN



Last:   % F-max.

100 --
90   --
80   --
70   --
60   --
50   --
40   --
30   --
20   --
10   --

10     30     50     70      110      130      150      170   
herhalingen (RM)

Maximale kracht: neuro-musculair systeem fosfaatpoel

Snelkracht: neuro-musculair systeem fosfaatpoel
zeerhoge bewegingssnelheid!

Krachtu.h.v. musculair systeem KH metabolisme 
anaeroob  lactisch

Duurkracht: musculair / cardio-pulmonaal KH metabolisme
anaeroob lactisch / aeroob



krachtontwikkeling

tijd

gewenningsfase

hypertrofiefase

maximale krachtfase

. techniek                                        

. intra-musculaire coordinatie      

. passief bewegingsapparaat

. spiermassa toename                   

. inter-musculaire coordinatie                    

. lactaattolerantie                          

. basis voor maximale lasten

. intramusculaire coördinatie . 
fosfaatpoel economie            . 
snel- explosieve kracht



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.

TRAININGSMETHODEN



Duurmethode duurkarakter, werken aan een stuk door

TRAININGSMETHODEN

% Vo²-max.
100

80

60

40

20

tijd

Vermoeidheid; 
uitputting energieleverende systemen zuurstofsysteem

Intensieve duur

Extensieve duur



Intervalmethode intervalkarakter, werken met pauzes, lonende pauzes

% Vo²-max. 
% F-max

100

80

60

40

20

tijd

Extensieve interval

Vermoeidheid; 
uitputting energieleverende systemen, zuurstofsysteem



Intervalmethode intervalkarakter, werken met pauzes, lonende pauzes
% Vo²-max. 
% F-max

100

80

60

40

20

tijd

Intensieve interval

MZ mmol / l

2                                  
4                 
6                 
8               
10              
12              
14             

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



trainings-
methoden duurmethode intervalmethode herhalingsmethode wedstrijdmethode

trainings-
middelen 

extensief intensief extensief intensief intensief intensief

Verschijn-
ingsvorm

ononderbroken onderbroken onderbroken Afh. van de sporttak

intensiteit 50 – 70 % 
v/d VO²max

80 – 90 %
v/d VO²max

75 – 85 % 
v/d VO²max

80 – 95 %
v/d VO²max

95 – 100 % van de 
wedstrijdsnelheid

100% van alle 
prestatiebepalende-
en regulerende 
factoren20 – 40 % van de F-max. 65 – 85 % van de F-max. 90–100 % van de F-max.

herstel Geen pauze Onvolledige, lonende pauzes Volledig herstel Afh. van de sporttak

trainings-
effecten

VO²max
pas bew ap
Vet-met.

VO²max AND
pas bew ap
KH-met.

VO²max, 
KH-met.
Kracht uhv.

VO²max, 
KH-met.
Lactaattol.
hypertrofie

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





TRAININGSMETHODEN   overzicht:Trainingsmiddelen Algemeen

trainings-
methoden duurmethode intervalmethode herhalingsmethode wedstrijdmethode

trainings-
middelen 

extensief extensief intensief intensief
. Hersteltrainingen

. L.S.D. trainingen

. Extensieve continue                                                    

. duurtraining

. Lange                               

. belastingsintervallen

. Middellange                      

. Belastingsintervallen

. Middellange                    

. belastingsintervallen

. Korte                                  

. belastingsintervallen

. Zeer korte                       

. Belastingsintervallen

. Oefenwedstrijden

. Testwedstrijden

. Controlewedstrijden

intensief intensief
. Intensieve continue              
. Duurtraining

. Wisselduurtraining

. Vaartspel

. Versnellings-/climax            

. Trainingen

. Piramidetrainingen

. Middellange                      

. Belastingsintervallen

. Korte                                  

. belastingsintervallen



Overzicht meerjarenstructuur van de krachttraining:

Fase 1 coordinatie  
ADL-bewegingen

Fase 2 techniek/tactiek  
ADL-bewegingen

Fase 3 orthodoxe 
krachttraining

Fase 4 (fase 3) met 
toegevoegde belasting

Fase 5 apparaten / 
haltertraining

Fase 6 specifieke 
krachttraining

Fase 7 complexe 
krachttraining

duurkracht / algemeen spierversterkend

kracht uithoudingsvermogen / duurkracht 

maximaal kracht

Mengmethoden

sub-max. kracht

kracht u.h.v.

sport 
speci-
ficiteit

prestatieniveau

tijd



Overzicht meerjarenstructuur van de krachttraining:

Fase 1 coordinatie  
ADL-bewegingen

Fase 2 techniek/tactiek  
ADL-bewegingen

Fase 3 orthodoxe 
krachttraining

Fase 4 (fase 3) met 
toegevoegde belasting

Fase 5 apparaten / 
haltertraining

Fase 6 specifieke 
krachttraining

Fase 7 complexe 
krachttraining

duurkracht / algemeen spierversterkend

kracht uithoudingsvermogen / duurkracht 

maximaal kracht

Mengmethoden

sub-max. kracht

kracht u.h.v.

sport 
speci-
ficiteit

prestatieniveau

tijd
Duurmethode

Intervalmethode

Herhalingsmethode

Wedstrijdmethode



Duurkracht

methode duurmethode

middelen . extensieve duur(kracht)training
. intensieve duur(kracht)training

belastingscomponenten
intensiteit 70-90% VO²-max 20-30% F-max.

Omvang 3-6 rondgangen   3-5 series 30-60 hh

Dichtheid n.v.t. kort

Duur 20-90 min 30-60 min

trainingseffecten

. cardio-pulmonale adaptatie

. passief bewegingsapparaat

. (an)aëroob metabolisme

Overzicht meerjarenstructuur in relatie tot trainingsmethoden en –middelen.

duurkracht 

kracht uithoudingsvermogen 

reactieve 
kracht

sub-max. kracht

maximale kracht

explosieve kracht



Krachtuithoudingsvermogen 

methode intervalmethode

Middelen . lange belastingsintervallen
. middellange belastingsintervallen

Belastingscomponenten
intensiteit 70-90 % MT 30-40% F-max.

Omvang 2-3 rondgangen   2-4 series 15-30 hh

Dichtheid 30-50 sec  p/o 30-60 sec

Duur 1 trainingseenheid

trainingseffecten

. passief bewegingsapparaat

. (an)aëroob metabolisme

. inter/intra musculaire coördinatie

Overzicht meerjarenstructuur in relatie tot trainingsmethoden en –middelen.

duurkracht 

kracht uithoudingsvermogen 

reactieve 
kracht

sub-max. kracht

maximale kracht

explosieve kracht



Sub-maximale kracht

methode intervalmethode

Middelen . korte belastingsintervallen
- sub-maximale trainingsmiddelen

Belastingscomponenten
intensiteit 65-85 % F-max.

Omvang 3-5 series     15 - 6 herhalingen  

Dichtheid 1-2 minuten

Duur 1 trainingseenheid

trainingseffecten

. vergroting F-max

. hypertrofie 

. inter/intra musculaire coördinatie

. lactaattolerantie

. anaëroob metabolisme

Overzicht meerjarenstructuur in relatie tot trainingsmethoden en –middelen.

duurkracht 

kracht uithoudingsvermogen 

reactieve 
kracht

sub-max. kracht

maximale kracht

explosieve kracht



Maximale kracht

methode herhalingsmethode

Middelen . korte belastingsintervallen
. zeer korte belastingsintervallen

- maximale trainingsmiddelen
Belastingscomponenten
intensiteit 90-100/(150) % F-max.

Omvang 2-6 series 6-1 hh

Dichtheid 3-5 minuten

Duur 1 trainingseenheid

trainingseffecten

. vergroting F-max

. rekrutering motor-units

. rekrutering FT vezels

. anaëroob a-lactisch metabolisme

Overzicht meerjarenstructuur in relatie tot trainingsmethoden en –middelen.

duurkracht 

kracht uithoudingsvermogen 

reactieve 
kracht

sub-max. kracht

maximale kracht

explosieve kracht



Explosieve kracht

methode herhalingsmethode

Middelen . zeer korte belastingsintervallen

Belastingscomponenten
intensiteit 60-100 % F-max.

Omvang 2-6 series 6-1 hh

Dichtheid 3-5 minuten

Duur 1 trainingseenheid

trainingseffecten

Let op ! Explosief ballistische contractie

. activering neuro-musculair systeem

. vergroting F-max

. rekrutering motor-units 

. rekrutering FT vezels

. anaëroob a-lactisch metabolisme

Overzicht meerjarenstructuur in relatie tot trainingsmethoden en –middelen.

duurkracht 

kracht uithoudingsvermogen 

reactieve 
kracht

sub-max. kracht

maximale kracht

explosieve kracht



Reactieve kracht 

methode herhalingsmethode

Middelen . zeer korte belastingsintervallen

Belastingscomponenten
intensiteit 30-60% F-max.

Omvang 2-4 series 15-30 hh

Dichtheid 30-60 sec

Duur 1 trainingseenheid

trainingseffecten

Let op ! Explosief reactief ballistische contractie

. activering neuro-musculair systeem

. vergroting F-max

. rekrutering motor-units 

. rekrutering FT vezels

. anaëroob a-lactisch metabolisme

Overzicht meerjarenstructuur in relatie tot trainingsmethoden en –middelen.

duurkracht 

kracht uithoudingsvermogen 

reactieve 
kracht

sub-max. kracht

maximale kracht

explosieve kracht



Overzicht meerjarenstructuur in relatie tot trainingsmethoden en –middelen.









Plyometrische krachttraining

Extra informatie:
- Niet voor iedereen te 

gebruiken (bijv. 
jeugd/beginners)

- Je moet belastbaar zijn
- Hoge impact op 

gewrichten/spieren
- Goede training voor 

extra 
explosiviteit/snelkracht

- Hersteltijd: 48-72 uur
- Zware trainingsvorm, 

dus niet voor 
coördinatietraining doen

- Systematisch en 
geleidelijk opbouwen



Plyometrische 
krachttraining

Extra informatie:
- Niet voor iedereen te 

gebruiken (bijv. 
jeugd/beginners)

- Je moet belastbaar zijn
- Hoge impact op 

gewrichten/spieren
- Goede training voor extra 

explosiviteit/snelkracht
- Hersteltijd: 48-72 uur
- Zware trainingsvorm, dus 

niet voor 
coördinatietraining doen

- Systematisch en 
geleidelijk opbouwen



De wetenschap achter plyometrische training

Vanuit de wetenschap is er bewezen dat plyometrie een uitstekende trainingsvorm is voor het 
stimuleren van de snel samentrekkende spiervezels. Deze type II spiervezels heb je nodig voor 
het optimaliseren van je maximale kracht en snelkracht waardoor je meer explosiviteit en kracht 
kunt leveren. Tijdens de oefeningen wordt er vooral gebruikt gemaakt van je eigen 
lichaamsgewicht.

Met plyometrische oefeningen stimuleer je de spieren en de pezen om snel te verkorten en te 
verlengen tijdens een explosieve lichaamsbeweging. Hiermee bereik je een krachtige beweging 
in een zo kort mogelijk tijdsbestek. De gedachtegang hierachter is dat een snelle samentrekking 
van de spier en pees meer energie produceert dan een langzame contractie. De opgeslagen 
energie geeft je bijvoorbeeld meer sprongkracht en loopsnelheid.

3 Fases: Excentrische contractiefase Isometrische contractiefase Concentrische contractiefase

Plyometrische krachttraining



Extra informatie:

- Niet voor iedereen te gebruiken (bijv. jeugd/beginners);
- Je moet belastbaar zijn;
- Hoge impact op gewrichten/spieren;
- Goede training voor extra explosiviteit/snelkracht;
- Hersteltijd: 48-72 uur;
- Zware trainingsvorm, dus niet voor coördinatietraining doen;
- Systematisch en geleidelijk opbouwen.

Plyometrische krachttraining



trainings-
methoden duurmethode intervalmethode herhalingsmethode wedstrijdmethode

trainings-
middelen 

extensief intensief extensief intensief intensief intensief

Verschijn-
ingsvorm

ononderbroken onderbroken onderbroken Afh. van de sporttak

intensiteit 50 – 70 % 
v/d VO²max

80 – 90 %
v/d VO²max

75 – 85 % 
v/d VO²max

80 – 95 %
v/d VO²max

95 – 100 % van de 
wedstrijdsnelheid

100% van alle 
prestatiebepalende-
en regulerende 
factoren20 – 40 % van de F-max. 65 – 85 % van de F-max. 90–100 % van de F-max.

herstel Geen pauze Onvolledige, lonende pauzes Volledig herstel Afh. van de sporttak

trainings-
effecten

VO²max
pas bew ap
Vet-met.

VO²max AND
pas bew ap
KH-met.

VO²max, 
KH-met.
Kracht uhv.

VO²max, 
KH-met.
Lactaattol.
hypertrofie

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



Circuittraining

Circuittrainingen zijn trainingsmiddelen die zijn georganiseerd in een vast werkpatroon, 
het zgn. circuit.

Het circuit bestaat uit een variabel aantal oefeningen (stations) , waar de oefenstof 
wordt gekoppeld aan de belastingscomponenten om een bepaald trainingseffect te 
bereiken.

Voordelen van een circuit zijn o.a.:

- veel mensen tegelijk kunnen laten werken.
- overzichtelijk



Soorten circuits

Algemene circuittrainingen:

Is onafhankelijk van de sport van de deelnemers en de oefenstof wordt o.a. bepaald 
door de anatomie (volgorde) van het lichaam en de algemene belastbaarheid

Specifieke circuittrainingen:

1 De gekozen oefenstof dien te voldoen aan de aan de bewegingsstructuur van de 
sport van de deelnemer.

2 Het karakter van de spiercontracties moet overeenkomen met dat van de sport van 
de deelnemer.

3 Het energieleverende systeem tijdens de sport van de deelnemers moet tijdens het 
circuit terugkomen.



Algemeen praktische richtlijnen:

Organisatie:

- opstellen test / oefencircuit
- overzicht d.m.v.  nummers / pijlen
- per station een korte omschrijving van de oefening
- geef bij elk station  de normering aan
- rekening houden met de veiligheid (rommel en overig materiaal weg)

Opbouw en afbraak van het circuit:

- eerste maal een duidelijke uitleg evt. m.b.v. sheet / plattegrond / flap-over
- deelnemers verantwoordelijk stellen voor verschillende taken
- duidelijke taakverdeling (laten) maken alvorens men begint
- werk het liefst met klein / licht / makkelijk te hanteren materiaal



Algemeen praktische richtlijnen:

werken met groepen:

- inschatten van het aantal deelnemers dat gebruik gaat maken van het circuit
- bij grote groepen alles dubbel (drie-dubbel uitzetten)

keuze van de oefenstof:

- iedere deelnemer moet het circuit kunnen uitvoeren
- werken met bekende, doelgerichte, ongecompliceerde oefenstof
- oefenstof kiezen bij de desbetreffende trainingsdoelen op basis van analyses
- werk zoveel mogelijk in anatomische volgorde om belasting en herstel te waarborgen



Algemeen praktische richtlijnen:

controle van de belasting:

- werken met scorelijsten: percentages van de MT
werken op basis van HF
werken op basis van tijden (streeftijden)
werken met T½ tijden

- werken met prestatiekaarten (overzichten van de scorelijsten)

hulpmiddelen:

- werken met allerhande materiaal om zo de training optimaal te (bege)leiden
stopwatch / pieper / stoplicht / bandrecorder



Algemeen praktische richtlijnen:

scorelijsten:

Scorelijst:   duurkracht – circuittraining
Naam:
Leeftijd:
oefeningen 1 2 3 4 5 6 7 12

Maximaaltest
30 – 30 sec
Aantal HH…….
50% van de MT

½ van de HH….
Tijd over 3 
rondgangen ………….min.

Opmerkingen:

Streeftijd:
tijd min 10-20%

………….min.

Trainingen

Tijd:

1

…….m

2

…….m

3

….m

4

…….m

5

….m

6

…….m

7

….m



Algemeen praktische richtlijnen:

Doorvoeren Progressie: (overload principe)

- grotere omvang (meer oefeningen / herhalingen / rondgangen / tr.aantallen
- langere duur van de belasting
- hogere intensiteit (kortere streeftijd / hogere weerstanden)
- aanpassingen in de dichtheid (kortere pauzes)
- keuze  oefenstof  (push-up’s op de knieën of op de voeten)



Algemeen praktische richtlijnen:

Aandachtspunten bij de intake van de deelnemers:

-trainingstoestand
- gezondheid
- geslacht
- kalender-, biologische-, trainingsleeftijd
- aanleg
- bewegingvaardigheid
- plaats in de periodisering
- invulling belastingscomponenten
- accommodatie, materiaal
- klimaat, weer



Uitwerking naar DUURKRACHT:

1 We nemen bijvoorbeeld 12  stations in anatomische volgorde.

2 We laten de deelnemers, na uitleg kennismaken, met het circuit.

3 Na kennismaking volgt de maximaaltest;  30 sec. werken en 30 sec. rust per station.
Men werkt per oefening naar een MAXIMALE score met behoud van de juiste techniek.

4 Na de test bepalen we de trainingsaantallen (bijv. 50 % v/d MT) op basis van de 
getraindheid van de deelnemer.

5 Dit is het uitgangspunt voordat men start aan de eigenlijke training !

vervolg:

1 We laten de deelnemer het circuit uitvoeren (1- 4 rondgangen) met de 
trainingsaantallen en bepalen de tijd dat de deelnemer hierover doet.

2 Deze tijd is de tijd die we gebruiken als uitgangspunt om progressie door te voeren, we 
gaan de zgn. streeftijd bepalen welke we willen behalen na een periode van training.

bijv: maximale tijd over 3 rondgangen (met 50% MT) was 25 min.
De streeftijd is 25 min minus 20% =   (1500s. – 300s. = 1200s.) 20 minuten.



Uitwerking naar KRACHTUITHOUDINGSVERMOGEN:

1 We nemen bijvoorbeeld 12  stations in anatomische volgorde.

2 We laten de deelnemers, na uitleg kennismaken, met het circuit.

3 Na kennismaking volgt de maximaaltest;  30 sec. werken en 30 sec. rust per station.
Men werkt per oefening naar een MAXIMALE score met behoud van de juiste techniek.

4 Na de test bepalen we de trainingsaantallen (bijv. 50 % v/d MT) op basis van de 
getraindheid van de deelnemer.

5 Dit is het uitgangspunt voordat men start aan de eigenlijke training !

vervolg:

1 De trainingsaantallen worden nu verdeeld over bijv. 30 seconden.
Dit voert men 3 x 30 sec. uit per station met steeds 30 sec. rust alvorens door te draaien.

2 Dit kunnen we 2-4 rondgangen uitvoeren waarbij nu de herhalingen centraal staan en niet 
de tijd.

3 Om progressie te boeken wordt na een aantal trainingen:
- een nieuwe test uitgevoerd.
- een zwaardere belasting geven. (meer tijd per oefening, zwaardere last.)
- meer herhalingen per station uitgevoerd.



Jeugd en Kracht

Beschouw kinderen niet als een 
miniatuurversie van de volwassenen. 

Een trainingsprogramma voor jongeren is 
anders dan dat voor volwassenen.



Beschouw kinderen niet als een miniatuurversie van de volwassenen!

Groei: Verwijst naar een toename in de grootte van het lichaam of 
delen ervan!

Ontwikkeling: Verwijst naar de differentiatie van cellen naar gespecialiseerde functies (bijv. 
orgaansystemen) en geeft dus de functionele verandering weer die optreden 
tijdens de groei.

Rijping: Wijst op het proces dat leidt tot het aannemen van een volwassen vorm en het 
volledig functioneel worden. Dit hangt af van het systeem of de functie 
waarnaar verwezen wordt.
Mate van rijping?: - chronologische leeftijd

- skeletleeftijd
- staat van seksuele rijping

Uitgegroeid? 

Gerijpt? 

Ontwikkeld? 

Training?? 



Jeugd en Kracht

N-geb. 2 jaar 6 jaar 12 jaar 20 jaar

Ontwikkeling

Orgaanstelsels

Centraal 
zenuwstelsel

hersenen 90%                     hersenen 100%

prikkelgeleiding-systeem uitgegroeid

Spierstelsel
massa < 20%        massa 25-28%            massa 30-35%       massa 33-45%

65 tot 75 % van de musculatuur                              Verdeling in de musculatuur,                                     
heeft nog de ST karaktereigenschappen                  naar genetisch bepaald, ST en FT vezels

Hormoonstelsel 
ontwikkeling   - ontwikkeling 

oestrogeen- testosteron
volwassen stadium oestrogeen

volwassen stadium testosteron

Metabolisme
Groei/bouwstofwisseling speelt een 
bijzonder rol, deze is in vergelijking        aërobe stofwisseling        anaërobe stofwisseling 
tot volwassenen met 25% verhoogd.

Skelet volgroeid passief bewegingsapparaat    (verbening epifysair schijven)      ca  19 /  21 jr



Kracht:   %trainbaarheid.

100 --
90   --
80   --
70   --
60   --
50   --
40   --
30   --
20   --
10   --

0 10 20 30 40 50 60     leeftijd

Hormoonuitscheiding ♂
Hormoonuitscheiding ♀
Kracht ♂

Kracht ♀

Verandering van de testosteronspiegels



Leeftijd
Testosteronspiegel (ng/100 ml)

Meisjes Jongens

8 -9 20 21 – 34

10 – 11 10 – 65 41 – 60

12 - 13 30 – 80 131 – 349

14 - 15 30 - 85 328 - 643

Verandering van de testosteronspiegels

(Reiter/Root)



botontwikkeling:.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20
leeftijd

Ontwikkeling botten

Hoewel inspanning weinig of geen invloed heeft op de verlenging van het bot, 
vergroot ze wel de botbreedte en de botdichtheid.
Het is waarschijnlijk dat de periode voor puberteit de beste tijd is om botbreedte 
en –dichtheid door inspanning te vergroten.

botdichtheid



os femur

epifysairschijf

epifyse

diafyse

epifyse

hyaline kraakbeen

hyaline kraakbeen

periost
endost

Ontwikkeling botten



Ontwikkeling spieren

De piek van spierontwikkeling correspondeert met een plotse 10-voudige toename in de 
testosteronproductie in de puberteit.
De toename blijkt vooral het gevolg van hypertrofie (toename myofilamenten en myofibrillen).                 
Als botten groeien zal de spierlengte vooral toenemen door groei van sarcomeren.
Grootse spiermassa: vrouwen tussen 16 en 20 jaar

mannen tussen 18 en 25 jaar

myofibrillen

sarcomeren

actine filament

myosine filament





Kracht:   %trainbaarheid.

100 --
90   --
80   --
70   --
60   --
50   --
40   --
30   --
20   --
10   --

0 10 20 30 40 50 60    leeftijd

Hormoonuitscheiding ♂
Hormoonuitscheiding ♀
Kracht ♂

Kracht ♀

Verandering van de testosteronspiegels



Krachttraining
leeftijd 6-10 10-14 15-18
doel Ontwikkeling van het steun- en houdingsapparaat en een basis leggen in de ‘gevoelige’ perioden van krachtprikkels 

als basis voor sport, topsport of voor ADL activiteiten en gezondheid.
Basis leggen op passief 
bewegingsapparaat te 
ontwikkelen!
Coordinatie staat centraal!

Belastingprikkels toedienen om het 
passieve     bewegingsapparaat optimaal 
te ontwikkelen
houdingsopvoeding en -correctie

Ontwikkeling van het musculaire-
systeem en onderhouden en  
verbeteren van het steun- en 
houdingsapparaat

effect De  bot-dichtheid door 
belastingen te vergroten.
Inter-musculaire coordinatie

De  bot-dichtheid door belastingen te 
vergroten. (Immers osteoporose 
(botontkalking)is een jeugdziekte)
Inter-musculaire coordinatie

Inter- en intra musculaire coordinatie
Basis hypertrofie

Algemene 
invulling

De krachttraining moet veelzijdig zijn door oefenstof uit de  G.v.h.B.
Vooral vormen uit de atletiek en gymnastiek.
Geschikte oefeningen zijn: 
Steunoefeningen/klimmen/klauteren/heffen/dragen/trekken/duwen/ 
rollen/duikelen/springen/zwaaien/slingeren etc.

De krachttraining moet veelzijdig zijn 
waarbij de wervelkolom vooral moet 
worden ontzien.

Vanaf circa 15 jaar kan getraind worden 
met halters met aangepaste 
belastingen. 

aandachts
punten

algemene 
houdingsopvoeding. 
Gebruik van functionele 
(lichaamsdragende) 
oefeningen

Gebruik van lichte gewichten.       
Speciale aandacht moet gaan naar de 
rug- en buikspieren. Een variabel 
programma met hang-, strek-, steun-, en 
springoefeningen dat 2 tot 3 maal per 
week uitgevoerd wordt is zeker mogelijk.

Voor een risicoloze opbouw:
Werken met krachtmachines 
Starten met haltertechnieken

Vanaf circa 17-18 toewerken 
naar maximale belastingen

. Zorg voor voldoende hersteltijden tijdens en na de krachttraining                                                          . 
Geen abrupte belastingwisselingen waarop het lichaam niet is voorbereid                                                      . 
voorzichtig zijn met belastingen boven het hoofd m.n tijdens de puberteit                                                    . 
Vermijdt eenzijdige-, draai- en zijwaartse belastingen                                                                          . 
Vermijdt langdurige statische belastingen



Jeugd en Kracht



Richtlijnen voor krachttraining bij jongeren:

1 Een veelzijdige ontwikkeling is belangrijk. De aandacht gaat vooral naar houdingsopvoeding en -
correctie, gebruikmakend van algemene oefenmethoden.

2 Na de piek in de groeispurt mag begonnen worden met “krachttraining”, gebruikmakend van 
klassieke krachttoestellen en halters.

3 Beschouw kinderen niet als een miniatuurversie van de volwassenen. 
Een trainingsprogramma voor jongeren is anders dan dat voor volwassenen.

4 Alhoewel de maximum bepaling voor kracht (1 RM) bij kinderen op een veilige manier kan, wordt 
toch de voorkeur gegeven aan een 6-, 8-, 10- of 12 RM bepaling.

5 Gebruik steeds een goede warming-up, plan zorgvuldig de LMO.
6 Alle oefeningen moeten technisch juist uitgevoerd worden.
7 Gebruik dynamische trainingsmiddelen.
8 Werk niet te analytisch: niet 1 spier per oefening, werk globaler.
9 De rustpauzes tussen de reeksen moet voldoende lang zijn (tot 2-3 minuten tussen de reeksen).
10 Varieer in de belasting in de series maar tevens tussen de trainingen en de microcycli (week).
11 Maximaal 2 tot 3 series met relatief veel herhalingen (10-15). Plan 3 tot 4 reeksen bij minder 

herhalingen (6-8).
12 Plan na een trainingsdag telkens een rustdag. Maximaal 3 trainingsdagen per week.
13 Voorzie voldoende vochtinname voor, tijdens en na de training.

http://www.wets.be/DLOweb/krachttraining%20kind.htm
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