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Snelheid: Algemene introductie

https://youtu.be/3Y0URA6DGEQ

https://youtu.be/3Y0URA6DGEQ


Snelheid: Is met name op basis van genetische aanleg,
het vermogen van het neuro-musculaire systeem om 
motorische acties (cyclisch) of een 
afzonderlijke motorische actie (a-cyclisch),
in een minimale tijd te volbrengen!

(cyclisch) motorische acties in een 
minimale tijd volbrengen.
Bijv. 100 m sprint !

(a-cyclisch) motorische actie in een 
minimale tijd volbrengen.
Bijv. enkele trap binnen taekwon-do! 



De maximale snelheid die een mens kan ontwikkelen is afhankelijk van:

• Beheersing van techniek (van de desbetreffende sporttak)

• De snelheid van neuromusculaire processen

• Het niveau van de kracht (F-max, snelkracht, explosieve kracht)

• De wilskracht, motivatie





• Snelheid kan een ongetrainde volwassene met ca. 
15 -20% verbeteren (hogere percentages zijn 
uitzonderingen)

• Opmerking: dit komt 
door genetische aanleg 
van onder anderen 
spiervezeltypering en 
een innervatie patroon

• Bij toenemende intensiteit
worden de soorten spiervezels 
in een bepaalde volgorde 
gerekruteerd.
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Algemene opmerkingen snelheid

spiervezeltypering

prikkelduur



Algemene opmerkingen snelheid

Fast Twitch 
Spiervezels

Slow Twitch 
Spiervezels



Algemene opmerkingen snelheid:

• Snelheid kan een volwassenen met ca. 15-20% verbeteren !

• Dit komt door genetische aanleg van o.a. spiervezeltypering en een innervatiepatroon.

• Verbetering komt eventueel tot stand door vergroting van de kracht en coördinatietraining.

• De snelheid neemt op hogere leeftijd het meest af t.o.v. kracht en/of uithoudingsvermogen.



Vormen van snelheid:

- reactiesnelheid / beslissingssnelheid

- actiesnelheid / handelingssnelheid

- frequentiesnelheid

- snelheid u.h.v. / u.h.v. in snelheid

- snelkrachtu.h.v.

- snelkracht / explosieve kracht

- maximale snelheid

100 – 800 m



snelheid

Reactiesnelheid

Snelheid-u.h.v.
a-lactisch / lactisch, 
afhankelijk van de 
afstanden /duur

Acceleratievermogen
Ook wel 
versnellingsvermogen

A-cyclische 
en/of cyclische 
snelheid
ook wel 
motorische 
actiesnelheid
ook wel 
maximale 
snelheid

Hoofdvormen van snelheid:
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Verschijningsvormen van snelheid 

Snelheid a-cyclische bewegingen 
spelsporters

Snelheid cyclische bewegingen 
spelsporters

1 reactiesnelheid  
2 versnellingsvermogen
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

1 2   2    2    2   2 3    3    3    3     3    3 4     4        4         4

0                              ca. 35m                           ca. 65 m                    100m

F F   F F F V  V  V  V -V  -V  -V  -V

100m sprint

1. Reactiesnelheid
2. Acceleratiesnelheid
3. snelheid (neuro-musculair)
4. snelheid uithoudingsvermogen (ATP/CP)

1. Reactiesnelheid
2. Versnelling     



Prestatiebepalende factoren:

Viscositeit van de    
musculatuur

Reactiesnelheid bij de start

Algemeen anaeroob UHV
(lactische en a-lactisch)

Antropometrische 
kenmerken

Contractie en 
recontractie-snelheid

Temperatuur musculatuur 
& omgeving.



1 reactiesnelheid
2 versnellingsvermogen  
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

Reactiesnelheid:

Is het antwoord van de mens op een prikkel tot en met de eerste waarneembare beweging!

Prikkel kan plaatsvinden in de vorm van:

* Akoestische prikkel

* Visuele prikkel

* Tactiele prikkel

Reageren op prikkels is specifiek !

Reactietijden worden langzamer en langer bij 
toenemende belasting!



1 reactiesnelheid
2 versnellingsvermogen  
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

De reactietijd bestaat uit 5 fasen (incl. latentietijd):

1 Ontvangen van een signaal via de receptor.

2 Overdragen van de prikkel in het zenuwnetwerk.
3 Vanaf het zenuwnetwerk een signaal versturen naar de spieren.
4 Het intreden van dit signaal in de spieren.

5 Prikkeling van de spieren met als gevolg bewegen

1 signaal
5 Begin van de       
b eerste beweging

Einde van 
enkelvoudige 
reactiebeweging

Einde van 
complexe 
reactiebeweging

voorbereidings-
fase

latentiefase uitvoeringsfase

latentietijd

tijd voor enkelvoudige reacties

tijd voor complexe reacties



1 reactiesnelheid  
2 versnellingsvermogen  
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

Trainbaarheid van reactievermogen:

Sportspecificiteit verbeterd reactietijden;  bijvoorbeeld:

- Sprinters bereiken een snellere reactietijden dan langeafstandsloper.

- Reactietijd is altijd gekoppeld aan coördinatietraining.

Verbetering reactietijden:

*  enkelvoudige reacties 10 – 15 %

*  complexe reacties 15 – 30 %



1 reactiesnelheid  
2 versnellingsvermogen  
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

 
 
 
 
Soort prikkel 

 
Reactietijden naar verschillende onderzoekers 

 Simkin 
(1969) 

Zaciorskij 
(1972) 

Oberste/Bra
dtke (1974) 

Grosser 
(1976) 

Nocker 
(1980) 

Dostal 
(1981) 

Sporters 

Akoestisch 
signaal 

0,15 
 
 

0,17-0,27 
 
0,05-0,07 
(wereldklas-
se sprinters) 

 
 
0,12-0.19 
 
0,16-0,19 

0,14-0,31 
0,11-0,24 
0,07-0,17 

0,12-0,18  
 
0,153 
 
0,1588 

Niet sporter 
Allround sporters 
Prestatie sporters 
 
Topsprintsters  

Optisch 
signaal 

0,16-0,18 0,20-0,35 
0,10-0,24 
0,05-0,09 

    Niet sporter 
Allround sporters 
Prestatie sporters 

Tactiel 
signaal 

0,145    0,09-0,18  Niet sporters 
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1 reactiesnelheid
2 versnellingsvermogen  
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

Training:

1. Reageren vanuit rustsituaties op verschillende prikkels;
2. Reactiespelen; overloopspelen, tikspelen, balspelen etc.;
3. Estafettevormen;
4. Starten vanuit diverse houden op diverse prikkels;
5. Reageren op beweegbare objecten;
6. Spelen onder druk van kleiner velden, lichtere ballen etc..

Methodische principes:

Altijd via langzame scholing van de beweging (coördinatiescholing) de sporter op scherp zetten
bijvoorbeeld:

• Werken onder lichtere omstandigheden;
• Geleidelijk met variabele signalen, krachtsinzet en lichaamspositie;
• Belasting : Herstel  = bijv. 10 reactieoefeningen met 2-3- minuten pauze (anaeroob a-lactisch);
• Oefeningen plaatsen na warming-up in uitgeruste omstandigheden;



1 reactiesnelheid
2 versnellingsvermogen  
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

Factoren van invloed op de reactiesnelheid:

• Intensiteit en duur van de prikkel

• Leeftijd en geslacht

• Warmte (intern en extern)

• Toenemende keuze mogelijkheden

• Precisie en snelheid

• Vermoeidheid

• Voorspanning van de musculatuur

• Op scherp staan d.m.v. een voorteken:   (Op uw plaatsen………)



1 reactiesnelheid  
2 versnellingsvermogen
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

Acceleratiesnelheid (versnellingsvermogen):

Al die situaties waarin veel weerstand in een zo kort 
mogelijke tijd moet worden overwonnen

Bij alle eenmalige 
bewegingen              
stoot, worp, sprong

a-cyclischBijvoorbeeld bij de sprint 
van 0 – 35 metercyclisch

F F   F F F



1 reactiesnelheid  
2 versnellingsvermogen
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

Acceleratiesnelheid

Twee belangrijke trainingsopgaven:

1 Verhogen maximale kracht
2 Verhogen specifieke; explosieve-/snelkracht

recrutering motor-units
recrutering FT-vezels
vergroten fosfaatvoorraden

Methodische lijn 
meerjarenstructuur 
krachttraining volgen!

duurkracht / algemeen spierversterkend

kracht uithoudingsvermogen / duurkracht 

maximaal kracht

mengmethoden

sub-max. kracht

kracht u.h.v.

sport 
speci-
ficiteit



1 reactiesnelheid  
2 versnellingsvermogen  
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

Basissnelheid 
(cyclisch)

Centraal zenuwstelsel
(essentieel)

Resulteert in samenspel tussen 
zenuwstelsel en musculatuur
(neuromusculair systeem).

Samenspel tussen                     
contractie en recontractie.

paslengte x pasfrequentie

De te overwinnen weerstand is gering.                                 

F F F F F – V V V V V

Motorische actie snelheid
(a-cyclisch)

Uitvoering van explosieve, 
eenmalige acties.



Spieractivatie, 
functionele 
anatomie, 
specifieke 
training en 
snelheid:





1 reactiesnelheid  
2 versnellingsvermogen  
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

Snelheiduithoudingsvermogen

Het weerstandsvermogen tegen 
vermoeidheid van de sprinter.

Afhankelijk van fosfaatvoorraden en 
lactaattolerantie

duur proces substraat herstel opmerking
1 – 4 sec. anaëroob 

a-lactisch
ATP ATP wordt direct 

aangevuld
Na 2 sec. wordt er al lactaat 
gevormd.

4 – 20 sec. anaëroob 
a-lactisch

CP T-½  resynthese CP:             
20-30 sec.

Is CP voor 50% verbruikt dan gaat 
men de lactische fase in !

20 – 60 sec anaëroob 
lactisch

Kool-
hydraten

T-½  afbraak lactaat:     
15-30 min.

Zeer sterke lactaatproductie

Snelheiduithoudingsvermogen

Uithoudingsvermogen in snelheid



1 reactiesnelheid  
2 versnellingsvermogen  
3 motorische actiesnelheid (a-cyclisch) / basissnelheid (cyclisch)
4 snelheiduithoudingsvermogen / uithoudingsvermogen in snelheid

Verschijningsvormen van snelheid:

Snelheiduithoudingsvermogen

Training capaciteit & (vermogen)               
(en lactaattolerantie)

Capaciteit is de hoeveelheid substraat 
welke aanwezig is.

Vermogen is hoeveel energie je kan 
vrijmaken met de aanwezige substraten per 
tijdseenheid.

A B

Emmer A is halfvol……….capaciteit = 50 %.
Emmer B is driekwart vol……capaciteit = 75%.

Emmer A klein gat…stroomt weinig water uit….klein vermogen.
Emmer B groot gat….stroomt veel water uit….groot vermogen

A B

A





Reactiviteit en contacttijd
‘the person who spends less time on the ground will win the race’ (Ikeperformance, 2018)



Analyse 100m sprint 
World record Usain Bolt

https://www.facebook.com/sbmbio/videos/2207909786108259/

https://www.facebook.com/sbmbio/videos/2207909786108259/
https://www.facebook.com/sbmbio/videos/2207909786108259/






Kracht-snelheid diagram.

F max.

V max.

Er is een relatie tussen kracht en snelheid, kracht en 
snelheid zijn omgekeerd evenredig aan elkaar.
Als de kracht maximaal is, dan is de snelheid nul 



Kracht-snelheid diagram.

F max.

V max.

Door krachttraining zal de curve verschuiven naar rechts. (blauwe stippellijn)
Door krachttraining zal de maximale kracht EN de snelheid toenemen!



Kracht-snelheid diagram.

F max.

V max.

De weerstand bepaalt de plaats op de curve, sprongkracht verplaatsing van het 
lichaamsgewicht.

Het slaan van de bal, weerstand is gering en de snelheid is hoog.(techniek)

sprongkracht

slaan van de bal



Kracht-snelheid diagram.

F max.

V max.
Algemene krachttraining!
Specifieke krachttraining!
Specifieke snelheidstraining!



Kracht-snelheid diagram.

F max.

V max.

A = Langzame, maximale kracht
B = Explosieve kracht
C = Snelkracht
D = Snelheid

1        2          3             4                        5

A           B             C                                  D

1 = (sub)-max krachttraining
2 = acceleratievermogen, werpen zwaar gewicht
3 = werpen licht materiaal
4 = werpen tennisbal
5 = bewegen vrije extremiteiten



UITHOUDINGS-
VERMOGEN

SNELHEID

LENIGHEID

u.h.v. in 
snelheid

snelheid-
u.h.v.

explosieve kracht

kracht
u.h.v. 

snelkracht

duurkracht

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

KRACHT

aëroob 
vetten

anaëroob
lactisch

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
a-lactisch

snelheid 
hoog

snelheid 
laag

weerstand 
hoog

weerstand 
laag

aëroob 
KH

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
a-lactisch

anaëroob
lactisch

aëroob 
KH

aëroob 
vetten

tijd lang

tijd kort



Kracht-snelheid diagram.

Kracht

UHV Snelheidanaëroob
lactisch anaëroob

a-lactisch

Snelheid 
hoogSnelheid 

laag

weerstand 
laag

weerstand 
hoog

aëroob KH

Tijd lang
Omvang groot

Tijd kort
Omvang klein

anaëroob
a-lactisch

0

Rekruteren in weerstand Rekruteren in snelheid

weerstand 
laag

weerstand 
hoog



Kracht-snelheid diagram.

Kracht

UHV

weerstand 
laag

weerstand 
hoog

anaëroob
lactisch anaëroob

a-lactisch

aëroob KH

tijd lang tijd kort

0

>100%

omvang groot omvang klein

Maximaal Kracht Excentrisch 
1-3 hh met een weerstand >100% van 1RM

>90%

>50%

>55%

>60%

>75%

>80%

>85%

Cöordinatie

Kracht Uithoudingsvermogen
20-30 hh met een weerstand >55% van 1RM

Duurkracht
30-60 hh met een weerstand >50% van 1RM

Kracht Hypertrofie
5-8 hh met een weerstand >80% van 1RM

Hypertrofie
6-10 hh met een weerstand >75% van 1RM

Hypertrofie Uithoudingsvermogen
8-15 hh met een weerstand >65% van 1RM

Uithoudingsvermogen Hypertrofie
15-20 hh met een weerstand >60% van 1RM

Maximaal kracht Concentrisch
1-3 hh met een weerstand >90% van 1RM

Kracht
2-5 hh met een weerstand >85% van 1RM

Maximaal Kracht Statisch
0-3 sec met een weerstand >100% van 1RM



Kracht-snelheid diagram.

Kracht

explosieve kracht

snelkracht

Snelheid

snelheid 
hoogsnelheid 

laag

weerstand 
laag

weerstand 
hoog

anaëroob
a-lactisch

0

>100%

>70%

>35%





Duurkracht   vs   Krachtuithoudingsvermogen

duurkracht parameters Kracht u.h.v.
-Verhoging VO²-max
-Verhoging ben %
-Cardiopulmonale adaptatie
-Versterking passief bewegingsapparaat

-Uithoudingsvermogen staat centraal

trainingseffecten
-Versterking passief bewegingsapparaat
-Verhogen lactaattolerantie
-Hypertrofie

-Kracht staat centraal
Duurmethode trainingsmethode Intervalmethode

-extensieve continue training
-intensieve continue training
-overige

trainingsmiddelen
-middellange belastingsintervallen
-korte belastingsintervallen
-overige

Intensiteit  
Omvang    
Dichtheid   
Duur         

50-80% Mt / 20 %1RM 
2-6 rondgangen
n.v.t.
15 – 60 min.

belastings-
componenten

Intensiteit
Omvang
Dichtheid
Duur

50-80% MT / 40-75% 1RM
2-4 rondgangen / 2-4 series – 15 hh
Lonend 1:1/2 / 1-2 minuten
1 trainingseenheid

Oefenstof waarbij het eigen lichaamsgewicht 
dient als weerstand.

oefenvormen Oefenstof waarbij het eigen lichaam met 
toegevoegde belasting dient als weerstand.

Ononderbroken training.
Eigen lichaamsgewicht

voorbeeld

Onderbroken training,                                     
series en hh.
Toegevoegde belasting



Snelkracht   vs   Explosieve kracht

snelkracht parameters explosieve kracht
-Inter(/intra) musculaire coördinatie
-economisering anaëroob metabolisme
-rekrutering motor-units
-rekrutering FT-vezels

-Snelheid (techniek) staat centraal

trainingseffecten
-(Inter)/intra musculaire coördinatie
-economisering anaëroob metabolisme
-rekrutering motor-units
-rekrutering FT-vezels

-Kracht staat centraal
Herhalingsmethode trainingsmethode Herhalingsmethode 

-zeer korte belastingsintervallen
trainingsmiddelen

-zeer korte belastingsintervallen

Intensiteit  
Omvang    
Dichtheid   

Lichaamsdelen/ 20-50 %1RM 
8-15 hh / 2-5 series
3-5 minuten

belastings-
componenten

Intensiteit
Omvang
Dichtheid

Eigen lichaam/ 60-80 %1RM 
8-15 hh / 2-5 series
3-5 minuten

Oefenstof waarbij het eigen lichaamsgewicht, 
-delen en/of materiaal zo snel mogelijk 
verplaatst dient te worden

oefenvormen Oefenstof waarbij het eigen lichaamsgewicht, -
delen en/of materiaal zo snel mogelijk verplaatst 
dient te worden. De weerstand is beduidend 
hoger als bij de snelkracht

onderbroken training.
Lage weerstand

voorbeeld

Onderbroken training,                                     
Hoge weerstand



SnelheidUHV   vs   UHV in snelheid

snelheiduithoudingsvermogen parameters uithoudingsvermogen in snelheid
-Economisering fosfaatpoel
-Adaptatie anaeroob a-lactisch metabolisme

-Snelheid staat centraal

trainingseffecten
-Cardiopulmonale adaptatie
-Verhoging ben%
-Verhogen lactaattolerantie

-Uithoudingsvermogen staat centraal
Herhalingsmethode trainingsmethode Intervalmethode

-zeer korte belastingsintervallen
-korte belastingsintervallen trainingsmiddelen

-middellange belastingsintervallen
-korte belastingsintervallen
-overige

Intensiteit  
Omvang    
Dichtheid   
Duur         

95-100% Mt / 20 %1RM 
4-6x / 4-15 sec
volledig 2-5 minuten
1 trainingseenheid

belastings-
componenten

Intensiteit
Omvang
Dichtheid
Duur

85-95% wedstrijdsnelheid
6-15x / 9-120 sec
Lonend 2-8 minuten
1 trainingseenheid

Oefenstof waarbij het eigen lichaamsgewicht 
dient als weerstand.

oefenvormen Oefenstof waarbij het eigen lichaam (met 
toegevoegde belasting) dient als weerstand.

Ononderbroken training.
Eigen lichaamsgewicht

voorbeeld

Onderbroken training,                                     
series en hh.
(Toegevoegde belasting)



Hoe kan ik Snelheidstraining optimaal sturen?

1. 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);

2. Rekening houden met fysiologische ontwikkeling van sporters;
3. Belastingscomponenten invullen op basis van bovenstaande;
4. Rekening houden met Wetmatigheden / Trainingsprincipes.



• Intensiteit
– Op welke intensiteit (zwaarte) wordt de training uitgevoerd?
– Gaat het dan om % HF, VO2-max, Fmax, 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

Belastingscomponenten 



Individualiteit
Responder vs non-responder

Variatie
Interesse – Motivatie - Adaptatie

Overload principeDuurzaamheidspricipe Specificiteitsprincipe

Belasting – herstel – Supercompensatie

Trainingswetten 



Trainingswetten en energieleverantie

CP (creatine fosfaat)

CP C+P + E

KH (koolhydraten)

KH MZ + E

KH (koolhydraten) met zuurstof

KH + O² CO² + H²O + E

V (vetten) met zuurstof

V + O² CO² + H²O + E

Intensiteit%

100

90

80

60

Tijd 

4-20 sec

20-90 sec

3-45 min

- uren



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
bewegingsbeeld

.uitbouwen technieken
grove coördinatie

.volmaking technieken
fijne coördinatie

.volmaking techniek
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 actie-
-snelheid
.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

Periodiseren en plannen van Snelheids-training  Lange termijn



Methodische lijnen krachttraining: Korte termijn
1 trainingseenheid  week

Int / belasting

Omv / tijdFase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Warming up

Techniek 

Maximale-, 
Explosieve-, 
Snelkracht en 
Snelheid

Sub-
maximale 
kracht
En
Kracht UHV 

Duurkracht
En
Aeroob UHV

Prestatie
bereidheid

cardiopulmonale
vermoeidheid

spier
vermoeidheid

neurologische
vermoeidheid



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/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

Trainingswetten en herstelrichtlijnen



Sturen op methoden en middelen
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
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