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https://youtu.be/Wm95EJJg3WY

Trainingsleer Lenigheid
Introductie

https://youtu.be/Wm95EJJg3WY
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Lenigheid is de eigenschap om een beweging           
uit te voeren met een zo groot mogelijke 
bewegingsuitslag!

Lenigheid is de eigenschap om een beweging, 
zelfstandig of met behulp van uitwendig inwerkende krachten,
met een zo groot mogelijke bewegingsamplitude, 
in een of meerdere gewrichten, uit te voeren.

Begrippen kader?
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Agility (wendbaarheid): A whole body movement with change of direction or 
velocity, in response to a stimulus (Young, Dawson & Henry, 2015).

Vaak gekoppeld aan:

• Reactievermogen
• Versnellingsvermogen 
• Snelheid 
• Vertragingsvermogen 
• Wenden en keren

Mobiliteit is het vermogen van het zenuwstelsel om motorische prikkels met 
aangepaste intensiteit, aan de juiste spiergroepen door te geven, 

zodat daaruit een, aan de omstandigheden aangepaste, tijdelijke en 
ruimtelijk precieze, doelmatige en economische bewegingsuitvoering volgt,

deze bewegingen dienen functioneel te zijn in alle hoeken van de 
desbetreffende techniek (Zeggelaar, 2018 gemodificeerd naar Bottenberg, 2009).
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UITHOUDINGS-
VERMOGEN

SNELHEID

u.h.v. in 
snelheid

snelheid-
u.h.v.

explosieve
kracht

kracht
u.h.v. 

snelkrachtduurkracht

KRACHT

Plaatsbepaling lenigheid

Lenigheid - Mobiliteit  
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Een goed ontwikkelde algemene lenigheid is voor alle sportdisciplines een 
basisvoorwaarde:

• Bewegingen kunnen krachtiger, sneller en lichter worden uitgevoerd.
• Verbetering bewegingsharmonie en bewegingsuitdruk (dans/turnen).
• Verhogen van de psychische belastbaarheid.
• Verhoogde tolerantie voor sportspecifieke bewegingstechnieken.
• Verkorte en niet soepele spieren hebben een geringere kracht.
• Verlagen van het blessurerisico.

Waarom CFN Lenigheid?
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We onderscheiden:

1 Algemene lenigheid

Beweeglijkheid in en van de belangrijkste gewrichten (heup, 
schouder, wervelkolom).

2 Specifieke lenigheid

Functionele lenigheid in de gewrichten op basis van                          
specifieke eisen van de sport.

3 Actieve lenigheid

Lenigheid die tot stand komt door contractie van de                          
agonisten en ontspanning van de antagonisten.

4 Passieve lenigheid

De amplitude is een uitwerking van een uitwendig                        
inwerkende kracht.
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Voorbeeld TRAINING actieve lenigheid

https://youtu.be/hWNxr4VwX3Q

https://youtu.be/hWNxr4VwX3Q
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Trainbaarheid lenigheid:
Lenigheid wordt in grote mate bepaald door: 
• Gewrichtssouplesse
• Rekkingsvermogen

Gewrichtssouplesse is in grote mate afhankelijk van de                                  
vorm en geleiding van botstukken c.q. van de oppervlakken                              
die het gewricht vormen!

Rekkingsvermogen heeft voornamelijk betrekking op                                    
spieren, pezen, banden en gewrichtskapsels.    

De voornaamste rekkingsweerstand betreft in grote                                        
mate de spierfascie, de pezen en de gewrichtskapsels.

Met name de musculatuur t.a.v. ontspanningsvermogen en 
elasticiteitsverhoging is zeer goed trainbaar.

Lenigheid van de sporter wordt bepaald door bovenstaande                         
bepalingen en getraindheid!
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Bewegelijkheid

Lenigheid gewricht 
(structuur etc.)

Rekkingsvermogen 
musculatuur etc.

Afhankelijk van:

Interne factoren Externe factoren 

Beïnvloedbaar Nauwlijks 
beïnvloedbaar

Rekking van het 
actieve bewe-
gingsapparaat 
Getraindheid o.a.: 
coördinatie-
vermogen/  
techniek; 
Conditionele 
voorwaarden; 
stress etc.

Structuur v.h. 
gewricht; 
Lichaamsbouw; 
o.a. omvang 
musculatuur; 
leeftijd-geslacht

• Tijdstip van de dag;
• Temperatuur 
• Warming up
• Klimatologische 

omstandigheden 

Factoren die de 
beweeglijkheid bepalen
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Gebrekkige mobiliteit op basis van disfunctie van:

• Spier(en)
– “If you lose the ability to contract the agonist, you lose the ability to relax the antagonist”

• Gewricht(en)
– disfunctie a.g.v. compressie trauma’s en/of leasies van het band- en kapselapparaat

• Zenuw(en)
– Disfunctie a.g.v. gevolg van compressie of trekkrachten op het weefsel

• Biomechanica
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Bewegelijkheid en 
temperatuur:

Situatie Na 10 min 
verblijf in 
de 
buitenlucht 
(naakt)

Na 10 min 
verblijf in 
bad

Na 20 min 
warming-
up

Na een 
vermoeiende 
training

Temperatuur 10º C 40º C
spiertemp.
38-39º C

Tijdstip 08.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Lengte - 14 + 35 - 36 + 78 + 89 -35

https://youtu.be/8iQKN5NWO2A

https://youtu.be/8iQKN5NWO2A
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10%          20%
Verlenging

Kg/cm2

650

450

150

Na een warming-up

Zonder een warming-up

Opmerking:
• Spierweefsel kan tot 20% van zijn rustlengte gerekt worden;
• Bindweefsel in de spier is bij <20% van de rustlengte volledig elastisch, meer dan 

20% zal de peesstructuur beschadigd worden.

Bewegelijkheid en temperatuur:
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Trainbaarheid lenigheid:

Verbetering van de elasticiteit van de spieren kan op                                                         
verschillende manieren bereikt worden.

Enerzijds voor langere duur:
Structurele veranderingen in de spier door een                                                   
langdurig continu lenigheidsprogramma!

Anderzijds voor kortere duur:
D.m.v. een sportspecifieke warming-up!

Algemeen:

Spiertonus (spanning) en het vermogen van de spier om te ontspannen zijn voor een groot 
deel afhankelijk van de spierspoeltjes (receptoren in de spier) en golgi peesorgaan.  

D.m.v deze spierspoeltjes vindt over het centrale zenuwstelsel sturing van de spiertonus 
plaats die afhankelijk van de situatie af moet nemen of verhoogd dient te worden.
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Bewegelijkheid, leeftijd en geslacht:

De bewegelijkheid vormt de enig motorische basisvaardigheid die reeds bij de 
overgang van kinder- naar jeugdleeftijd haar maximale waarde bereikt om 
vervolgens weer af te nemen.

De elasticiteit en het rekkingsvermogen is bij het vrouwelijke geslacht hoger.

Met name het hormonale onderscheid, de bij vrouwen hoge oestrogeenspiegel, 
leidt tot enerzijds een hogere vetmassa en anderzijds een daling van spiermassa.

Dit is de basis voor de grotere lenigheid van vrouwen!
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Voorwaarden Bewegelijkheid

bewegelijkheid
voorwaarden Gunstige invloed Ongunstige invloed

Leeftijd Jeugdleeftijd 11-14 jaar Volwassen leeftijd
Geslacht Vrouwelijk Mannelijk
Musculatuur Instaat te ontspannen en goed te 

rekken
Verkort en gering in staat tot 
rekken

Coördinatie Juiste werking tussen agonisten en 
antagonisten

Ongunstige werking tussen 
agonisten en antagonisten

Kapsels/banden/
pezen

In functie meegevend Verschrompeld / beperkt

Tijdstip Middag – avond Morgen
Temperatuur Boven de 18 graden Onder 18 graden
Warming-up Algemene warming-up Geen / kort
Vermoeidheid Geen Sterk 
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Binnen de training onderscheiden we:

Los-makende oefeningen (aanvullende algemene warming-up, strechen)

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

Lenig-makende oefeningen (lenigheidstraining, na de warming-up)

• vergroting van de bewegingsamplitude
• verlenging van spier- en peesmateriaal
• verhoging tolerantie voor rekkracht
• afname weerstand tegen verlenging
• training van zowel algemene- als specifieke lenigheid
• dagelijkse training noodzakelijk
• training met behulp van verschillende trainingsmethoden
• na de algemene warming-up, tijdens en na specifieke warming-up

Pas nadat met reguliere methoden geen progressie meer geboekt wordt.
Alleen dan wanneer er door de sport specifieke eisen gesteld worden aan de lenigheid.
Alleen bij volledig belastbare en getrainde sporters.
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Stretching methoden:
https://people.bath.ac.uk/masrjb/Stretch/stretching_4.html (University of Bath)

belangrijkste methoden (verzamelingen) ter bevordering lenigheid
(korte- en/of langere duur)

1 Ballistische methode

2 Statische methode

3 Proprio Neuromusculaire Fascilitatie PNF

4 Compilatiemethode

https://people.bath.ac.uk/masrjb/Stretch/stretching_4.html
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1 Ballistische methode Los makende oefeningen

• Actieve zwaaiende en verende strechoefeningen.
• Tijdens en aansluitend aan de algemene warming-up.

Richtlijnen:
• omvang: 3-5 x 15 hh
• duur: n.v.t. warm blijven
• intensiteit: langzaam tot rustig
• frequentie: afh. van training

. Weinig kennis noodzakelijk

. Snel uit te voeren

. Kans op myotatische reflex

. o.a. explosieve sporten

https://youtu.be/Jp2W0QBrucQ

https://youtu.be/Jp2W0QBrucQ
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2 Statische methode             Los makende / lenigmakende oefeningen

• Statische strech
• Afhankelijk van de sporttak in de warming-up en/of cooling down  

Richtlijnen:
• Spier op spanning brengen (lichte strech).
• 20-30 sec vasthouden, spanning neemt af.
• Vervolgens verder rekken.
• 2 – 4x herhalen

. Basiskennis noodzakelijk

. M.n. duursport na de belasting

. Lenigheid goed te verbeteren

. Explosieve sporten in de cool down
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3 PNF Methode lenigmakende oefeningen

• Statische strech – maximale contractie - stretch
• Specifieke methode voor specifieke sporten, sporters.

Richtlijnen:
• Spier op spanning brengen (tot pijngrens).
• Spier 6 – 8 sec. max. statisch aanspannen.
• Spier direct ontspannen en verder rekken.
• Maximale bewegingsuitslag minimaal 8 sec vasthouden

. Specifieke kennis noodzakelijk

. Sporten met hoge eisen aan bewegelijkheid

. Getrainde sporters

. Ook bij pathologische spierverkorting

https://youtu.be/gvOQK8qNi9E

https://youtu.be/gvOQK8qNi9E
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grondtonus

contractie

trainingseffect

Voorbeeld hamstring:

0°

90°

100°

F-max.  %

F-max.  100%

spier op lengte brengen

6 sec. max.  isometricshe contractie

Spier ontspannen en binnen 3 sec  op 
lengte brengen en 8 sec. vasthouden
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4 Compilatie methode losmakende oefeningen (compilatie van methoden)

• Statische stretch (niet wenselijke elementen weglaten)
• Tijdens en aansluitend aan de algemene warming-up.

Richtlijnen
• Spier op lengte brengen.
• Spanning 8 – 15 sec. vasthouden
• 3 tot 6 x herhalen

. Weinig kennis noodzakelijk

. Geringe blessurekans

. Kans op afkoeling
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Belangrijke voorwaarden voor het toepassen op rekken

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

Dus:

Het regelmatig systematisch in intensiteit, duur, omvang en of frequentie 
toenemende trainingsprikkels toedienen aan het lichaam met als specifiek doel:

om een beweging, zelfstandig of met behulp van uitwendig inwerkende 
krachten,met een zo groot mogelijke bewegingsamplitude, in een of meerdere 
gewrichten, uit te voeren!

https://youtu.be/gmuqkNQgC5E

https://youtu.be/gmuqkNQgC5E
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Effecten van lenigheidstraining 1:

Wat en Hoe?

Onder invloed van lenigheidstraining reageren skeletspieren middels het proces van 
sarcomeer genesis, dit is de creatie en in serieplaatsing van nieuwe sarcomeren.

De spier adapteert zich aan de gevraagde spierfunctie door het aantal sarcomeren 
af te stemmen op de lengte waarin de meeste kracht wordt geleverd.

Het sarcomeren:

• kleinste functionele eenheid van de skeletspier.
• ongeveer 2 micrometer groot. 
• Is maximaal verkort, ongeveer 1,65 micrometer. 
• Is maximaal verlengd ongeveer 3,2 micrometer
• spieren bestaan uit vele achter elkaar en boven elkaar gelegen 

sarcomeren. 
• bestaat met name uit de spiereiwitten actine- en myosinefilamenten.
• verkort, de myofilamenten vormen kruisbruggen en schuiven in elkaar. 

Voor dit proces zijn calciumionen en ATP nodig. Calciumionen liggen 
opgeslagen in het tubulaire systeem van de spier en komen vrij als de 
spier een instructie van het zenuwstelsel krijgt om samen te trekken.

https://oudijk.nl/informatie/rekken

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl
es/PMC3462200/

https://oudijk.nl/informatie/rekken
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3462200/
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Effecten van lenigheidstraining 1:

https://oudijk.nl/informatie/rekken

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl
es/PMC3462200/

https://oudijk.nl/informatie/rekken
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3462200/
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Effecten van lenigheidstraining 2:

Wat en Hoe?

Onder invloed van lenigheidstraining reageren o.a. spierspoeltjes en golgi
peesapparaat met als effect:
• Toename van de tolerantie voor rekkracht
• Afname van de weerstand tegen verlenging

Waarschijnlijk als gevolg van: onderdrukking van reactie van het zenuwstelsel tot 
“bescherming”.

https://oudijk.nl/informatie/rekken

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl
es/PMC3462200/

https://youtu.be/PX_8nGJf6lc

https://oudijk.nl/informatie/rekken
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3462200/
https://youtu.be/PX_8nGJf6lc
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Wat en Hoe?

Op basis van een stretch protocol is 
er een duidelijke lengteadaptatie 
waarneembaar in de behandelde 
sarcomeren.

Na het staken van het protocol 
adapteren sarcomeren “terug” naar 
hun oorspronkelijke lengte.

Dit experiment lijkt voorspelbaar 
voor alle skeletmusculatuur.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articl
es/PMC3462200/Duurzaamheid van lenigheid:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3462200/
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0

50

100

50

0

120

100

80

Spierlengte (%
 v.d. optim

um
lengte)

Verlengen                Verkorten

Maximale kracht bij 
Optmimumspierlengte 
(rustlengte sarcomeer)

Kracht-lengterelatie van de spier
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Voorbeeld model: Getekend 5 
sarcomeren in serie geschakeld.
• a: verlengde positie
• b: rustlengte
• c: verkorte positie

• G = Gewricht
• B = botstuk 

a.

b.

c
.

B

B

G

Verlengde positie sarcomeren

Verkorting sarcomeren

Gemodificeert naar Frank van de Belt

Rustlengte sarcomeren

Kracht-lengterelatie van de spier
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Spierpijn en L.M.O.

We onderscheiden:

1. Immediate soreness
• Ontstaat gedurende- of direct na de belasting! 
• (vaak te grote, snelle, explosieve bewegingsuitslagen

2. Delayed soreness
• Ontstaat 24-48 uur na de belasting! 
• (vaak hoge mate van verzuring en / of zware langdurige belasting)

Hypothese:
Om spierpijn te voorkomen KAN L.M.O. een belangrijke rol spelen!
Een protocol van LMO: - statische stretch tot pijngrens                                                                     

- 2-3 series x van 2 minuten stretch
- 1 minuut ontspanning

Effect: stimulatie van aminozuren in de spiervezels
• versnellen van het omzetten van proteïnen (spierherstel)
• versnellen van het herstel van microtrauma in de musculatuur 

Nosaka et al., Int. J. Sport. Nutr. Exerc. 
Metabol., 16, 620-635 (2006)

https://www.ajinomoto.com/features/amino/himitsu/sports.html

https://www.ajinomoto.com/features/amino/himitsu/sports.html
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leeftijd Peuter / 
kleuterjaren

Vroege school-
kinderjaren

Late school-
kinderjaren

Puberteit Adolescentie 

kenmerk Hoge elasticiteit en 
mobiliteit van zowel 
het actieve- als 
passieve 
bewegingsapparaat.

Bewegelijkheid 
schouder, heup, 
wervelkolom neemt 
toe. Spreidbaarheid 
benen neemt af

Bewegelijkheid 
schouder, heup, 
wervelkolom neemt 
alleen nog toe in de 
getrainde richting

Sterke groei, 
Hormonale 
veranderingen  
Verzwakking 
passief bew. 
apparaat

Verbening 
epyfisairschijf.
Reharmonisering 
lichaam.
Versterking 
passief bew. 
apparaat

doelen Algemene 
lenigheidtraining 
niet nodig.

Kennismaken 
eventuele 
sportspecifieke 
lenigheid

Onderhouden 
(vergroten) lenigheid 
heupen, schouder, 
wervelkolom.

Trainen algemene 
lenigheid

Start training 
eventuele 
sportspecifieke 
lenigheid

Onderhouden 
(vergroten) 
lenigheid heupen, 
schouder, 
wervelkolom.

Trainen algemene 
lenigheid

Uitbouwen 
eventuele 
sportspecifieke 
lenigheid

Onderhouden 
(vergroten) 
lenigheid heupen, 
schouder, 
wervelkolom.

Trainen algemene 
veelzijdig 
lenigheid, 
Uitbouwen 
eventuele 
sportspecifieke 
lenigheid

onderhouden 
algemene 
lenigheid, 
veelzijdig.

Uitbouwen 
eventuele 
sportspecifieke 
lenigheid

opmerk-
ingen

Te vroege start met 
lenigheidstaining 
(≤5-6 jaar) kan 
instabiliteit van het 
houding- en 
steunapparaat 
veroorzaken

Vermijd eenzijdige 
belasting.
Oefenvormen die 
aansluiten bij het 
kind!

Voorzichtig omgaan 
met oefeningen 
in/om kniegewricht 
(hordezit)
Nog een ongunstig 
mechanische 
verhouding.

Wervelkolom,  
heupgewricht en 
passief bew. app. 
ontzien

In specifieke 
sporten (dans, 
turnen etc.) verder 
uitbouwen 
topsporttraining.

Bewegelijkheidtraining in kinder- en jeugdleeftijd



S. Aelberts / A. Zeggelaar docenten – trainers - trainingsadviseurs

< 8 jaar

8 tot 12  jaar

12 tot 14  jaar

Lenigheid: 
Niet of beginnend met 
aanleren van en 
wennen aan technieken 
v.d oefeningen !

Basistraining

Opbouwtraining

14 tot ca. 30  jaar
en > 30 jaar

Jeugdsport

Recreatieve 
sporten

Training

Wedstrijdsport

Keuze

Ja

Losmakende 
oefeningen

Wedstrijdsport

Wedstrijdsport

Nee

Losmakende 
oefeningen en 
lenigmakende 
oefeningenKeuze spiergroep

Inlopen en 
dynamische 
oefeningen

Specifieke 
dynamische 
oefeningen

Versnellingen

Training of 
wedstrijd

Uitlopen              
op ca. 50-60%   

VO2max

Eventuele rek- of  
losmakende oef.

Losmakende oef. 
en/of eventuele 
rekoefeningen 

Uitlopen tot 
uitwandelen

Plaatsbepaling van de lenigheid
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Vragen

https://youtu.be/x522dB-4y2w

https://youtu.be/x522dB-4y2w
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Bijlage:
Sneltesten ter bepaling van de bewegelijkheid!

Functietest m.triceps surae:
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Functietest m. soleus:
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Functietest m. rectus femoris:
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Functietest m. iliopsoas:
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Functietest hamstrings:
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Functietest adductoren:
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Functietest m. pectoralis major:
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