Voorwoord
Het is een hele eer voor de Vlaamse Trainersschool om het congresboek van de eerste Dag van
de Trainer voor te stellen.
Het congresboek van de Dag van de Trainer is het eerste boek dat wordt uitgegeven via het
Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool en bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft met cijfers
en beelden een overzicht van de eerste Dag van de Trainer. In het tweede deel komen de
presentaties en teksten van de sprekers aan bod. De resultaten van de bevraging van sportclubs,
trainers en gediplomeerden worden voorgesteld in het derde deel. De Vlaamse Trainersschool
hoopt om via het Publicatiefonds de volgende jaren nog talrijke kwaliteitsvolle publicaties voor de
trainers uit de verschillende sporttakken te kunnen aanbieden.
Wij zijn er van overtuigd dat het voorliggende congresboek een mooie afsluiting biedt van een
eerste sfeervolle en kwaliteitsvolle Dag van de Trainer.
Bij deze willen we dan ook nogmaals alle deelnemers, standhouders, sprekers en medewerkers
bedanken voor een geslaagde dag.
Noteer alvast ook 16 december 2006 in je agenda, en dit voor de tweede editie van de Dag van
de Trainer.
We wensen je veel leesplezier.
Paul Eliaerts
Afdelingshoofd Sportkaderopleiding

Voorwoord

Hans Ponnet
Organisator Dag van de Trainer
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Vlaamse Trainersschool
Is het trainen van sporters ook iets voor jou ?
De Vlaamse Trainersschool (VTS) biedt een brede waaier van sportkaderopleidingen voor
trainers in meer dan 50 verschillende sporttakken en verdeeld over verschillende
opleidingsniveaus, namelijk Initiator, Instructeur B, Trainer B en Trainer A.
Voor begeleiders van sporters met een handicap, sportende senioren en recreatieve sporters, en
voor sommige beroepsgroepen worden bovendien specifieke sportkaderopleidingen aangeboden.
De
Vlaamse
Trainersschool
organiseert
deze
sportkaderopleidingen
via
een
samenwerkingsverband tussen het Bloso, de Vlaamse sportfederaties en de Vlaamse
universiteiten en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding. Elk van de partners in
dit samenwerkingsverband heeft zijn eigen specifieke inbreng.
De missie van de Vlaamse Trainersschool is “Meer trainers beter opleiden”. Deze missie is
tweeledig: namelijk “Meer trainers opleiden” en “Trainers beter opleiden”. Om deze dubbele missie
te realiseren werkt de Vlaamse Trainersschool permanent aan maatregelen die de
sportkaderopleidingen toegankelijker maken, zodat meer trainers naar de sportkaderopleidingen
komen, en wordt er permanent gewerkt aan kwaliteitsverhoging van de sportkaderopleidingen,
zodat de trainers beter worden opgeleid. De eerste Dag van de Trainer heeft deze missie duidelijk
in de verf gezet.
Meer informatie over de sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool vind je op
www.bloso.be onder de rubriek “Word trainer” of via de jaarlijkse brochure sportkaderopleidingen
van de Vlaamse Trainersschool.
Je kan ook steeds contact opnemen met het secretariaat van de Vlaamse Trainersschool voor
meer specifieke informatie.
Secretariaat Vlaamse Trainersschool
Zandstraat 3
1000 Brussel
Tel: 02/209.47.21
Fax: 02/209.47.15
E-mail: vts@bloso.be
Indien je zelf een boek wil publiceren via het Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool, dan kan je
een aanvraag doen via :
Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool
Zandstraat 3
1000 Brussel
Tel: 02/209.47.10
E-mail: publicatiefondsvts@bloso.be

Vlaamse Trainersschool
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Doelstellingen van de Dag van de Trainer
De missie van de Vlaamse Trainersschool is “meer trainers beter opleiden”.
De Vlaamse Trainersschool heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in het uitwerken van een
aantal maatregelen waardoor de instapdrempel voor de sportkaderopleidingen voor een heel
aantal trainers wordt verlaagd. Dit betekent geenszins dat het niveau van de sportkaderopleidingen
vermindert, maar via een aantal maatregelen zoals het aanbieden van cursusmodules in plaats
van volledige cursussen, toevoegen van studieondersteuning in de cursusteksten, versoepelen
van het examenreglement, … wordt de instapdrempel verlaagd.
Daarnaast zijn er de laatste jaren reeds een heel aantal kwaliteitsverhogende maatregelen
doorgevoerd waardoor de trainers die de stap maken naar de sportkaderopleidingen, beter
opgeleid worden. Voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van het Algemeen Gedeelte van de
sporttakgerichte opleidingen, het verbeteren van het didactisch materiaal, uitwerken van een
leerlijn van de sporttak, …
Kwaliteitsbevragingen bij cursisten en docenten en slaagpercentages van cursisten hebben
aangetoond dat deze maatregelen wel degelijk effect hebben. Nochtans blijft de instroom van
nieuwe cursisten in de sportkaderopleidingen ongeveer stabiel.
Begin 2003 werd een promotieplan voor de sportkaderopleidingen opgesteld, waarbij een
tweejaarlijkse organisatie van de Dag van de Trainer werd voorgesteld. De eerste Dag van de
Trainer zou doorgaan op 18 december 2004. De doelstellingen van deze eerste Dag van de
Trainer sloten nauw aan bij de missie van de Vlaamse Trainersschool, namelijk:
Promotie voeren voor de sportkaderopleidingen van de VTS bij de trainers van de Vlaamse
sportclubs
Een kwalitatief hoogstaand bijscholingsaanbod aanbieden aan trainers uit de Vlaamse
sportclubs
Een uitgebreid informatie–aanbod bieden aan de trainers uit de Vlaamse sportclubs en dit
in verband met sportkaderopleidingen en andere facetten die belangrijk zijn voor het
functioneren van de trainers uit de Vlaamse sportclubs
Het beleid met betrekking tot de sportkaderopleidingen optimaliseren en dit aan de hand
van een bevraging van de Vlaamse sportclubs en de gediplomeerde en niet–
gediplomeerde trainers uit de sportclubs

Programma van de Dag van de Trainer
De Dag van de Trainer werd opgebouwd rond 3 luiken: een gemeenschappelijke
voormiddagsessie, een informatiemarkt en een sessie met 8 parallelle workshops.
Gemeenschappelijke voormiddagsessie
9u – 10u:
Ontvangst van de deelnemers
10u – 10u05:
Verwelkoming door Paul de Knop (Voorzitter Raad van Bestuur Bloso)
10u05 – 10u35:
Voorstelling van de resultaten van de bevraging van de Vlaamse sportclubs,
en de gediplomeerde en niet–gediplomeerde trainers uit de Vlaamse
sportclubs door Paul Eliaerts (Afdelingshoofd Sportkaderopleiding) en Hans
Ponnet (Organisator Dag van de Trainer)
10u35 – 11u05:
Zin of onzin van stretching door Ton Leenders
11u05 – 11u35:
Medische begeleiding van sporters door Renno Roelandt
11u35 – 12u05:
De samenwerking tussen trainer en atleet: debat tussen Rudi Diels en Kim
Gevaert, gemodereerd door Hans Vandeweghe
12u05 – 12u15:
Toelichting bij het sportbeleid en de sportkaderopleidingen in het bijzonder
door Paul De Knop
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Informatiemarkt
Tijdens de middagpauze werd een uitgebreide informatiemarkt georganiseerd met als doel om de
deelnemers de kans te bieden zoveel mogelijk informatie te verzamelen bij alle sportgerelateerde
bedrijven. De volgende organisaties en bedrijven hebben deelgenomen aan de informatiemarkt:
ARKO Sports Media
Bewegingsschool Achilles
Beeldtaal
Cammaert bvba – Erhard Sport – Wesco
Centrum voor Sportgeneeskunde Ugent
Dartfish
Gezinssportfederatie
Mensana
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Team Medisch Verantwoord Sporten
Monica
NAQI
Nike Free
Onderzoekseenheid Sportpsychologie KULeuven
Polar Elector Belgium
Power Plate Belgium
Provincie Oost – Vlaanderen
Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding – Bond voor Lichamelijke Opvoeding
RS Scan International
Sportadviesbureau GLS
Sportievak – Blijf Aktief
Sportconsultancy bvba – Digital Sports Agenda – Digital Tennis Coach
Topsport ABC KULeuven
VAD
Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent
Visual Coach
Vlaamse Liga Gehandicaptensport
Vlaamse Sportfederatie
Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde
VLABUS
Vlaamse Trainersschool
West Consultancy
Workshops
Tussen 14u en 16u werden volgende 8 workshops georganiseerd:
Workshop 1: Het inpassen van een individuele speler in een team (Ariël Jacobs – Eddy De
Smedt)
Workshop 2: Krachttraining en blessurepreventie (bij ploegsporten) (Ton Leenders – Gert Vande
Broek – Pat Viroux)
Workshop 3: Conditionele begeleiding van slagsporten (engelstalige workshop) (Richard
Schönborn – Bo Omosegard)
Workshop 4: Plannen en periodiseren van individuele (top)prestaties (Paul Ponnet – Rudi Diels)
Workshop 5: Vibratietraining (trilplaat): Nuttig?, Gevaarlijk?, Effecten?, … (Christophe Delecluse
– Sabine Verschueren – Patrick Himschoot)
Workshop 6: Het belang van een goede motorische basisvorming (Emile Rousseaux)
Workshop 7: Leiding geven / Coachen in de sport (Marc Lammers)
Workshop 8: Aanpassingen van de sportclub in functie van sporters met een handicap (Natascha
Bruers – Jessica De Smet – Frank Jespers – Jonas Martens)

Enkele cijfers over de Dag van de Trainer
De eerste Dag van de Trainer begon met een half uur vertraging omwille van de slechte
weersomstandigheden. In de buurt van de Topsporthal Vlaanderen had het fel geijzeld.
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Ondanks het slechte weer waren er 1195 aanwezigen waarvan:
983 trainers
59 genodigden
21 sprekers
70 standhouders van 35 verschillende standen
5 vertegenwoordigers van de pers
57 medewerkers

1

Het aantal aanwezigen overtrof de verwachtingen, daar oorspronkelijk werd vooropgesteld om
1000 aanwezigen te verwelkomen.
Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van:
Leeftijd van de aanwezige trainers
Keuze van de workshops
Sporttakken waarin de trainers training geven
Sporttakken waarin de trainers training geven per workshop
Kwalificaties van de trainers
Kwalificaties van de trainers per workshop
Informatiekanalen via dewelke men hoorde over de Dag van de Trainer

3

Leeftijd van de aanwezige trainers

Aantal

Op onderstaande grafiek wordt de leeftijdsverdeling weergegeven van de aanwezige trainers. Het
zijn vooral de beginnende trainers van 21 – 25 jaar en de trainers tussen 41 – 45 jaar die aanwezig
waren op de Dag van de Trainer. Toch mag gerust gesproken worden over een grote
leeftijdspreiding daar er ongeveer 50 trainers van jonger dan 20 jaar en meer dan 60 trainers van
ouder dan 60 jaar aanwezig waren.
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Figuur 1: Leeftijdsverdeling van de aanwezige trainers
Keuze van de workshops
De deelnemers konden tijdens de namiddagsessie slechts 1 van de 8 workshops volgen. Men
moest dus kiezen. Op onderstaande grafiek worden de deelnemeraantallen van de verschillende
workshops weergegeven in % per workshop. Workshop 7 en 4 waren duidelijk de grootste met
respectievelijk 29,77% en 24,38% van de deelnemers.
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Figuur 2: % deelnemers per workshop
Kwalificaties van de trainers
Eén van de voornaamste doelstellingen van de Dag van de Trainer was om promotie te voeren
voor de sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool. Het was dan ook leuk om te
constateren dat er een groot aantal niet gekwalificeerde trainers via de Dag van de Trainer in
contact zijn gekomen met de Vlaamse Trainersschool. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, had
meer dan 25% van de deelnemers aan de Dag van de Trainer nog geen kwalificatie.
Tabel 1: Kwalificaties van de trainers
Kwalificatie van de trainers
Aantal
Geen kwalificatie
Initiator
Instructeur B
Trainer B
Trainer A
Regent LO
Regent LO aanvullende kwalificatie
Licentiaat LO aanvullende kwalificatie
Licentiaat LO

Kwalificaties

Tabel 2: Kwalificaties van de trainers per workshop
WS 1 WS 2 WS 3 WS 4 WS 5 WS 6

Geen kwalificatie
11
Initiator
14
Instructeur B
1
Trainer B
4
Trainer A
6
Regent LO
1
Regent LO aanvullende kwalificatie 2
Licentiaat LO
2
Licentiaat LO aanvullende kwalificatie9

12

274
212
38
163
118
47
32
86
40

41
10
2
9
5
4
2
5
11

8
19
4
12
10
1
6
3
10

49
37
7
54
29
8
6
10
26

15
8
2
9
11
12
4
9

33
52
5
25
13
13
6
6
7

WS 7

WS 8

105
66
16
43
43
5
10
5
11

12
6
1
7
1
3
5
3
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Sporttakken waarin de deelnemers training geven
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de sporttakken waarin de deelnemers
training geven.
Het is duidelijk dat er bij sommige sporttakken een grote interesse was om deel te nemen aan de
Dag van de Trainer, en bij andere sporttakken duidelijk minder. Dit kan verschillende redenen
hebben.
Misschien was de inhoud van de Dag van de Trainer voor sommige sporttakken minder relevant.
Bij een volgende organisatie zal daarom naar een bredere inhoudelijke invulling gezocht worden.
Een andere reden is hoogstwaarschijnlijk terug te vinden in de promotionele inspanningen die de
verschillende sportfederaties hebben geleverd met betrekking tot het aankondigen van de Dag van
de Trainer bij hun trainers. Sommige sportfederaties voerden een zeer actieve promotie, andere
sportfederaties slechts zeer beperkt of helemaal niet.
Sporttak

Tabel 3: Sporttakken waarin de aanwezige trainers training geven
Aantal trainers
Sporttak
Aantal trainers

Atletiek
Voetbal
Gymnastiek
Volleybal
Basketbal
Zwemmen
Tennis
Wielrennen
Judo
Badminton
Karate
Ijsschaatsen/Rolschaatsen
Zeilen/Windsurfen
Triatlon/Duatlon
Schieten
Vechtsporten
Taekwondo
Waterski
Paardrijden
Kano/Kajak
Bergbeklimmen
Boogschieten/Handboogschieten
Korfbal
Fitness
Tafeltennis
Handbal
Roeien
Schermen

152
101
75
63
51
44
39
31
27
19
17
15
14
14
14
11
11
10
10
10
9
9
9
9
8
7
7
7

Skiën/Snowboard
Duiken
Rugby
Dansen
Wandelen
Ju-Jitsu
Hockey
Hondensport
Wushu
Aikido
Joggen
Baseball/Softball
Reddend Zwemmen
Zaalvoetbal
Minivoetbal
Oriëntatielopen
Golf
Seniorensport
Squash
Torbal
Krachtbal
Speleologie
Boccia
Zeilwagenrijden
Volkssporten
Gehandicaptensport
Touwtrekken
Motorrijden

7
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de sporttakken waarin de deelnemers
training geven, maar dit opgedeeld per workshop. Daar waar het oorspronkelijk de bedoeling was
om de thema’s van de workshops af te stellen op slechts enkele sporten, blijkt uiteindelijk dat er
trainers uit zeer verschillende sporttakken deelnemen aan de workshops. Dit is enerzijds een
goede zaak want het geeft blijk van een ruime interesse van de trainers, maar anderzijds geven
sommige trainers in hun evaluatieformulier aan dat ze niet altijd even duidelijk op voorhand wisten
naar welke sporttakken de verschillende workshops hoofdzakelijk waren gericht.
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Sporttak

Tabel 4: Sporttakken waarin de aanwezige trainers training geven
WS 1
WS 2 WS 3 WS 4 WS 5 WS 6 WS 7

Atletiek
1
Voetbal
29
Gymnastiek
Volleybal
1
Ik geef geen training op dit ogenblik4
Basketbal
3
Zwemmen
Tennis
Wielrennen
2
Judo
Badminton
Karate
Ijsschaatsen/Rolschaatsen
Zeilen/Windsurfen
Triatlon/Duatlon
Schieten
2
Vechtsporten
Taekwondo
Waterski
Paardrijden
Kano/Kajak
Boogschieten/Handboogschieten
Fitness
Korfbal
Bergbeklimmen
Tafeltennis
Skiën/Snowboard
Handbal
2
Schermen
Roeien
1
Duiken
Rugby
Wandelen
Ju-Jitsu
Dansen
Hockey
Wushu
Aikido
Joggen
Hondensport
Baseball/Softball
Zaalvoetbal
Reddend Zwemmen
Oriëntatielopen
Minivoetbal
1
Golf
Torbal
Boccia
Seniorensport
Krachtbal
Speleologie
1
Squash
Zeilwagenrijden
Touwtrekken
1
Gehandicaptensport
Volkssporten
Motorrijden

14

6
10
3
25
8
6
2

3
1
3
2
30

2
2
1
1
2

17
1

3

70
2
30
2
10
19
2
18
8
5
5
3
12
3
1
5

1
4
4
3
2

2
3

15
2
10
1
7
1
4
1
2

1

34
9
11
6
11
4
11
4
2
8
1
3
6
3

2
1
1

2
2
2
1

2

1
1

1

1

1

2

3
2

1

3

2
1
3

2
1

2
1
1
2

1

1
1
3
3

1
1
1
2

2
1
1

16
47
15
23
14
37
7
2
8
6
1
5
3
6
2
6
3
4
6
3
6
4
2
6
5
4
1
3
3
3
6
2
2

WS 8
7
2
5
2
2
1
1
1
1

1

1
1

1

2
1
1
2
1
4

2

1
3
2
1
1
1

1
2
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
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De promotiekanalen van de Dag van de Trainer
Voor de Dag van de Trainer werd langs verschillende kanalen promotie gevoerd, en dit vooral via
folders, affiches en brieven. De effectiviteit van deze promotiekanalen werd nagegaan via een
enquête die op het inschrijvingsformulier werd bijgevoegd. In deze enquête werd gepeild via welk
promotiekanaal men over de Dag van de Trainer had gehoord. Men kon meer dan één antwoord
aanduiden. Hieronder de resultaten.
Tabel 5: Promotiekanalen van de Dag van de Trainer
Promotiekanaal
Aantal reacties
Rechtstreeks via de Vlaamse Trainersschool
Via www bloso be
Via de sportclub
Via de website van je sportfederatie
Via een andere trainer
Via Universiteit, hogeschool
Via een folder in je gemeente
Via het tijdschrift van je sportfederatie
Via een affiche in je gemeente
Via een Ander infokanaal
Via de topsportschool

2

461
193
143
148
100
73
65
61
29
26
6

3

Het is duidelijk dat vooral het rechtstreeks aanschrijven van trainers of gediplomeerden effect heeft
gehad. Ook via de sportclub, sportfederatie of een andere trainer uit de sportclub hebben veel
trainers gehoord van de Dag van de Trainer. Vele trainers zijn nadien meer informatie gaan
ophalen via de Bloso–website. De universiteiten met een opleiding Lichamelijke Opvoeding
hebben sterk promotie gevoerd bij hun studenten, en ook enkele topsportscholen hebben de info
verspreid. De folders en de affiches in de gemeentelijke sportinfrastructuur of Bloso–centra zijn
belangrijk voor de zichtbaarheid van een evenement zoals de Dag van de Trainer, maar worden
slechts beperkt aangeduid als belangrijkste informatiekanaal.

Enkele sfeerbeelden van de Dag van de Trainer
Ook al leek het ’s morgens prachtig weer, aan de Topsporthal bleek het soms gevaarlijk glad te
zijn. Dankzij de medewerkers van de Vlaamse Trainersschool gebeurden er geen ongelukken.
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Het parkeren rond de Topsporthal
Vlaanderen verliep vlot. Binnen wacht een
warme kop koffie en een ontbijtkoek.

Iedereen stortte zich vanaf ’s morgens op de
informatiemarkt om zoveel mogelijk informatie
te verzamelen, of maakte een gezellige
babbel met collega–trainers.

Met een half uurtje vertraging omwille van het slechte weer begon de voormiddagsessie van de
Dag van de Trainer. Hans Vandeweghe (links) modereerde het gemeenschappelijk gedeelte. Paul
De Knop (rechts) verwelkomde alle deelnemers als voorzitter van de Raad van Bestuur van Bloso
en namens de Vlaamse Trainersschool.
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Paul Eliaerts (links) en Hans Ponnet (rechts) gaven een overzicht van de resultaten van de
bevraging van de Vlaamse sportclubs en de gediplomeerde en niet–gediplomeerde trainers uit
deze sportclubs. De belangrijkste actiepunten voor het beleid met betrekking tot de
sportkaderopleidingen werden toegelicht.

1
2
3

De lezing van Ton Leenders over de zin of
onzin van stretching is waarschijnlijk het meest
besproken onderwerp van de ganse Dag van
de Trainer.
De lezing werd door vele deelnemers
gewaardeerd en heeft in ieder geval heel wat
discussies opgeleverd.

Renno Roelandt behandelde de medische
begeleiding van sporters en het fenomeen van
‘plotse dood’.

Deel 1: Dag van de Trainer – 18 december 2004

17

Een debat over de “Samenwerking tussen trainer en atleet” mocht natuurlijk niet ontbreken op een
Dag van de Trainer. Het debat tussen Kim Gevaert en Rudi Diels werd gemodereerd door Hans
Vandeweghe.

Vervolgens hield Paul De Knop namens de minister van Sport, Dhr. Bert Anciaux, een toespraak
over het sportbeleid in Vlaanderen en het beleid met betrekking tot de sportkaderopleidingen in het
bijzonder.

Als afsluiting van de voormiddagsessie werden de Commissaris–generaal van het Bloso, Mevr.
Carla Galle, de Adjunct commissaris–generaal, Dhr. Albert Gryseels, en Dhr. Fernand Van
Huyneghem gehuldigd omdat zij de Vlaamse Trainersschool gedurende de afgelopen 10 jaar
hebben gevormd tot een kwalitatief opleidingsinstituut voor trainers. De bloemen werden
overhandigd door Frans de Boe, medestichter van de Vlaamse Trainersschool en oud–
afdelingshoofd van de Afdeling Sportkaderopleiding van het Bloso.
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3
Tijdens de middagpauze konden de deelnemers een broodjesmaaltijd nuttigen en de talrijke
standhouders van de informatiemarkt bezoeken.
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De workshops tijdens de namiddagsessie werden door de deelnemers bijzonder gewaardeerd.
Enkele sfeerbeelden van de sprekers en de deelnemers.
Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3
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Workshop 4

1
2
3
Workshop 5

Workshop 6
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Workshop 7

Workshop 8

Evaluatie van de Dag van de Trainer
In de congrestas, die elke deelnemer bij het aanmelden voor de Dag van de Trainer ontving, stak
een evaluatievragenlijst. Tijdens de Dag van de Trainer werd gevraagd of de deelnemers deze
evaluatievragenlijst wilden invullen en terugbezorgen. De Vlaamse Trainersschool ontving 344
evaluatievragenlijsten. Er werd gepeild naar de bevindingen van de deelnemers over de volgende
rubrieken:
Inschrijvingsmodaliteiten en informatie die de deelnemers vooraf kregen
Ontvangst en congrestas
Catering
Informatiemarkt

22

Congresboek Dag van de Trainer

Inhoud van de voormiddagsessie en workshops
Organisatie
Voor herhaling vatbaar ?
De deelnemers kregen telkens de kans om een aantal vragen te beantwoorden met een
beoordelingsschaal van “heel goed”, “redelijk goed”, “kan beter”, “slecht” of “kan niet antwoorden”.
Iedere antwoordmogelijkheid werd omgezet in een Likert–score van 1 tot 4 (of --, -, +, ++). “Heel
goed” werd omgezet in score 4 (of ++), “redelijk goed” werd omgezet in score 3 (of +), “kan beter”
in score 2 (of -), “slecht” in score 1 (of --). Voor iedere vraag werd een tevredenheidscore berekend
waarbij 100% wil zeggen dat iedereen het “heel goed vond” en 0% dat iedereen het “slecht” vond.
De tevredenheidscores werden berekend volgens de onderstaande berekeningswijze:

Tevredenheidscore =

100 * ((3 * aantal + + ) + (2 * aantal + ) + (aantal −))
3 * ((aantal + + ) + (aantal + ) + (aantal −) + (aantal − −))

Men kon ook steeds open bedenkingen formuleren. Andere vragen konden met ja/nee beantwoord
worden, of men kon een opsomming maken. De resultaten worden in onderstaande tabellen en
figuren weergegeven en besproken.

Tevredenheidscore (%)

Informatie die de deelnemers vooraf kregen
De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Wat vond u van:
Vraag 1. De informatie die u vooraf kreeg over de Dag van de Trainer
Vraag 2. De folder van de Dag van de Trainer
Vraag 3. De affiche van de Dag van de Trainer
Vraag 4. De website van de Dag van de Trainer
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Figuur 3: Tevredenheidscores voor de rubriek “Informatie die de deelnemers vooraf
kregen”
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg 75,14%. De informatie vooraf kreeg
een tevredenheidscore van 75,46%, de folder een tevredenheidscore van 75,95%, de affiche een
tevredenheidscore van 74,49% en de website een tevredenheidscore van 74,58%. De
belangrijkste bedenkingen die geformuleerd werden, zijn:
Meer specifieke informatie over het programma en de workshops vooraf geven
Programmaboekje op voorhand ter beschikking stellen
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1
2
3

Er mag dus gesteld worden dat de informatie vooraf redelijk tot heel goed was, maar dat in de
toekomst op voorhand iets meer gedetailleerde informatie zal gegeven worden aan de
deelnemers.

Tevredenheidscore (%)

Inschrijven
De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Wat vond u van:
Vraag 1. De inschrijvingsprocedure via internet
Vraag 2. De informatie die u kreeg na uw inschrijving
Vraag 3. De informatie die u kreeg na uw betaling
100
Gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek = 78,31%
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Figuur 4: Tevredenheidscores voor de rubriek “Inschrijven”
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg 78,31%. De inschrijvingsprocedure
via internet kreeg een tevredenheidscore van 84,17%, de informatie na de inschrijving een
tevredenheidscore van 75,85% en de informatie na betaling 75,10%. De belangrijkste bedenkingen
die geformuleerd werden, zijn:
Iedereen heeft nog geen computer of internet
Problemen met de gestructureerde mededeling op de overschrijvingen
Moeilijk om in te schrijven met een groep
Sneller bevestiging van inschrijving versturen
Er werd enorm veel werk gestoken in de ontwikkeling van een systeem van on-line inschrijven.
Deelnemers kregen na inschrijving een e-mail met bevestiging van hun gegevens en een
gestructureerde inschrijvingscode. Deze code kon echter niet als gestructureerde mededeling
gebruikt worden. Na betaling ontving men ongeveer 1 week voor de Dag van de Trainer een brief
met de definitieve bevestiging. Dit systeem van inschrijven blijkt door de meeste deelnemers
gewaardeerd te worden al mag de bevestiging volgens een heel aantal deelnemers vroeger
verstuurd worden, en moeten de problemen met de inschrijvingscode worden opgelost. Het
systeem lijkt dus comfortabel voor de deelnemers maar is vrij arbeidsintensief voor het VTS–
secretariaat.
Ontvangst
De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Wat vond u van:
Vraag 1. De wegaanduiding in de omgeving van de Topsporthal
Vraag 2. De manier waarop de parkeermogelijkheden werden aangeduid
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Tevredenheidscore (%)

Vraag 3. De ontvangst door onze medewerkers in de Topsporthal
Vraag 4. De informatie die u kreeg bij de aanmelding
Vraag 5. De praktische organisatie van de ontvangst en de snelheid
100
90
80

1

Gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek = 79,69%
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Figuur 5: Tevredenheidscores voor de rubriek “Ontvangst”
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg 79,69%. De wegaanduiding en de
manier waarop de parkeermogelijkheden werden aangeduid, krijgen een tevredenheidscore van
respectievelijk 75,93% en 79,87%. De tevredenheidscore voor de ontvangst bedraagt 86,06%, en
de tevredenheidscores voor de info bij aanmelding en de praktische organisatie van de ontvangst
respectievelijk 77,32% en 79,06%.
De belangrijkste bedenkingen die geformuleerd werden, zijn:
De wegaanduiding was met de wagen vanuit Gent centrum of vanaf het station niet
duidelijk
Dubbele naamaanduiding bij regenjassen en ontvangst is niet nodig
Bij de voorbereiding van de Dag van de Trainer werd vooropgesteld dat de ontvangst van de
deelnemers zo vlot mogelijk moest verlopen. Het uitdelen van de regenjassen werd daardoor
bijvoorbeeld verschoven naar een aparte VTS–verdeelstand. De ontvangst en aanmelding werd
opgesplitst in 4 groepen: “genodigden”, “ingeschreven en betaald”, “ingeschreven en niet betaald”,
“niet ingeschreven en niet betaald”. De ontvangst bleek dan ook vlot te verlopen en werd door de
meeste deelnemers als “heel goed” beschreven. Op voorhand werd ook de nodige tijd
geïnvesteerd in het uitwerken van een parkeergeleidingsplan en de nodige weg- en
parkeeraanduidingen werden voorzien. Er waren geen parkeerproblemen, maar de
weersomstandigheden maakten de weg in de omgeving van de Topsporthal zeer glad. Blijkbaar
verwachten sommige deelnemers ook wegaanduidingen vanuit het Centrum van Gent en het
station Gent Sint-Pieters.
Congrestas
De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Wat vond u van:
Vraag 1. De inhoud van de congrestas
Vraag 2. Het boekje van de informatiemarkt
Vraag 3. Het programmaboekje
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Tevredenheidscore (%)
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Figuur 6: Tevredenheidscores voor de rubriek “Congrestas”
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg 73,45%. De inhoud van de
congrestas kreeg een tevredenheidscore van 68,75%. De tevredenheidscore voor het
informatiemarktboekje bedraagt 74,42%, en de tevredenheidscores voor het programmaboekje
79,20%. De belangrijkste bedenkingen die geformuleerd werden, zijn:
De stevigheid van de congrestas (plastic zak) die niet voldeed
Congrestekst of syllabus mee in de congrestas steken in plaats van deze enkele weken na
het congres te maken
De meeste deelnemers waren bijzonder dankbaar voor de regenjas, maar er bleken veel te weinig
kleine (S en M) en grote (XXL) maten te zijn. Toch mag de regenjas als een bijzonder groot succes
worden bestempeld. Men ziet de regenjas van de Dag van de Trainer zeer regelmatig op de
sportvelden in Vlaanderen. De stevigheid van de congrestas moet de volgende keer wel verbeterd
worden omdat vele deelnemers op de informatiemarkt informatie verzamelen en deze in de tas
steken. Door het gewicht scheurde de tas blijkbaar. Er werd gevraagd om de congresteksten op de
Dag van de Trainer zelf ter beschikking te stellen. Dit bleek echter niet mogelijk en daarom werd
geopteerd om de congresboek in de loop van de maand april 2005 te verspreiden.
Catering
De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Wat vond u van:
Vraag 1. De broodjesmaaltijd
Vraag 2. De dranken
Vraag 3. De bediening
Vraag 4. Het feit dat de broodjesmaaltijd werd genuttigd op de informatiemarkt
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg 81,34%. De broodjesmaaltijd en de
dranken kregen een tevredenheidscore van respectievelijk 81% en 81,21%. De bediening en het
feit dat de broodjesmaaltijd op de informatiemarkt kon genuttigd worden, kreeg een
tevredenheidscore van respectievelijk 81,94% en 81,22%.
De belangrijkste bedenkingen die geformuleerd werden, zijn:
Middagpauze die volgens de meeste deelnemers te lang duurde
Fruitsap en andere niet–alcoholische dranken waren vrij snel uitgeput
Bediening kon soms sneller en vooral wat vriendelijker
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Figuur 7: Tevredenheidscores voor de rubriek “Catering”
De catering werd globaal beschouwd als “heel goed” beoordeeld door de meeste deelnemers. De
middagpauze duurde voor de meeste deelnemers te lang, alhoewel er een uitgebreide
informatiemarkt stond opgesteld die enorm werd geapprecieerd. Blijkbaar is er voldoende tijd om
de informatiemarkt te bezoeken indien deze 1 uur ’s morgens en 1 uur ’s middags toegankelijk is.
De bediening tijdens de namiddagpauze kon blijkbaar sneller en vriendelijker omdat nogal wat
deelnemers aangaven dat ze vrij lang moesten aanschuiven. Er bleek ook te weinig fruitsap of
water te zijn.

Tevredenheidscore (%)

Informatiemarkt
De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Wat vond u van:
Vraag 1. De informatiemarkt
Vraag 2. De schikking van de verschillende standhouders op de informatiemarkt
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Figuur 8: Tevredenheidscores voor de rubriek “Informatiemarkt”
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De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg 70,06%, waarbij de respectievelijke
tevredenheidscores voor informatiemarkt en schikking van de informatiemarkt 69,21% en 71%
bedroegen. De belangrijkste bedenkingen die geformuleerd werden, zijn:
Te weinig sportfederaties waren aanwezig
Te weinig standhouders met sportspecifieke informatie
Sommige standhouders te commercieel
Meer standhouders met literatuur voor trainers (sportfederaties of uitgeverijen)
Ook de volgende vragen werden gesteld:
Vraag 3. Welke 3 standhouders vond u het meest waardevol op deze informatiemarkt ?
Vraag 4. Bent u van plan om in de toekomst nog met deze standhouders contact op te nemen
De volgende standhouders werden door de deelnemers als meest waardevol aangeduid:
Standhouder
%
Vlaamse Trainersschool
18,02
Nike Free
10,47
Bewegingsschool Achilles
9,88
Power Plate
9,88
Polar
9,30
Medisch Verantwoord Sporten
8,14
Centrum voor Sportgeneeskunde UGent
6,69
Dartfish
6,69
Visual Coach
6,40
Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen UGent 4,94
RS Scan International
4,65
PVLO
4,07
Sportconsultancy - Digital Sports Agenda
3,49
VLG
3,20
Erhard Sport
3,20
Allemaal
2,91
Vlaamse Sportfederatie
2,62
Mensana
2,62
Topsport ABC KULeuven
2,33
Onderzoekseenheid sportpsychologie KULeuven
2,03
Vlabus
2,03
GSF
2,03
MONICA
1,45
NAQI
1,45
West Consultancy
1,16
GLS Sport
1,16
VAD
0,87
Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde
0,58
Digital Tennis Coach
0,29
Beeldtaal
0,29
Bovendien gaf 79,27% van de deelnemers aan dat ze met één of meer van deze standhouders in
de toekomst nog contact zal opnemen voor verdere informatie of omwille van de aangeboden
producten of diensten.
De informatiemarkt werd door de meeste deelnemers als “redelijk goed” beoordeeld. De meeste
deelnemers komen blijkbaar om zeer sportspecifieke informatie te zoeken, en wensen ook
informatie te verkrijgen van hun eigen sportfederatie. Ook zijn velen op zoek naar relevante
sportliteratuur of praktische informatie om hun trainingen voor te bereiden. Het lijkt dan ook
wenselijk dat bij een volgende organisatie de sportfederaties meer gemobiliseerd worden, en dat
er wordt gezocht om meer trainingsliteratuur aan te bieden. De meeste deelnemers vonden het wel
uitermate positief dat er zo een uitgebreide informatiemarkt ter beschikking was. Velen suggereren
om er een echte beurs van te maken, en stellen dat men van elke standhouder wel iets meepikt.
Wel moet opgelet worden dat de informatiemarkt niet te commercieel wordt. Commerciële
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standhouders worden getolereerd, maar men verkiest toch vooral informatie, diensten, producten
waarvan men de meerwaarde als trainer duidelijk ziet. Het is trouwens om deze reden dat een
aantal kandidaat standhouders werden geweigerd vóór de Dag van de Trainer.

Tevredenheidscore (%)

Inhoud van de voormiddagsessie
De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Wat vond u van:
Vraag 1. De moderator van de voormiddagsessie (Hans Vandeweghe)
Vraag 2. De voorstelling van de resultaten van de bevragingen (Paul Eliaerts en Hans Ponnet)
Vraag 3. De lezing: “Zin of onzin van stretching” (Ton Leenders)
Vraag 4. De lezing: “Medische begeleiding van sporters” (Renno Roelandt)
Vraag 5. Debat: “Samenwerking trainer – atleet” (Rudi Diels – Kim Gevaert – Hans
Vandeweghe)
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Figuur 9: Tevredenheidscores voor de rubriek “Voormiddagsessie”
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg 58,77%, waarbij de respectievelijke
tevredenheidscores 62,44% voor de moderator, 60,69% voor de voorstelling van de bevragingen,
65,76% voor de voorstelling over stretching, 53,44% voor de voorstelling over medische
begeleiding en 51,17% voor het debat, bedroegen.
De belangrijkste bedenkingen die geformuleerd werden, zijn:
Vele trainers trekken het belang van een (te) algemene voormiddagsessie in twijfel en
verkiezen twee of meer workshops, eventueel aangevuld met een korte algemene
voordracht.
De accommodatie, geluid en belichting waarin de voormiddagsessie doorging, lieten
duidelijk te wensen over. Ook het projectiescherm was niet groot genoeg en men vraagt
een live projectie van de sprekers.
Het debat werd als flauw, weinig vernieuwend en slecht verstaanbaar omschreven.
De lezing over stretching wordt als controversieel omschreven: Mag men nu stretchen of
niet? en wat zijn de effecten? : de vragen blijven voor vele deelnemers onbeantwoord
Moet de voorstelling van de bevragingen mondeling gebeuren, is het niet voldoende om
aan de deelnemers gewoon een schriftelijke neerslag te geven van de resultaten
De voormiddagsessie zou teveel gericht zijn op topsport en te weinig op de recreatieve of
gewone competitieve sportbeoefening
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Workshops
De deelnemers moesten aanduiden welke workshop ze gevolgd hadden. De volgende
vraagstellingen werden geformuleerd: Wat vond u van:
Vraag 1. De sprekers uit de gevolgde workshop
Vraag 2. De inhoud van de gevolgde workshop
Vraag 3. De accommodatie waar de workshop doorging
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Figuur 10: Tevredenheidscores voor de rubriek “Workshops”

Tevredenheidscores (%)

De sprekers van de verschillende workshops kregen een tevredenheidscore van 83,54% en de
inhoud een tevredenheidscore van 78,23%. De deelnemers vonden inhoud en sprekers dus “heel
goed”. De “accommodatie” van de verschillende workshops werd echter niet zo goed beoordeeld
en kreeg slechts een tevredenheidscore van 54,06%.
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Figuur 11: Tevredenheidscores voor de rubriek “Workshops”
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De belangrijkste redenen die hiervoor werden aangehaald, zijn het slechte geluid in sommige
workshops of geluidshinder tussen workshop 7 en workshop 5, in sommige zalen bleek de
temperatuur te laag waardoor verschillende deelnemers meldden dat ze het koud hadden, het
podium stond in workshop 7 (zelfde zaal als voormiddagsessie) te ver van het publiek waardoor de
presentatie minder te lezen was, … Volgende organisatie moet aan het element accommodatie
duidelijk verbetering worden aangebracht. Toch waren ook deze keer al podia, planten, tafels,
stoelen, … voorzien en vonden veel deelnemers dat de zalen gezellig waren aangekleed en dat
het leuk was dat de Dag van de Trainer in een (top)sportinfrastructuur doorging.
De tevredenheidscores van sprekers, inhoud, accommodatie worden op figuur 11 per workshop
weergegeven. Zoals op deze figuur te zien is, liggen de tevredenheidscores voor de sprekers van
de verschillende workshops vrij hoog. Workshop 2 wordt iets minder beoordeeld (66,7%), maar dat
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er 3 sprekers tijdens deze workshop waren, die elk
een relatief beperkte tijd kregen om hun voordracht te geven. De sprekers uit de andere
workshops kregen tevredenheidscores tussen 72,7% en 95,4%. Eenzelfde tendens is merkbaar bij
de tevredenheidscores voor de inhoud van de workshops waar de tevredenheid ligt tussen 60,9%
en 90,8%. Bij de tevredenheidscores over de accommodatie waarin de workshop doorging, zijn er
grote verschillen tussen de workshops. De geluidshinder tussen workshop 5 en workshop 7
resulteerde in tevredenheidscores van 17,8% en 23,9% voor deze workshops of “slecht”. De
tevredenheidscores over de accommodatie van de andere workshops schommelt tussen 66,7% en
79,7%.
Het feit dat men slechts 1 workshop kon volgen, werd eveneens bevraagd. Hierover is iedereen
het bijna eens: men had liever meer dan 1 workshop gevolgd.

Tevredenheidscore (%)

Organisatie
De volgende vraagstellingen werden geformuleerd: Wat vond u van:
Vraag 1. De keuze van de Topsporthal als accommodatie
Vraag 2. De algemene organisatie van de Dag van de Trainer
Vraag 3. De tijdsindeling van de Dag van de Trainer (informatiemarkt, voormiddagprogramma
en workshops)
Vraag 4. De omkadering: sfeer, opstelling van de zalen, planten, vlaggen en spandoeken, …
Vraag 5. De vriendelijkheid van onze medewerkers
Vraag 6. De informatie die u van onze medewerkers kreeg tijdens de Dag van de Trainer
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Figuur 12: Tevredenheidscores voor de rubriek “Organisatie”
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De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg 76,84%. De respectievelijke
tevredenheidscores voor de Topsporthal als accommodatie, de algemene organisatie en de
tijdsindeling bedroegen 81,52%, 81,01% en 66,17%. De opmerkingen over de tijdsindeling werden
reeds eerder weergegeven en slaan vooral op de te lange middagpauze (ook al was er op dat
ogenblik een informatiemarkt) en de voormiddagsessie die de meeste deelnemers liever korter
wilden hebben. De respectievelijke tevredenheidscores voor omkadering, vriendelijkheid en
informatie bedroegen: 71,87%, 83,33% en 77,07%.
De belangrijkste bedenking die geformuleerd werd:
Waarom moesten de deelnemers 0,4€ betalen voor het toilet.
Voor herhaling vatbaar ?
De deelnemers werd gevraagd om een globale beoordeling te geven van de eerste Dag van de
Trainer. De globale beoordeling bedroeg 75,71% wat betekent dat de meeste deelnemers de Dag
van de Trainer als “heel goed” omschreven.
De meeste deelnemers (98,19%) willen opnieuw deelnemen indien de Dag van de Trainer
opnieuw wordt georganiseerd.
Ongeveer 60% (60,18%) zou het liefst elk jaar een Dag van de Trainer georganiseerd zien,
39,82% wil dit liever om de 2 jaar maar vraagt om permanente promotieacties en/of
bijscholingsinitiatieven van de Vlaamse Trainersschool.
De thema’s die trainers voorstellen om op een volgende Dag van de Trainer te behandelen zijn
zeer divers, maar een duidelijke tendens is wel dat men de aangeboden thema’s zo dicht mogelijk
wil zien aansluiten bij zijn eigen sporttak.
Vele deelnemers meldden dat hen vooral zal bijblijven: de goede sfeer en goede organisatie, de
workshop waaraan ze deelnamen, de lezing rond stretching, de regenjas die ze kregen als
aandenken, maar vooral de mogelijkheid om met collega-trainers bij te praten en ideeën uit te
wisselen.
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Zin of onzin van stretching (Ton Leenders)
Ton Leenders gaf tijdens de voormiddagsessie een lezing over
de zin of onzin van stretching.
Hieronder volgt de presentatie die gebruikt werd voor zijn
uiteenzetting. Een tekst werd niet door de spreker ter
beschikking gesteld.

1
2

Dia 1
Stretchen is “in”, maar wat heeft het de prestatiesporter wel en niet te bieden ? Op deze dia staan
een reeks voordelen die verbonden worden aan rekoefeningen. Het meeste is nietszeggend en
geheel niet onderbouwd. Punt 1 is ongewenst! Ook de tekst op dia 2 komt men op het internet
tegen maar de feiten spreken dit tegen.
Stretch prior to athletic activity or training:
o Improves flexibility and muscle movement efficiency
o Reduces chances of muscle strains
o Maximizes overall performance
Stretch after athletic activity:
o Decreases cramping and stiffness
o Shortens recovery period
o Helps maintain optimum muscle flexibility
o Promotes post – workout – relaxation
Dia 2
Wat wel zeker is, is dat na rekoefeningen het 20 minuten tot één uur duurt voor de betreffende
sportman/vrouw weer een maximaal explosieve prestatie kan leveren. De spierlengte is niet te
beïnvloeden, wel kan beweeglijkheid, de bewegingsuitslag rond het gewricht, toenemen. Dit is niet
altijd winst. Hypermobiliteit t.o.v. de bewegingen in de sport is ongewenst en waarschijnlijk de
verklaring waarom meer blessures optreden in de “stretch groep” t.o.v. de controlegroep. De foto
rechts laat bewegelijkheid zien die voor de skeeleraar / schaatser links ongewenst is.
“Recommended stretches BEFORE and AFTER Ice skating (takes approximately 10 minutes). The
importance of stretching before and after exercise cannot be over-emphasised to reduce likelihood
of injury”
Schaatsen ?

Deel 2: Teksten van de sprekers
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Dia 3
Nog meer opmerkingen:
Benefits derived from stretching:
1. Increased physical efficiency and performance
2. Decreased risk of injury
3. Increased blood supply and nutrients to joint structures
4. Increased coordination
5. improved muscular balance and postural awareness
6. Decreased risk of lower back pain
7. Reduced stress
8. Enhanced enjoyment
Zeker niet waar: 1 en 4
Nietszeggend: 5, 7 en 8
Opmerking bij 3: dit zou therapeutisch van waarde kunnen zijn maar biedt niets extras indien de
sporter regelmatig actief is.
Opmerking bij 2: over het algemeen niet waar, maar dit moet per sport bepaald worden. Tegenover
skeeler is bijvoorbeeld turnen een ander uiterste. Zonder in de loop van jaren afgedwongen extra
bewegelijkheid is het niet mogelijk aan de eisen te voldoen die aan de turner gesteld worden.
Opmerking bij 6: Het is gebleken dat rekken pijnstilllend werkt – een verklaring voor veel misvatting
rond dit onderwerp.
Dia 4
We maken een onderscheid tussen passief en actief rekken. Een goede warm-up schenkt de
sporter reeds veel beweeglijkheid. De sporter kan (sommige) beweeglijkheid gebruiken maar altijd
onder actieve omstandigheden. Altijd als eerste een volledige warm-up doen!
Passief rekken:

Dia 5
De full squat schenkt de sporter (op langere termijn) extra beweeglijkheid met name rond heup en
enkel. Uiteraard onder actieve omstandigheden.
Actief rekken:
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Dia 6
Spierlengte veranderen ?
Nee.
Blessure preventie?
Nee, maar na een goede warm-up moet bijvoorbeeld de volleyballer ook aan
beweeglijkheid aandacht schenken.
Wel sportspecifieke bewegingen!!!!
Verbeterd herstel?
Nee, maar pijnstillend…… kan ook gevaarlijk zijn… Bij spierpijn nooit rekken!
Betere prestatie?
Nee. Echter, de turner die een spagaat moet maken in de wedstrijd dient dit voor te
bereiden

1
2
3

Dia 7
Samenvattend:
Zie ook: “Rek in de Prestatie”van Gerard van der Poel (Amsterdamse inspanningsfysioloog)
Dit is een boekje (ong. € 5,-) te verkrijgen bij het Ned. Olympisch Comitee. Het is een zg. BOK
projekt (Body of Knowledge).
Rekoefeningen:
Vergroting van de bewegingsuitslag gewricht
Bij spierpijn nooit rekken
Rekken werkt pijnstillend
o Goede warm-up
o Sportspecifieke bewegingen

Deel 2: Teksten van de sprekers
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Medische begeleiding van sporters (Renno Roelandt)
Renno Roelandt gaf tijdens de voormiddagsessie een lezing over de
medische begeleiding van sporters en over het verschijnsel van plotse
dood.
Hieronder volgt de presentatie (“Screening en begeleiding”) die
gebruikt werd voor de uiteenzetting. Een tekst werd niet door de
spreker ter beschikking gesteld.

1
2

Dia 1

3

Dia 2
Screening van plotse hartdood:
Wanneer iemand plotseling sterft tijdens een inspanning krijgt dit veel meer aandacht en
publiciteit dan wanneer datzelfde individu thuis in de zetel of op het werk overleden zou zijn
(zie dubbel Olympisch kampioen Grinkov)
Ondanks al deze publiciteit is het percentage PHD (Plotselinge HartDood) tijdens
sportactiviteiten lager dan men over het algemeen denkt
Actueel schat men in de VS dat er ongeveer 100 gevallen van PHD zijn per jaar op 25
miljoen competitieve sporters. Dit komt overeen met 4 doden per miljoen en per jaar
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Dia 3
Voordeel > Nadeel:
Vele studies hebben aangetoond dat regelmatige inspanning samengaat met een
substantiële lagere “overall” kans op plotselinge dood en cardiovasculaire mortaliteit. Toch
is inspanning geassocieerd met een klein doch statistisch significant verhoogd risico op
plotselinge dood
Inspanning gaat dus samen met zowel een risico op korte termijn als met een protectie op
langere termijn, waarbij de grootte van het risico en protectie afhangt van de gewoonlijk
geleverde inspanning
Dia 4
Screening - indeling
Globaal gezien kan de volgende indeling gemaakt worden:
> 35 jaar: coronaire arteriosclerose
< 35 jaar: structurele anomalieën kleppen, myocard of geleidingssystemen die genetisch of
verworven zijn:
o Hypertrofe cardiomyopathie: 48%
o Idiopathische LV hypertrofie: 18%
o Coronaire anomalie:
14%
o Aortaruptuur:
7%
Dia 5
De eigenlijke screening:
Bij de jongere betreft dit dus vooral cardiomyopathieën en bij de oudere coronarialijden
De middelen die hierbij kunnen gehanteerd worden zijn:
o Anamnese
o Klinisch onderzoek
o RX thorax
o ECG
o Echodoppler onderzoek
o Inspanningsproef
o Radionuclide onderzoek (MIBI)
Dia 6
Monitoring van de atleten: ECG (echocardiogram)

Dia 7
Screening op grote schaal van iedereen die min of meer intensief aan sport doen is onhaalbaar en
een pragmatisch compromis dringt zich op.
Dit compromis omhelst ook het beperken van de onderzoeken tot deze die voor de minste kost en
tijdinvestering het meeste informatie opleveren.
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Dia 8
Begeleiding:
Topsporters dienen steeds een maximale inspanningstest te ondergaan
in het kader van de sportmedische keuring
Geen inspanningstest is vereist voor ogenschijnlijk gezonde personen
jonger dan 45 jaar, wel vanaf deze leeftijd
De leeftijdsgrens wordt verlaagd tot 35 jaar bij personen met hoger
risico, met name de aanwezigheid van minstens 2 risicofactoren (roken,
hypertensie, familiale belasting, hypercholesterolemie, hyperglycemie)
Recreatieve sporters (minder dan 60% van de VO2max) of minder dan
70% van de maximale hartfrequentie dienen geen inspanningstest te
ondergaan

1
2

Dia 9
Indicaties voor het uitvoeren van een maximale inspanningstest voor deelname aan
trainingsprogramma’s (> 60% van de VO2max):
Bij gekende cardiovasculaire, pulmonale of metabole ziekten moet een trainingsprogramma
steeds door een inspanningstest voorafgegaan worden
Steeds maximale inspanningstest in geval van verdachte symptomen voor een
cardiopulmonaire of metabole ziekte ongeacht de leeftijd
Dia 10
Ten eerste is er een toenemende belangstelling en zorg voor het eigen welzijn en wel:
Negatief aangeduid:
o Ik – tijdperk
Positief aangeduid:
o Sterker wordend gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen lichamelijk en
geestelijk welbevinden

Dia 11
De sportmedische keuring heeft zich het afgelopen decennium sterk ontwikkeld in kwalitatieve zin:
In de jaren ’70 en ’80:
o 10 kniebuigingen en
o 3 keer diep zuchten
o dat was het wel zo’n beetje
Dia 12:
Begeleiding:
Monitoring van de atleten
Sportwetenschap
Antidopingcontroles
Deel 2: Teksten van de sprekers
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Dia 13:
Begeleiding:
Voornaamste methoden die toelaten de trainer te adviseren:
Proeven die de recuperatietijd van de hartfrequentie als criterium gebruiken:
polsrecuperatietests. Deze tests zijn praktisch, goedkoop en weinig tijdrovend. Voorbeeld:
o Lian proef
o Martinet test
o Ruffer – Dickson index
o Harvard steptest
Proeven op het tweede niveau:
o PWC 130 – 170
o Proef van Astrand
Proeven op het derde niveau:
o Bepaling van de maximale O2 – opname
o Bepaling van de anaërobe grens
Dia 14
Monitoring van de atleten:
Inspanningstest:
o Evaluatie van de fysieke toestand van de atleet
Kracht: W max (cyclo – ergometer)
Hartfrequentie, ECG
Lactaat
Ventilatoire parameters : ventilatie, VO2, VCO2
Deze verschillende waarden laten ons toe een atleet longitudinaal op te volgen.
o Spirometrie in rust:
Vitale capaciteit = 5,57l (109%)

VEMS 1.0 = 4,66l (110%)

VEMS 1.0 / CV = 83,6% (103%)
Dia 15
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Dia 16
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Dia 17
Monitoring van de atleten:

Dia 18
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Dia 19
Monitoring van de atleten:
Communicatie naar de:
o Behandelende geneesheren van de federaties
o Atleten
o Trainers
Dia 20
Sportwetenschap – Voorbeelden:
Jetlag
Lange afstanden
Hoogte
Warmte en vochtigheid
Voedingssupplementen
Recuperatie
Vaccinaties …
Dia 21
Antidoping: www.olympic.be -> Topsport -> Sport zonder doping

1991:
1630 dopingcontroles
op 347 plaatsen
in 42 sportdisciplines
103 positieve gevallen (6,62%)
PS: Wedstrijd voor paramedici: 2 op 5 positief (40%)
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Toelichting bij het sportbeleid en de sportkaderopleiding in het
bijzonder (Paul De Knop)

1
2

Beste vrienden,
Het doet mij enorm veel plezier het trainersgild van Vlaanderen in dergelijke grote getale hier
aanwezig te zien in de topsporthal Vlaanderen. Je komt het niet zo vaak meer tegen dat zovelen
hun vrije zaterdag vrijwillig opofferen om een, naar mijn mening, kwalitatief hoogstaande
bijscholing te volgen. Ik stel met genoegen vast dat in de sportsector het enthousiasme en de
dynamiek nog zeer groot is. Er zijn weinig beleidsdomeinen die zo massaal vrijwilligers kunnen
mobiliseren.
Een tweede vaststelling die ik kan maken is dat de sportsector creatief en inventief tewerk gaat om
de kwaliteit van haar product, in concreto de begeleiding van de sportbeoefenaar, alsmaar te
verbeteren. De organisatie van deze eerste “Dag van de Trainer” en uw talrijke opkomst is daar het
grootste bewijs van.
Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om mijn beleidsintenties over de
sportkaderopleiding voor de komende vijf jaar toe te lichten.
Het centrale thema, de kerngedachte, het sleutelwoord hierbij is: “kwaliteit”. Willen we nog een rol
spelen in het internationale sportgebeuren, willen we nog enige kans maken op het behalen van
medailles in grote internationale competities, willen we nog maar een schijn van kans maken op
een podiumplaats bij OS, WK’s en EK’s, dan zullen we het niet moeten hebben van ons aantal
sportbeoefenaars maar van de kwaliteit van ons sportbeleid. En dit sportbeleid dient zowel de
topsport als de sport-voor-allen te omvatten. Een brede piramide, gevormd door goed
gestructureerde en goed begeleide sportclubs is de noodzakelijke voorwaarde om een selecte,
succesvolle top te kunnen realiseren. En telkenmale zal hierbij het sleutelwoord “kwaliteit” zijn;
zowel bij het detecteren, het begeleiden en het ontwikkelen van talent als bij het begeleiden van de
recreatieve sporter. Dit is geen opdracht voor enkelen maar voor velen. Willen we de aansluiting
met de top maar ook met de basis niet missen, dan zal ook het management, en ik bedoel hier de
bestuurder van zowel sportclubs als sportfederaties, mee moeten evolueren, bijscholen en
competentie in huis halen. U merkt het, een ernstige uitdaging. Maar ik ben ervan overtuigd dat de
sportsector deze uitdaging zal opnemen.
Om deze doelstelling te realiseren zal mijn beleid met betrekking tot de sportkaderopleiding vanuit
twee invalshoeken gebeuren maar steeds met het accent op “kwaliteit”.
Vooreerst de “sport voor allen”.
De sportclubs zijn de bouwstenen van de sport. Door de kwaliteit van het sportaanbod te verhogen
zal aan een belangrijke voorwaarde voldaan worden om zowel de sportparticipatie te verhogen als
om de drop-out (vooral bij jongeren) tegen te gaan. Door de kwaliteit van het sportaanbod te
verhogen kan een sportproduct aangereikt worden dat kan concurreren met andere vormen van
vrijetijdsbesteding.
De verschillende doelgroepen, (recreatiesporters, competitiesporters en jeugdsporters) moeten
hun sporttak in optimale omstandigheden kunnen beoefenen. Daarom is het van prioritair belang
Deel 2: Teksten van de sprekers
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dat zij worden begeleid door gekwalificeerde trainers/begeleiders. Er werd evenwel vastgesteld dat
62% van de Vlaamse sportclubs geen gekwalificeerde trainer heeft. Bij de recreatieve sportclubs
ligt dit percentage nog hoger.
Wat de jeugdsportbegeleiding betreft is de situatie nog erger. Slechts 47% van de sportclubs
beschikt over een jeugdtrainer en meer dan de helft van deze jeugdtrainers heeft geen diploma.
Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat de voornaamste reden van drop-out bij jongeren het
gebrek is aan gekwalificeerde lesgevers in de sportclub.
Uit de resoluties van de Staten-generaal van de Sportclub van vorig jaar bleek dat de
gekwalificeerde trainer één van de belangrijkste schakels is voor de goede werking van de
sportclub. Zowel sportbeoefenaars, ouders als clubbestuur hechten veel belang aan goed
opgeleide en kwaliteitsvolle trainers en begeleiders, ook al zijn zij meestal vrijwilligers.
In dat kader levert de Vlaamse Trainersschool degelijk werk. De VTS bestaat nu 10 jaar. Het is
uniek in Europa dat overheid, onderwijsinstellingen en private sector een sterk partnership
aangaan om de sportkaderopleiding in Vlaanderen uit te bouwen en te organiseren. Dit partnership
tussen Bloso, de universiteiten en hogescholen met een opleiding Lichamelijke Opvoeding en de
Vlaamse sportfederaties is verantwoordelijk voor de sportkaderopleiding in meer dan 50
verschillende sporttakken en voor de begeleiding van doelgroepen zoals sporters met een
handicap, sportende senioren en recreatieve sporters. Daarnaast zijn er nog de beroepsgerichte
opleidingen van sportfunctionaris, hoger redder en zwembadcoördinator. Elk van de partners in dit
partnership heeft een eigen specifieke inbreng.
Toch blijkt de nood aan gekwalificeerde trainers groter te zijn dan het aanbod.
Er moeten bijgevolg initiatieven genomen worden om meer niet-gekwalificeerde trainers en
sportbegeleiders aan te moedigen om een sportkaderopleiding te volgen. Het ter beschikking
stellen van sportopleidingscheques voor sporttechnische begeleiders in sportclubs kan hiertoe
bijdragen.
Met de organisatie van deze eerste “Dag van de Trainer” en met de uitreiking van de 1000 VTSsportkaderopleidingscheques sluit de Vlaamse Trainerschool perfect aan bij één van mijn
operationele doelstellingen in mijn beleidsnota Sport.
Tot slot zal ik een stimulerend beleid voeren om gekwalificeerde trainers / begeleiders aan te
moedigen om actief te worden in de sportclub
Daarnaast wil ik deze legislatuur ook, in het kader van het Topsportactieplan Vlaanderen,
maatregelen nemen voor de vorming van jeugdtrainers. De Vlaamse Trainersschool zal
bijkomende initiatieven ontwikkelen om de sportkaderopleiding voor jeugdtrainer / begeleider te
optimaliseren. Maar daarnaast zal een specifieke module “topsportgerichte jeugdtraining”
gecreëerd worden voor de opleiding van hooggespecialiseerde jeugdtrainers topsport. Deze
specifieke module zal aansluiten bij de opleiding tot trainer A en kan in het bijzonder voor de
trainers van de topsportscholen een belangrijke meerwaarde betekenen.
U merkt beste trainers, dat het één van mijn beleidsintenties is de sportkaderopleiding in
Vlaanderen zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin verder uit te bouwen. Deze eerste Dag van
de Trainer past hier perfect in. Ik hoop dat dit initiatief op regelmatige tijdstippen zal herhaald
worden.
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Workshop 1:
Het inpassen van een individuele speler in een team
(Ariël Jacobs)
Ariël Jabobs gaf tijdens workshop 1 van de Dag van de Trainer
samen met Eddy De Smedt een lezing over “Het inpassen van een
individuele speler in een team”.
Hieronder volgt de presentatie die gebruikt werd voor de
uiteenzetting. Een tekst werd niet door de spreker ter beschikking
gesteld.

2
3

Dia 1
Opnemen van een speler in de ploeg:
Inschakelen van een nieuwe speler
Overhevelen naar een hogere leeftijdscategorie
Inpassen van een jonge speler in de A-kern
Dia 2
Inschakelen nieuwe speler:
Opvangen
Begeleiden
Begeleiden vóór en na training en wedstrijd
Dia 3
Overhevelen naar hogere (oudere) leeftijdscategorie:
Nuttig en bevorderlijk
Alle opleidingscomponenten
Overleg
Terugzakken
Dia 4
Inpassen jonge speler in A-kern
Gestelde eisen
Bewijzen en waarmaken
Opvang
Positie(s)
Feedback na training en wedstrijd
Dia 5
Individueel trainen en begeleiden in ploegverband:
De speler in dienst van de ploeg doen spelen
versus
De speler individueel verbeteren om de ploeg beter te maken
Dia 6
“The secret of winning football games is working more as a team, less as individuals. I play
my eleven best, not my best eleven” (Knute Rockne)
versus
“Teamwork is the essence of life. It’s how to blend the talents and strengths of individuals
into a force that becomes greater than the sum of its parts” (Pat Riley)
“Het team is sterk maar het individu maakt het verschil”
Deel 2: Teksten van de sprekers
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“Individual commitment to a group effort. That is what makes a team work” (Vince
Lombardi)
“It’s what you learn after you know it all that counts” (John Wooden)
“Ik houd van spelers die de wil hebben om zich te verbeteren. Kleine details waaraan
gewerkt wordt, zijn de beste garantie voor succes” (Giovanni Trapattoni)
Dia 7
Het beter worden/maken van een speler:
Wedstrijden:
o Spelerervaring
o Coaching
Trainen:
o Groep
o Individueel
Dia 8
Beter maken van een speler door te trainen in groepsverband:
Leeftijd ?
Wat en hoe ?
o Techniek
o Tactiek
Dia 9
Beter maken van een speler door middel van individuele training:
Leeftijd ?
Hoe ?
Wat ?
o Techniek
o Tactiek
o Fysiek
o Mentaal
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Workshop 1:
Het inpassen van een individuele speler in een team
(Eddy De Smedt)
Eddy De Smedt gaf tijdens workshop 1 samen met Ariël Jacobs een
lezing over “Het inpassen van een individuele speler in een team”.

1

Hieronder volgt de presentatie die gebruikt werd voor de uiteenzetting.
Een tekst werd niet door de spreker ter beschikking gesteld.

2
3

Dia 1
Inpassen van een individuele speler in een team:
Inpassen
Individuele speler
Team
Dia 2
Individuele speler:
Niveau van de ploeg
Speler uit de jeugdploeg
Nieuwe speler
Na kwetsuur of schorsing
“Opgedrongen” speler
…
Dia 3
Spelers recruteren:
Hoog niveau van sportspecifieke vaardigheden
o Technisch
o Tactisch
o Strategisch
Degelijk niveau van persoonlijke en sociale vaardigheden
o Doelstellingen / verwachtingen
o “Cultuur” van het team
o …
Medische screening
Dia 4
Bij het selecteren van spelers moet men ook rekening houden met:

“It’s easy to find great players. What’s
hard is getting people to play as a team.
That’s the selling job” (Chuck Daly)
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Dia 6
Fasen van teamontwikkeling:

Dia 7
Teambuilding:
Gemeenschappelijk doel
Engagement
o Engagement voor gemeenschappelijk doel
Complementariteit (rollen)
Duidelijke communicatie
Constructieve conflictoplossing
Cohesie
Geloofwaardige coaching
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1
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Dia 8
Team
Volledige ploeg om efficiënt te kunnen trainen
Kracht
Techniek
Tactiek, of beter tactische opdrachten
Aëroob / Anaëroob
Tests / Evaluatie / Sturing
Periodisering
Meerwaarde:
Motivatie, Concurrentie, Sfeer, Cohesie, Ploegtactiek

≈ Individu
Programma is afgestemd op de individuele spelers

3

“The strength of the team is each individual member … the strength of each member is the team”
(Phil Jackson)
Dia 9
Dilemma:
Ik heb te weinig tijd om mijn ploeg te bouwen
versus
Een speler “aankopen” en direct laten meespelen
Dia 10
Lange termijn werking:
Dit moet !
Realiteit: Men wil wel, maar positie van trainer vaak (enkel) afhankelijk van direct succes.
Dia 11
Talent without Teamwork = Trouble
Succes = Talent + Teamwork
Dia 12
Individuele speler:
Niveau van de ploeg
Speler uit jeugdploeg
Nieuwe speler
Na kwetsuur of schorsing
“Opgedrongen” speler
Dia 13
Langdurige voorbereiding versus Directe inpassing
Dia 14
Opvatting:
Individuele sporter: atleet is de “enige” verantwoordelijke voor zijn prestatie. Hij staat er
alleen voor.
Teamsporter: atleet is gedeeltelijk verantwoordelijk voor teamprestatie. Medespelers
kunnen een mindere dag opvangen.
Deel 2: Teksten van de sprekers

51

Misvatting ? … !
Individuele sporter: atleet is de “enige” verantwoordelijke voor zijn prestatie.
Teamsporter: atleet is de “enige” verantwoordelijke voor zijn
medeverantwoordelijk voor de prestatie van het team.

prestatie

+

Dia 15
Speler centraal:

Dia 16
Invloedsferen:

Dia 17
Toeval versus systematiek
Speler moet in de eerste plaats een individueel (top)atleet zijn, maar het ploegresultaat staat
boven individueel succes !
Dit is een belangrijke visie voor het vormingsproces.
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Workshop 2:
Krachttraining en blessurepreventie (bij ploegsporten)
(Ton Leenders)
Ton Leenders gaf tijdens workshop 2 samen met Gert Vande Broek en
Pat Viroux een lezing over “Krachttraining en blessurepreventie (bij
ploegsporten)”.
Hieronder volgt de presentatie die gebruikt werd voor de uiteenzetting.
Een tekst werd niet door de spreker ter beschikking gesteld.

Dia 1
Ton Leenders: Krachttraining – Voeding – Topsport
1980-1994: Olympisch Gewichtheffen
Atletiek
Volleybal
Beachvolleybal
Schaatsen (Sanex, TVM, Spaarselect, SBL, VPZ)
Skeeleren
Waterpolo
Judo
Basketbal
Tennis
Goalball
Roeien
Schermen

2
3

Dia 2
Wanneer is krachttraining specifiek ?
NIET !!
Waar moeten we op letten … ?
Aanbieden van problemen
Training = STRESS
ADAPTATIE ??
Dia 3
Kenmerken van krachttraining:
Plaats
1 RM en percentages
Functies
Balans Coördinatie Houding
Volledige ketens
Kracht ? Vermogen !
Spieren ? Functie !
Proprioceptief
De training vindt plaats in de sporthal. De kwaliteit van de oefening bepaalt in ieder individueel
geval de belasting. De sporter leert tevens zelf de optimale belasting te kiezen. Het percentage is
voor iedereen anders. De methode 1RM en % is moeilijk in de praktijk te hanteren met name voor
de technische KT onbruikbaar.
Dia 4
Het denken over training is vaak “bottom-up”: d.w.z. spiergericht. Beter is te denken volgens een
“centrale sturing” (Zie kenmerken dia 3)
Deel 2: Teksten van de sprekers
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Bottom – up

Top – down

Dia 5
De training: praktijk:
SPIERGERICHT ?
Training van een spier(groep)
Kracht uithoudingsvermogen
Maximale kracht ? -> VERMOGEN
Hypertrofie fase ?
Proprioceptie
VAARDIGHEID GERICHT
Inter- en Intramusculaire coördinatie
Snelheid -> Versnelling
Dia 6
De training: praktijkoefeningen
Loop- en sprintvormen
Medecineball
Grondoefeningen
Vrije halter
Voorslaan
Powerpress / pushpress
Trekken
Kniebuigen
Pull training
Chin bar
Dia 7
De zogenaamde chin bar (chin up is optrekken) kan voor veel oefeningen gebruikt worden. Erg
geschikt voor bovenhandse sporten.

Dia 8
Specifieke adaptatie:
Kenmerken van het programma:
Inter-musculaire coördinatie
o Bilaterale deficiëntie – unilaterale training
Intra-musculaire coördinatie
o Recrutering
o Ontladingsfrequentie: Toename bij explosieve training tot 150-200 Hz (Van Cutsen
’98)
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o Synchronisatie
Krachttraining laat een afname van de antagonisten activiteit zien (Carolan e.a. ’92)
Onvolledige activatie antagonisten
o Co-contracties
o Reciproke inhibitie

1

Dia 9
Plyometrie:
De plyometrische contractie
Excentrische fase –> concentrische fase
Specifieke vaardigheid !
Stretch shortening cycle (SSC)
o Counter Movement Jump = CMJ
o Bounce Drop Jump = BDJ
Dieptesprongen

2

Dia 10
Plyometrie:
Indeling op grond van contacttijd:
o SSC is lang >250ms
o SSC is kort <250ms (Schmidtbleicher e.a. ’92)
CMJ: SSC is lang
o Hoge correlatie met de korte sprint (30-100m)
BDJ: SSC is kort:
o Hoge correlatie met de lange sprint (300m)
Correlatie tussen CMJ en BDJ is slecht: 0.15 (Mero e.a. ’81, Nesser e.a. ’96)

3

Dia 11
Plyometrie (Vrouwen – sprint elite) (Hennessy e.a. ’98)
CMJ: SSC is lang
o Test 30m: 0.78 (*)
o Test 60m: 0.66 (*)
o Test 150m: 0.40
o Test 300m: 0.31
BDJ: SSC is kort
o Test 30m: 0.33
o Test 60m: 0.42
o Test 150m: 0.55
o Test 300m: 0.66 (*)
Dia 12
Zatsiorsky’s rate of force development leert dat het streven naar vergroting van de maximale
kracht zelfs helemaal zonder verbetering van de sportieve prestatie kan blijven.
Rate of Force Development (Kracht = Massa * Versnelling)
10
9
8

F
O
R
C
E

7
6
5
4
3
2
1
0

TIJD

Deel 2: Teksten van de sprekers

55

Dia 13
De contactmat (met software van T.L) meet nauwkeurig de contacttijd of de tijd tussen 2
contactmomenten. De laatste 20 jaar zijn zo in de Nederlandse topsport (Vos, Leenders) veel
sprongkracht waarden bepaald.

Dia 14
Er zijn weinig fitness apparaten die atletische training mogelijk maken. De voorwaarden van dia 5
worden niet vervuld. Moderne “apparatuur” zoals isokinesie en electrostimulatie forceren voor de
prestatiesporter aspecifieke adaptatie.
Opzet trainingsprogramma – Het gebruik van apparaten:
Versnelling ?
Pre-stretch ?
Open einde ?
Vermogen = Kracht * Snelheid
Spier versterken in (grotere) keten ?
Coördinatie en balans
Traject bepaald
Electrostimulatie
Isokinetisch
Dia 15
(Paavolainen e.a. ’99)
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Dia 16
Grondoefeningen : Basketbal en Waterpolo

1
2
Dia 17
Inspanningsfysioloog Jan Vos heeft in ruim 40 jaar een enorme database met meetgegevens
opgebouwd. Het bepalen van maximale statische kracht kan op veilige manier een indruk geven
van de maximale kracht op een bepaald moment.
Meetmethode Dr. J. Vos (sinds 1960): Bepalen van de statische maximale kracht.

Dia 18
Voeding en suppletie gekoppeld aan het type training en de periode in het trainingsproces biedt
een nieuwe dimensie aan het presteren. De resultaten zijn erg goed… er is echter een omslag in
het denken over (gezonde) voeding nodig… (Zie “Performance and Nutritional aspects”
(T.Leenders))
Leenders_t@hotmail.com
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Workshop 2:
Krachttraining en blessurepreventie (bij ploegsporten)
(Gert Vande Broek)
Gert Vande Broek gaf tijdens workshop 2 samen met Ton Leenders en
Pat Viroux een lezing over “Krachttraining en blessurepreventie (bij
ploegsporten)”.
Hieronder volgt de tekst die Gert Vande Broek naar aanleiding van zijn
uiteenzetting schreef voor het congresboek van de Dag van de Trainer.

Het effect van een 5 weken durend krachttrainingsprogramma met submaximale belastingen op de
maximale kracht bij talentvolle adolescente topsporters (Vande Broek Gert; Deckx Stefan)
Inleiding
De steeds toenemende vereisten om succes te behalen in een sportdiscipline creëert een
constante druk bij de atleten om niet enkel langer, harder en intelligenter te trainen, maar ook om
reeds vanop zeer jonge leeftijd aan te vangen met een gestructureerde trainingsopbouw.
Vroegtijdige specialisatie in sporttraining is niet langer een geïsoleerd feit in de gymnastiek- of
tenniswereld maar lijkt hoe langer hoe meer ook een voorwaarde te zijn voor sportief succes in
andere sportdisciplines. Zulke vroegtijdige specialisatie houdt in dat ook vroegtijdig moet gestart
worden met een fysiek programma. De impact van een bepaalde trainingsbelasting en het mogelijk
verhoogde risico op kwetsuren staan immers in relatie tot de fysieke belastbaarheid van de atleet
(Blimkie 1990; Faigenbaum e.a. 1999).
Omtrent krachttraining bij jongeren bestond vroeger wel een aantal misvattingen (Guy and Micheli
2001). Sinds is aangetoond dat kinderen de spierkracht kunnen verhogen door middel van
krachttraining, worden ze hoe langer hoe meer aangemoedigd om aan krachttraining te doen met
de bedoeling de belastbaarheid van de jongere te verhogen en zodoende het potentieel risico voor
blessures te verlagen (Holly e.a. 2003). Bovendien staan kwalitatief correcte uitvoeringen van
verschillende sporttechnische vaardigheden in verband met iemands fysieke capaciteiten.
Talentvolle jongeren zijn in een topsportopleiding reeds vanaf jonge leeftijd onderhevig aan een
intense trainingsarbeid. Algemene lichaamsscholing en krachttraining dienen dan ook als integraal
onderdeel van hun opleiding beschouwd te worden. In deze studie met studenten van de
topsportschool van Merksem worden de resultaten van een intensief 8 maanden durend
krachttrainingsprogramma maandelijks opgetekend en geanalyseerd. De studie loopt vanaf
oktober 2004 en zal eindigen in april 2005.
Studie bij de Vlaamse Topsportschool Merksem
Proefgroep
19 vrouwelijke en 18 mannelijke studenten van de topsportschool judo en zwemmen nemen deel
aan de studie. Van deze totale proefgroep (N= 35) zijn er 17 studenten die geen ervaring hebben
met krachttraining (eerstejaars), 11 met 1 jaar krachttraining achter de rug (tweedejaars) en 7 die
aan hun derde jaar beginnen (derdejaars).
Tabel 1: Absoluut en relatief aantal proefpersonen, ingedeeld op basis van geslacht en op
basis van het aantal jaren ervaring met krachttraining.
Vrouw
Man
Totaal
1e j. Krachttraining
10 (52%)
7 (44%)
17 (49%)
2e j. Krachttraining
7 (37%)
4 (25%)
11 (31%)
3e j. Krachttraining
2 (11%)
5 (31%)
7 (20%)
Totaal
19
16
35
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Doel en opzet van de studie:
Doel van de krachttraining is enerzijds prestatiegericht (verhoging van de maximale kracht en
krachtuithouding van de atleten) en anderzijds preventief (verhoging van de belastbaarheid van het
lichaam waardoor een intensief sportspecifiek trainingsprogramma blessurevrij kan afgewerkt
worden).
Trainingsbelasting en trainingsperiode
In de ontwikkelingsleer (Ponnet 2003) wordt aangeraden om bij adolescenten bij voorkeur te
werken met submaximale belastingen. Volgens Mc Donagh en Davies (1984) is dit echter
onvoldoende om krachtwinsten te realiseren. Zij beweren dat een minimale trainingsintensiteit van
66% van het 1 RM vereist is. In recenter onderzoekswerk wordt aangetoond dat niet zozeer de
absolute trainingsbelasting (de belasting uitgedrukt als percentage van 1 RM) maar veeleer de
relatieve trainingsbelasting (de belasting uitgedrukt als percentage van het maximum potentieel
van het individu op dat ogenblik) een bepalende factor is bij het tot stand komen van krachtwinst.
Zo voerden Rooney e. a. (1994) een experiment uit waarbij zowel het trainingsvolume (6
herhalingen) als de absolute trainingsbelasting (6 RM) voor beide experimentele condities gelijk
waren. Eén groep voerde de contracties uit met een rustpauze van 30 seconden tussen elke
contractie, de andere groep kende geen recuperatiemoment tussen elke contractie (nietrustgroep). Ze voerden maw de 6 herhalingen onmiddellijk na elkaar uit. Bij de niet-rustgroep werd
een significant hogere krachtwinst vastgesteld dan bij de leden van de rustgroep. Op basis van
deze gegevens concludeerden de onderzoekers dat vermoeidheid één van de prikkels is, die leidt
tot krachtwinst.
We merken op dat bij de studie van Rooney e. a. de absolute belasting weliswaar gelijk is voor
beide groepen, maar dat een groot verschil bestaat in relatieve trainingsbelasting. Op basis van
gelijkaardige experimenten als Rooney e.a., besluit Van der Avert (2000) dat niet de absolute maar
wel de relatieve trainingsbelasting bepalend is voor de mate waarin de spierkracht toeneemt, en
dat vermoeidheid hierbij een rol speelt in die mate dat zij de relatieve belasting beïnvloedt.
In deze studie zal worden gewerkt met belastingen in functie van het eigen lichaamsgewicht of met
submaximale belastingen (60% van 1RM: absolute trainingsintensiteit). Alle inspanningen worden
aan een zo hoog mogelijk tempo uitgevoerd (relatieve trainingsintensiteit 100%) en volgehouden
gedurende 40 seconden. De concrete oefenstof vindt u in bijlage 1.
Onderzoekshypotheses
Volgende hypotheses zullen worden getoetst bij het 8 maanden durend experiment.
1. Een doorgedreven training met een absolute trainingsbelasting van 60% maar een relatieve
belasting van 100% leidt tot een toename van de maximale kracht (1RM).
2. De grootte van de krachtwinst is omgekeerd evenredig met de krachttrainingservaring van
de atleet. Met andere woorden grotere krachtwinsten worden vastgesteld bij de
topsportstudenten die het eerste jaar aan krachttraining doen in vergelijking met diegenen
die reeds 1 tot 2 jaar krachtttraining achter de rug hebben.
3. De belastbaarheid van de atleet (resulterend in een kleiner aantal overbelastingsletsels)
neemt toe met een stijgend aantal jaren krachttrainingservaring.
Trainings- en testprotocol
Gedurende de gehele studieperiode werd éénzelfde trainingsprogramma gevolgd.
In de
trainingsperiodes (4x 5 weken) werd het trainingsprogramma 3x per week aan een maximale
intensiteit afgewerkt (relatieve trainingsbelasting). De verschillende trainingsperiodes worden
afgewisseld door periodes van minder intensieve krachttraining (examens, wedstrijdvoorbereiding).
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duur studie pe riode (we ke n)
Figuur 1: Overzicht studieperiode “krachttraining bij talentvolle topsportjongeren”
Elke periode (training of tapering) wordt voorafgegaan en beëindigd met een testsessie waarin
volgende metingen aan bod komen. De bepaling van 1 RM (repetition maximum) gebeurt
maandelijks volgens de formule van Brzycki (1993).
Testsituatie
(met benaming in figuur 2)
Preacher Curls 90°
Preacher Curls 180°
Pushdowns
Back Lat-Pulldowns
T-Bar Rows (buiklig)
Bench-press

Spiergroep(en)
m. Biceps Brachii (proximale baan van 90° tot volledige flexie)
m. Biceps Brachii (distale baan van 180° tot 90°)
m. Triceps Brachii
Rompmusculatuur en armflexoren
Rugmusculatuur en armflexoren
m. Pectorales en m.Biceps brachii

Terminologie tabel: Strength Training Anatomy (F. Devalier, 2001 Human Kinetics)

Naast de tests ter bepaling van 1 RM worden ook de volgende 3 tests afgenomen (5 meter
touwklimmen tegen tijd, leg raises, parallel Bar-dippings). De resultaten van deze drie tests worden
in deze tekst niet besproken.
Resultaten
Op de “Dag van de Trainer (18 december 2004)” waren enkel de gegevens beschikbaar van de
eerste trainingsperiode van 5 weken (van 15/10 tot 19/11/2004). We beperken ons bij deze
bespreking tot een overzicht van het aantal overbelastingsletsels en de verandering van het 1RM
bij de verschillende niveaugroepen (op basis van aantal jaren ervaring met krachttraining).
1. Is de belastbaarheid van de atleet toegenomen ten gevolge van de krachttraining?
Tabel 2: Absoluut en relatief aantal overbelastingsletstels bij de mannelijke en vrouwelijke
topsportstudentes.
Vrouw Man Totaal % kwetsuren ifv totaal aantal % studenten met kwetsuur per
kwetsuren
deelgroep
1j
3
5
8
73%
47%
2j
2
1
3
27%
27%
3j
0
0
0
0%
0%
Totaal 5
6
11
100%
31%
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11 van de 35 (31%) topsportstudenten konden niet aan alle trainings- of testsessies deelnemen
omwille van één of meer overbelastingsletstel(s). De meeste blessures komen voor bij de
eerstejaarsstudenten. Bij deze groep moet bijna de helft (47%) tijdelijk afhaken omdat de
trainingsbelasting (kracht- en of sportspecifieke training) te zwaar is. Bij de tweedejaars is slechts
een kwart (27%) tijdelijk onbeschikbaar. De groep derdejaars kan zonder noemenswaardige
problemen de trainingsbelasting aan.
Het feit dat 73% van de blessures voorkomen bij de (grotere) groep eerstejaarsstudenten zou
kunnen wijzen op een ‘survival of the fittest’ - verklaring in die zin dat enkel die studenten
overblijven die het hoge trainingsritme aankunnen en dat de anderen afvallen. Nochtans werd de
voorbije jaren geen drop-out vastgesteld in de topsportschool omwille van medische redenen.
Veel onderzoekers suggereren dat een algemene conditionering bij jonge atleten het risico op
blessures doet afnemen (American academy of pediatrics 2001; Falk e.a. 1996; Payne e.a. 1997).
We veronderstellen dat naast een verhoogde maturiteit in deze studie eveneens de belastbaarheid
van de atleet is toegenomen ten gevolge van de combinatie van kracht- met sportspecifieke
training. Het laat een hoge trainingsbelasting toe, noodzakelijk om aan de vereisten uit de
internationale topsport te voldoen.
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2. Is de maximale kracht (1 RM) toegenomen ten gevolge van de krachttraining?

krachttest

Figuur 2: Procentuele verandering van 1RM voor de verschillende krachttests per deelgroep
op basis van ervaring met krachttraining.
In figuur 2 worden de procentuele krachtwinsten per test en voor alle tests samen (=alg)
weergegeven voor de drie groepen met verschillende trainingsachtergrond (1e, 2e, 3e, jaar KT). In
het algemeen wordt een procentuele krachttoename vastgesteld van 15 % bij de eerstejaars, 9 %
bij de tweedejaars en 2.5 % bij de derdejaars.
Statistisch onderzoek moet uitwijzen in hoeverre deze verschillen significant zijn. Voorlopig
veronderstellen we dat de training met eigen lichaamsgewicht en of met submaximale belastingen
aanleiding gaf tot een krachttoename bij de eerste-, en tweedejaars KT.
De grootte van de krachtwinst staat in verhouding tot het initiële krachtniveau. Dit is
overeenkomstig de bevindingen van Wilson e.a. (1997), die een omgekeerde relatie vaststellen
tussen de grootte van de krachttoename en het initiële krachtniveau. De studenten met reeds twee
jaar ervaring met krachttraining (3e jaars) hebben een hoger startniveau en bereiken minder
makkelijk krachtwinst. Het verder verloop van de studie moet uitwijzen in hoeverre voor deze groep
de absolute trainingsbelasting voldoende hoog is of mogelijks moet aangepast worden.
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De gegevens van de krachttest (preacher curls biceps 180°) werden niet in de studie opgenomen.
Een minimale krachtafname werd vastgesteld bij de drie groepen. Deze resultaten kunnen
verklaard worden door het feit dat bij het touwklimmen de biceps enkel getraind werd in een
proximale bewegingsbaan (gewrichtshoek nooit groter dan 90°) hetgeen geresulteerd heeft in
uitsluitend hoekspecifieke krachtwinsten. Een lengteaanpassing van de spier (in dit geval een
spierverkorting) verklaart deze hoekspecifieke trainingsuitslag (Vande Broek 1997). Daarom zal bij
het verdere verloop van de studie de bewegingsuitvoering van het touwklimmen zodanig worden
aangepast dat over een volledige bewegingsbaan geoefend wordt.
Tot slot merken we op dat bij het 40 seconden durend trainingsprotocol de uitvoeringssnelheid van
de laatste contracties een stuk lager dan die van de eerste contracties. Dit heeft gevolgen met
betrekking tot spiervezelrecrutering. Tidow (1994) stelt dat wanneer de uitvoeringssnelheid 10%
hoger is dan de maximale uitvoeringssnelheid het trainingseffect zich meer en meer verlegt naar
de tragere spiervezels. In deze studie waar het verhogen van de krachtuithouding een primair doel
is, is dit geen probleem. Bij explosieve sporten kan deze oefenvorm in een initiële fase worden
overgenomen maar moet het protocol (trainingsduur, aantal herhalingen, recuperatie) worden
aangepast met de bedoeling een juiste spiervezelrecrutering te bekomen met daarbijhorend een
juiste selectieve spiervezelhypertrofie.
Conclusies
1. Een duidelijk omgekeerd verband tussen het aantal overbelastingsletsels en het aantal jaren
ervaring met krachttraining wordt vastgesteld. Studenten met 2 jaar achtergrond op het vlak
van lichaamsscholing en krachttraining, kunnen probleemloos de fysieke belasting aan van het
zware sportspecifieke programma in de topsportschool. Bij de eerstejaars geldt dat progressief
een aanpassingsperiode moet worden ingebouwd.
2. Zowel bij de eerstejaars als de tweedejaars krachttraining wordt een duidelijke toename van de
maximale kracht vastgesteld na training met behulp van submaximale belastingen. De grootste
toename wordt logischerwijze vastgesteld bij de minst ervaren atleten. Of de trainingsbelasting
voldoende is voor de derdejaars moet worden nagegaan in het verdere verloop van de studie.
3. Een algemeen conditioneringsprogramma in combinatie met het sportspecifieke programma is
zinvol bij aanvang van de topsportschool. Specificaties moeten worden aangebracht in functie
van de specifieke sportvereisten (snelkracht versus krachtuithouding,...).
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Bijlage 1: programma krachttraining en lichaamsscholing
A. Krachtprogramma:
Duur inspanning: 40 sec
Rust tussen de verschillende inspanningen: 1,5 min
Oefenvorm
Belasting
Leg-raises (recht) (wandrek)
Lichaamsgewicht
Leg-raises (schuin) (wandrek)
Lichaamsgewicht
Seated-rows
Gerelateerd aan
lichaamsgewicht
T-Bar Rows (buiklig)
60% 1 RM
Back Lat-Pulldowns
60% 1 RM
Back-press
Gerelateerd aan
lichaamsgewicht
Bench-press
60% 1 RM
Parallel Bar-Dippings
Lichaamsgewicht

Beoogde spiergroep(en)
Buikspieren en heupflexoren
Buikspieren en heupflexoren
Rompmusculatuur en armflexoren
Rompmusculatuur en armflexoren
Rompmusculatuur en armflexoren
Rompmusculatuur en armflexoren
m. Petcorales en m.biceps brachii
Rompmusculatuur en armextensoren

Terminologie tabel: Strength Training Anatomy (F. Devalier, 2001 Human Kinetics)

B. Touwklimmen
1 touw
2 touwen

3 x 8 per week
3 x 2 per week

C. Buik- en rugspierprogramma
Vooafgaande aan het krachtcircuit wordt telkens het buik- en rugspierprogramma afgewerkt.
1. crunch-beweging
100 x
2. sit-ups
30 x
3. sit-ups met romprotatie
30 x
4. V-zits met gebogen benen
30x
5. V-zits met romprotaties
30x
6. Vormspanning: ruglig
40”
7. Schommelbeweging: ruglig (positie vormspanning)
40x
8. vormspanning zijlig (afwisselend L-R)
4 x 10”
9. schommelbeweging: zijlig (afwisselend L-R)
4 x 10
10. vormspanning buiklig
40”
11. schommelbeweging: buiklig (positie vormspanning)
40x
12. ruglig: leg-raises (rechte buikspieren)
15x
13. ruglig: leg-raises (schuine buikspieren)
16x
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Workshop 2:
(Pat Viroux)

Krachttraining en blessurepreventie (bij ploegsporten)
Pat Viroux gaf tijdens workshop 2 samen met Ton Leenders en Gert
Vande Broek een lezing over “Krachttraining en blessurepreventie
(bij ploegsporten)”.
Hieronder volgt de tekst die Pat Viroux naar aanleiding van zijn
uiteenzetting schreef voor het congresboek van de Dag van de
Trainer.

2
3

Primaire, secundaire en tertiaire preventie

Als sportkinesitherapeut worden we alle dagen geconfronteerd met sportletsels. Revalidatie is dan
ook een groot deel van onze taak als actief lid van een sportmedische afdeling. Toch dient de
vraag gesteld te worden welke letsels kunnen voorkomen worden. Het verloren gaan van talent
tengevolge “medische drop-out” is een aspect dat we in onze opleidingsinstituten of
topsportscholen niet kunnen permitteren. Vandaar de nood aan een preventief beleid.
In het Olympisch handboek werd er dan ook een onderverdeling gemaakt in primaire, secundaire
en tertiaire preventie. (zie tabel) Deze tabel is natuurlijk een alles omvattende opsomming van
zaken die kunnen opgenomen worden in een letselpreventief beleid.
Als uitgangspunt van dergelijk beleid, is een studie epidemiologie natuurlijk een essentieel
gegeven. De kennis “welke letsels komen veelvuldig voor in onze sport” is een eerste vereiste.
Een dagdagelijks letselregistratie systeem geeft ons tevens de nodige informatie om zeer kort op
de bal te spelen.
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Jaarlijkse sportmedische keuring: “Medisch Verantwoord Sporten – MVS”
De jaarlijkse sportmedische keuring, uitgevoerd volgens een uniform protocol, moet de eerste
doelstelling zijn in ons preventief beleid. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft dan
ook in samenwerking met de Vlaamse erkende keuringscentrum een consensus uitgewerkt met
betrekking tot deze uniforme keuringen en evaluaties.
Deze consensus werd dan ook
gepresenteerd in het congres van 27 november 2004, niet alleen in aanwezigheid van alle erkende
Vlaamse keuringsartsen, maar tevens in aanwezigheid van alle unisportfederaties. Het is duidelijk
dat deze protocols gebaseerd zijn op “Evidenced Based Sports Medicine”.
De eerste
sportmedische keuring van een atleet met een topsportstatuut bevat dan ook alle elementen
noodzakelijk tot het uitsluiten van mogelijke contra-indicaties, alsook bijkomende uitvoerige
klinische, mentale evaluaties en voeding evaluaties. Verder zijn ook krachtevaluaties en
biomechanische evaluaties opgenomen in de werking van de erkende keuringscentra. Alle
gegevens worden door alle keuringscentra in een uniforme database samengebracht, wat ons heel
wat extra informatie in de toekomst zal bijbrengen.
Opstellen van risicoprofiel
Het samenbrengen van al deze gegevens, namelijk historiek van sportletsels, klinische evaluaties,
krachtevaluaties, biomechanische evaluaties en de kennis van het ontstaan van bepaalde letsels
in relatie tot het voorkomen ervan, maakt het mogelijk om van onze atleet een “risicoprofiel” op te
stellen, om van daaruit de nodige preventieve maatregelen te adviseren. Dit zal zeker een
belangrijke taak worden van de keuringscentra met als doelstelling zo weinig mogelijk medische
drop-out onder onze talentvolle sporters.
Rekken als preventieve maatregel ?
Tot op heden zijn er zo goed als geen studies welke inderdaad een preventief aspect van “rekken”
aantonen. We moeten dit toch iets genuanceerder onder de loep nemen. Door rekken zullen we
inderdaad een vergroting van de bewegingsuitslag kunnen bekomen. Hierover bestaan tal van
publicaties. De invloed van rekken op de spierstijfheid daarentegen wordt nog steeds in vraag
gesteld en is tot op heden weinig wetenschappelijk onderbouwd. Of zowel het vergroten van de
bewegingsuitslag als het verminderen van de spierstijfheid leiden tot een voorkomen van letsels, is
toch nog zeer de vraag. Hier moeten we uitgaan van “de ideale bewegingsuitslag” in een
bepaalde regio of gewricht(keten) welke tot op heden niet altijd gekend is, en welke tevens
specifiek is per sport. Meer kennis daaromtrent is noodzakelijk. Wat het fenomeen spierstijfheid
betreft is er heden meer wetenschappelijk onderzoek nodig om al dan niet over een
letselpreventief karakter te kunnen spreken.
In de UG (University Gent) heeft men kunnen aantonen dat rekken wel degelijk een invloed heeft
op de stijfheid van de pees, namelijk een vermindering ervan. Prof. Erik Witvrouw (UG) heeft dan
ook in een zeer degelijke publicatie “Stretching and injury prevention: an obscure relationship” van
2004 een hypothese onderbouwd die wel degelijk een preventief karakter aan rekken toebedeelt,
meer voor explosieve sporten, minder voor duursporten. Een visie die door onze trainers,
conditietrainers en paramedici vanuit hun praktijkervaring zeker ondersteund wordt.
Als laatste opmerking, en dan zeer specifiek vanuit de sportmedische afdeling, is rekken nog altijd
een belangrijk onderdeel niet alleen bij de benadering van afwijkende houdingen en bewegingen,
maar evenzeer in de behandeling van sportletsels. Ook hier bestaat toch meer dan het
vermoeden dat voor sommige specifieke sportletsels en sportspecifieke adaptaties, rekken nog
steeds een preventief karakter heeft.
Stabiliteit in de sport
Een ander fenomeen wat in vele sporten aantoonbaar is, is de stabiliteit, of beter gezegd de
“instabiliteit”. Dit niet alleen voor de romp regio, maar tevens voor de extremiteiten. De ervaring
in onze topsportscholen leert ons wel degelijk dat hier meer aandacht aan moet geschonken
worden. Er werden dan ook heel wat beelden getoond van onze “leerlingen topsporters”
(verschillende sporttakken) waarmee het verschil tussen instabiliteit in enkel gewricht, heup
gewricht en rompregio werd aangetoond. Van hieruit kunnen we dan ook een advisering uitwerken
voor onze trainers en conditietrainers. Stabiliteitstraining voor enkel, heup en bekkenregio
geïntegreerd in onze conditionering en/of opwarming kan zeer zeker leiden tot vermindering van
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sportletsels. Tal van publicaties leren ons dit. In een aantal gevallen zijn deze sportspecifieke
gegevens, sporttakoverschrijdend, en kunnen zij in aanverwante sporten mits modificatie in
oefenstof, perfect geïntegreerd worden in andere sporten en/of disciplines.
Integratie van excentrische training als preventief middel (?)
Heel kort werd in de presentatie ook de peesproblematiek aangehaald, waarbij we weten dat in de
sport voornamelijk degeneratieve (= vermindering van kwaliteit) aandoeningen gevonden worden.
Alhoewel de relatie pijn vs. degeneratie nog niet volledig gekend is, weten we wel dat niet steeds
alle peesdegeneraties gepaard gaat met pijn. Asymptomatische peesdegeneratie (afwezigheid
van pijn) kan eveneens lijden tot sportinactiviteit. De “Achillespees”-scheur en de kniepeesscheur zijn hiervan de meest gekende. De vraag kan dan ook gesteld worden of preventieve
echografische evaluaties niet aangewezen zijn in ons preventief beleid, zeker in functie van
topsport ? Wat regeneratie betreft daarentegen, het verbeteren van de kwaliteit van dit aangedane
peesweefsel, kunnen we ons wel baseren op een groot aantal studies, en weten we dat
excentrische training ons zeer zeker kan helpen niet alleen bij het behandelen van deze
problemen, maar eveneens als preventie middel. Vanuit al deze gegevens ontstaat dan weer het
vermoeden dat excentrische training ons ook wel zou kunnen helpen bij het voorkomen van
spierletsels. (?) Ook dit zal in de nabije toekomst duidelijker worden, maar kan heden toch reeds
als mogelijk preventief element ingebouwd worden in het leggen van onze basis ter voorbereiding
van onze periodisatie krachttraining.
Eerste wereld congres over letsel preventie
Vanuit de ontstaansmechanismen van onze sportletsels kan heel wat geleerd worden, zeker met
betrekking tot mogelijke letselpreventie. Dit is een nieuwe kijk op preventie. Het “First World
Congres on Injury Prevention” in 2005 in Oslo, Noorwegen, zal ons vermoedelijk heel wat meer
gegevens brengen over deze nieuwe visie. Deze opgedane kennis zal vanuit de afdeling topsport
van het Bloso zeker geïntegreerd worden in ons preventief beleid.
“Take home message !”:
De “take home” message van deze presentatie was dan ook in eerste instantie de uitvoering van
een correcte sportmedische keuring, en dit zowel voor de recreant, competitiesporter als topsport
atleet. Meer gegevens op de website van www.gezondsporten.be.
De kennis van de tabel uit het Olympisch handboek met daarin primaire, secundaire en tertiaire
preventie is nuttig om een totaalbeeld te krijgen over de mogelijk preventieve acties.
Vanuit de werking van onze topsportscholen weten we dat meer aandacht aan integratie van
stabiliteit en dit in al zijn vormen belangrijk is. Deze trainingsvorm kan perfect een onderdeel zijn
van elke training en/of opwarming, en dit voor elke sport. Hier weten we zeker dat we letsels
voorkomen !
Het opstellen van een risicoprofiel kan zeker nuttig zijn ter ondersteuning van de “off-season”
training, alsook ter ondersteuning van onze beloftevolle jeugdsporters en topsport atleten.
En ja, ook rekken heeft nog steeds zijn waarde (en niet alleen als preventief middel), indien
voldoende kennis omtrent doelstellingen en uitvoering aanwezig bij de uitvoerder.
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Workshop 3:
Schönborn)

Conditionele begeleiding van slagsporten (Richard
Richard Schönborn gaf tijdens workshop 3 samen met Bo
Omosegard een lezing over “Conditionele begeleiding van
slagsporten”.
Hieronder volgt de presentatie die gebruikt werd voor de
uiteenzetting. Een tekst werd niet door de spreker ter beschikking
gesteld. De presentatie werd letterlijk overgenomen, inclusief
schrijfwijze van de spreker.

Coordination, strength, flexibility, endurance and speed training in racket sports (Richard
Schönborn)
Dia 1
The first question must be:
If it can be at all, that one compare every racket sports ?
I dare to maintain that that is not possible
Certain fileds will certainly be allied only
Dia 2
Of which sports is it actual a question ?
Tennis
Squash
Table tennis
Badminton
Racket ball
???
Dia 3
Differences:
1. Space assumptions
2. Racket sizes
3. Racket weigths
4. Balls
5. Ball flight distances
6. Rules
7. Tactics
8. Stroke kinds
9. Stroke techniques
10. Running distances
11. Certain conditional presuppositions
12. Match duration
13. Tournament loads
14. Body height
Dia 4
Common characteristics:
1. Stroke game and game sport
2. Mental presuppositions
3. Some co-ordination one and condition elements
4. In the larger volume biomechanical principles
5. Ball feeling (movement feeling)
6. Perception and anticipation
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7. Partial foot work
8. Learning process – CNS is decisive
9. Complexity
Dia 5
First summary:
Considerably more differences than common characteristics
Differences are more serious than common characteristics
Nevertheless exist combinations
If there are so many engraving differences, where is then the approach for an
arrangement?
The specialists of the individual sports can only set up the only realistic analysis
One would be able to pull comparison only after this
In our case today one must select one kind of sport and attempt to risk a comparison from
this
Dia 6
Tennis:

The following pictures testify that one can set up general comparison in entire sport quite well:
Comparison 1:

Comparison 2:

Comparison 3:
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Comparison 4:

1
2

Comparison 5:

3

Comparison 6:

Comparison 7:

Comparison 8:

Comparison 9:
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Dia 7
One can note from these hints that it not must be only common characteristics between the racket
sports but generally between all sports. We have to ask now where we should search for this:
1. In the movement optimisation, in accuracy, in movement economics
2. In the anatomical movement degrees
3. In the biomechanical basics and principles
4. In the physiological basics
5. In complexity
6. In the regularities of the modern training theory
7. In the movement theory
Dia 8
In spite of these common characteristics in the modern basic studies, one must establish the sport
type – specific (performance limiting and performance determining) factors in every sport and
transfer them sport type – specifically
However, one must analyze thoroughly the sport.
Dia 9

Dia 10
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Dia 11
Every human being and therefore too every acting tennis player must be considered to be a
bio-psycho-social unit, as a concatenation which is compiled from different links
And every chain is strong only this way how strong its weakest link is
If a player wants to master e.g. a typical situation in the court corner, several factors must
be included and what is most important they must be included together all than a complex
communication – so for example:
o Perception and anticipation of the situation
o Reaction speed, starting power, explosive power and speed power for the early
attaining of the court corner
o Eccentric muscle work for slowing-down of the body, extension and energy storage
o Resilience of musculature for optimal pre-extension and contraction of the shared
musculature
o Balance ability (coordination) by use the corresponding foot work (correct position of
the center of gravity) and through that on upright position of the head and of the
upper body
o Rotation of the knees, of the hips and of the shoulder girdle (biomechanics and
coordination) during stroke movement
o The correct vote of swing and spin, in order to achieve the height, length,
acceleration and direction of the ball (technique coordination)
o Concentric muscle work for push-off back of the court middle
Dia 12
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Dia 13
The transfer of individual fields to the situation solution
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Dia 18
This all and sometimes even more, runs within a second or still in shorter space of time, much of it
runs simultaneous
These facts and many other factors appear us that we require a systematisation of the evolution
and of the construction, that many factors must be developed simultaneously and that we require
narrow combinations between these factors
Dia 19
From the picture line, one can recognize the complexity of a situation solution.
It is to therefore be stressed immediately at the beginning that one while listing the individual motor
abilities and skills both the connections of this and the sport specificity of conditional and
coordinate factors must consider.
Dia 20
Stength (Power):
Strength is not everything but everything is nothing without strength
Strength in tennis is no performance limiting factor
As a supporting factor, strength is from decisive importance in connection with other
performance limiting factors
In tennis some strength kinds are superfluous, many a one are certain evolution degree
important and many are of decisive importance
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Dia 21
Particularly at the beginning (youth) can one achieve a prominent strength profit through
the perfectionism of intra- and intermuscular coordination, later through muscle increase
“Every measure that is carried out at unchanged mass for improvement in strength,
consequently, can be understood as coordination training (Ehlenz, Grosser, Zimmermann,
Zintl)
Dia 22
Through extreme hypertrophy do not only increase the muscle volume and therefore the
body weight, but it sink (drop down) simultaneously the elasticity of the muscle and
therefore its fine coordination ability
All three mentioned factors are disadvantageous and unwanted in tennis
The tennis player needs indeed strong but rather long and above all elastic musculature
Dia 23
By strong maximal strength training into the strength tops perform hypertrophy itself at the
extreme one increase of the muscle thickness
Maximal strength training is the indispensable basic training form for the evolution of
strength increase
However, it should be carried out only up to one tennis specific maximum
Dia 24
In sport, one must above all consider strength from the biological one and not from the
physical point of view
“Strength in the biological sense is the ability of the nerve muscle system to overcome
resistances through muscle activity (concentric contraction) to oppose them (eccentric
contraction) and/or to hold her (isometric contraction)” (Ehlenz, Grosser, Zimmermann,
Zintl)
Dia 25
Strength must be considered in sport always in connection with movement.
Threfore, one must put the power impulse into the foreground.
Power impulse as momentum (p=m x v) considered both the strength and the time.
The procedure, to loan a mass (m) a velocity (v) is called physically impulse.
Dia 26
In tennis one needs above all fast and explosive movements – narrow combination with
speed.
Therefore, one must see strength in tennis in the entire complexity of sport and subordinate
the evolution of strength to the tennis particular claims.
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Dia 27
The tennis particular aspects:
Reactive power
Starting power
Explosive power
Sprint power
Acceleration

1

Dia 28
Strength training and children:
o Age 6 – 11/13 years
o Age 11/13 – 18 years
Which way of strength training in these sections ?
Weights, machines, coordination ?
Basic principle – training must always be worthwile (reasonable – sense fully)! – Optimal
effect of the set training stimulus

3

Dia 29
Volume load weekly:
o 3-4 time a 1,5 – 2,5 hrs = approx 6-10 hrs maximal
Main contents:
o Coordination training
o Speed training
o Tennis technique training
o Some other sports
Dia 30
Precedence of the technique evolution:
Accuracy and safety
Velocity through action speed
Velocity by strength influence
Dia 31
Reasonable (worthwile) training of strength begins with puberty:
Better biological (hormonal – testosterone) assumptions
Sufficient training time for disposal – 15 and more training hours weekly
Dia 32
In childhood, strength is above alle developed by coordination training:
Intra- and inter muscle coordination
o Recruiting: assembling of a certain number of motor units
o Frequenting: graduation (regulation) of the simulation (impulse/second) from the
motor cortex
Dia 33
Main aim of strength training in childhood:
Training of the muscle corset
Economic effort of strength through optimal recruiting
Fast effort of strength by optimal frequentation
Lordosis
Pelvis inclination
Shorten hip-loin-muscle
Ceak abdomen muscle
Weak gluteus maximus
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Dia 34
Off the approx age 14/15 must be strength training in its tennis specific variations a firm component
of training not only at the preparation period but also at the tournament period.
Dia 35
Speed is an absolute one performance limiting factor in tennis
“Speed in sport means the ability to achieve the highest possible reaction speed and
movement speeds under certain given conditions, by means of the cognitive processes,
maximal will-power and the functionality of the neuromuscular system” (Grosser, Kraft,
Schönborn – 2000)
Dia 36
Pure speed does not occur in tennis
In tennis, one speaks by means of a combination with other qualities.
Complexity is too here in the foreground
Speed in tennis is always only a component of the complex movement and/or game action,
one speaks of complex speed
Speed, coordination ability and technique are a unit in tennis
Dia 37
In tennis, we require the following speed component:
Reaction speed whose basic requirements are perception and anticipation
Starting speed for which reactive power and explosive power are required
Acceleration which includes power speed and frequency speed
Action speed whose basis coordination speed is
Dia 38
This survey already indicates the diversity and versatility of speed training
A distribution of speed with a 100 with sprint announces already a coloured palette on
different speed kinds for which one again different assumptions must be managed
It is interesting where the tennis player is actual
Dia 39
Acceleration of speed with a 100m sprint:

Dia 40
In tennis however, one must change permanent the directions – forward, sideways,
backwards
One must pay attention to timing
One must brakes, starts, accelerate up again and again and hit precisely and fast
In tennis conducts the longest straight route to be bridged at most 14m
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Dia 41
Compared to the sprinters, we still move before the pick-up acceleration which begins at
20m
We almost move exclusively in the starting acceleration stage
It is the stage of the reaction speed, of the start and explosive power
The acceleration is decisive

1

Sprint speed is performing ones nature laws appropriately completely certain from
acceleration
The acceleration is embossed by the sprint power
The leading actuating variable of the short sprint is sprint power
Sprint speed is the result of sprint power

2

Dia 42

Dia 43
Accordingly, we must concentrate on those fields in tennis, that are for acceleration on the
first 10-20m decisive.
It is mainly speed factors which have some combinations with the strength field.
That is:
1. Starting power
That is the ability of the neuro-muscle system, the force value at the beginning of
strength movement, that achieved by a maximum of 50ms after contraction beginning
– it is the ability for a high strength rise from the beginning, the ability of the
musculature to generate the greatest possible force in the shortest possible time at
the very beginning of the exertion
2. Explosive power
That is the maximum strength rise within the strength time curve, the highest possible
strength rise in the course of the fast strength evolution. According to Kusnezow
comes e.p. into play in case where submaximal resistance is overcome with maximal
acceleration.
3. Sprint strength
That is the ability to carry out cyclical movements with highest rate against higher
resistances (e.g. acceleration ability in the case of short ones accessions)
4. Reactive power (Stiffness)
That is the hardness of the muscle tendon tissue. It is eccentric-concentric speed
power with may shorten more possible for link-up of both working phases (<200ms). It
is of great importance in the so-called stretch-shortening cycle.
5. Strength speed endurance
That is the ability to carry out acyclic movements at high speeds against tiredness
conditional rate defection
Dia 44
Beyond need we a high degree at:
1.
Action speed
That is the ability to carry out acyclic movements with highest possible speed against
low resistances (e.g. leg lifting, tennis racket)
2.
Frequency speed
That is the ability to carry out cyclic movements with highest speed against low
resistances (e.g. fast foot drill, tapping, sprints)
3.
Pre-enervation
That is activation a muscle approx 70-150 ms before the actual strength demand. It is a
preliminary increase in tension in the contractile fibres and the fine recruiting of the
muscle spindles. It is consequently part of a central nervous system movement
programme and can be improved by speed training.
4.
Intra muscular coordination
That is the synchronous activation (=synchronization) of the motor units within a muscle
5.
Inter muscular coordination
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This is the interaction of synergetically and antagonistically working muscles. This
happens under centrally-programmed control (enervation of the muscles influenced by
the cerebrum and cerebellum).
Dia 45
On account of the facts mentioned just now and the analysis of tennis sport and the top
players, speed training ought be aimed with the junior staff and with pros above all at the
evolution the speed- and reactive power.
With children, speed training must be a big part of total training
Dia 46
Between 7/8 and that 11/12 year achieved the human being the steepest speed surplus in
her life.
Musculature must learn at this period to insert optimally co-ordinately and economic that
available muscle potential (frequenting, recruiting)

Dia 47
It is a question of the evolution of the so-called elementary speed abilities:
Reflex speed
Action speed
Frequency speed
Dia 48
Coordination:
Coordination is the most important performance limiting factor in tennis.
Coordination is the foundation stone of every technical progress in tennis.
The technique evolution is coordination evolution, coordination education and perfection of
coordination
The quality of coordination is influenced by the movement speed and information content
during a purposeful movement
The coordinate qualification is a guiding concept which can be featured with three core
terms versatility, variation and creativity as function determining components
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Dia 49
One does not teach in a separated manner technique nowadays as a end in itself, one
teaches from beginning situations (patterns), in which the reasonable technique one is
integrate
Here one have to concern for the evolution of the specific coordination ability
In the most sports, the absolute top stars also have perfect coordination ability
Dia 50
Coordinately confident sportsmen can for example:
1.
Decree over their movement treasure in situation-variable form
2.
Different technique forms situation-adapted combine and vary
3.
Readjust and retrain itself faster
4.
Change the rhythm playingly and also put rhythmic movements in a accentuated
manner
5.
Turn over rapid and successful correction impulses
6.
Herself also fast adapt to unusual challenges
7.
Acquire new technique variations with lightness and design
8.
Also react fast and successfully in unexpected situations
9.
Modulate and control the motions at any time
10.
Optimal insert and include the sports equipment into the entire technique course
11.
To perform precisely movements in every respect spatially and within a give time
12.
Itself may move aesthetic and elegant economic
Dia 51
Indicators for coordination (features) are movement accuracy and movement, economics
These two mentioned indicators are reflected in quality of coordination again:

Dia 52
The coordinate function potential is the core substance of future technique evolution and
later that technique perfection
Movement coordination is the arrangement and organization of motors actions in
orientation towards a specific goal and/or a purpose
Coordination ability is learned !
Dia 53
An increase of the coordination ability can be achieved fundamentally:
By increase of the accuracy requirements (accuracy pressure)
By the increase of time pressure at movement carrying out
By increase of the complexity orders (situative pressure)
By the practicing under variable environmental conditions, which demand environment
modified the one continuous adaptation of movement
By combination of conditional and ambitious exercises as well as further by psychological
load
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Dia 54
Technique training is replaced nowadays by situation training in which the responsible
techniques develop automatically
The assumptions for it are a high quality in the general and above all specific coordination
ability and skill
Dia 55
Persistence:
Similar as strength is also endurance no service limiting factor in tennis however, she is a
factor that has a big role above all in top tennis
o The aerobic endurance is the basis of every longer lasting athletic activity.
o The aerobic endurance brings assumption for long-lasting training (4-6h) without
decrease of performance capability and therefore the ability to be able to survive
this training with high quality
o The aerobic endurance as basis persistence is the precondition for effectiveness of
training in all fields
o The aerobic endurance takes assumptions to be able to test a long three- until five
set match with full effort and without notice performance decrease
o The aerobic endurance is the guarantator for a fast regeneration ability:
During long rally’s
During the match
During the tournament
During the individual training units
During the training stage
Within a longer – term periodisation
o The aerobic endurance helps psychological and physical loads better to overcome
o The aerobic endurance is the precondition for one continuous long optimal work of
the CNS
o The aerobic and anaerobic endurance hold during long-lasting load the unavoidable
intensity losses possible small
o The anaerobic endurance in a guaranteed manner full effort ability during longer
and very fast ball exchanges and/or of several fast ball changes in sequence
Endurance represents the strongest trainable motor conditioning form.
The result of extensive endurance training is both the enlargement of the heart and
pulmonary capacity and the capilarisation and therefore the better supply to oxygen to the
cells and the optimal use of metabolism
With distinguished endurance state become in the case of higher work intensity more free
fatty acids (FFA) free, advanced to the tissue and burned there
As a result, glycogen stocks and glycogen depots are taken care in the liver
With pros, endurance training must be planned individually effectively
With children should be carried out purposeful endurance training only after age 11/13
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Workshop 3:
Omosegard)

Conditionele

begeleiding

van

slagsporten

(Bo

Bo Omosegard gaf tijdens workshop 3 samen met Richard Schönborn
een lezing over “Conditionele begeleiding van slagsporten”.
Hieronder volgt de presentatie die Bo Omosegard gebruikte voor zijn
uiteenzetting. Een tekst werd niet door de spreker ter beschikking
gesteld.

Dia 1
Racket speed and power is important in many strokes:
Forehand smash
Backhand smash
Forehand smash return clear/drive
Backhand smash return clear/drive
Strokes in situations under heavy pressure
Deceptive returns

2
3

Dia 2
Maximum racket speed and power under different conditions:
A single stroke / series of strokes
Forehand smash:
o whole body can contribute to racket speed
o no time pressure
Backhand smash: Only arm and shoulder can contribute to racket speed
Smash returns:
o Only arm and shoulder
o Under time pressure
Deceptive returns and strokes under heavy pressure:
o In most cases only arm and shoulder
o Often limited range of motion
o Often under time pressure
Dia 3
Racket speed and power can be improved considerably by:
Basic and specific strength training
Specific plyometric exercises for arm and shoulder
Focus on transference of neuro – muscular improvements to stroke production
Long – term training effort
Careful training planning
Dia 4
What is decisive for the racket speed and power ?
Technique
Fysique
o State of training
Neuro – muscular function
Connective tissue
o Muscle fiber type distribution
Predominantly hereditary
Body proportions (see next slide)
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Dia 5
Brachial index = (Forearm length * 100) / Arm length

Dia 6
Relation between strength of the pronators and forehand smash velocity (Test result from the
Danish “Project Olympic Games – 92”

Dia 7
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Dia 8
Forehand smash: Most important active movements in the arm-shoulder system around shuttle
contact
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Dia 9
Forehand smash: Angular velocity and muscular force in the shoulder rotators, arm extensors and
forearm rotators around shuttle contact

Dia 10
Plyometric and maximum strength training related to shoulder inward rotation in the forehand
smash
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Dia 11
Forehand smash: Before and after effective racket speed and power training

Changes in:

RFD (Rate of Force Development
Maximum Force
Eccentric Load
Timing and Shuttle contact
Intermuscular timing
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Dia 12
Training conclusions:

Dia 13
Strength training for racket speed and power – other training effects:
Reduced risk of injury
o Stronger connective tissue, muscles
o Increased joint stability – especially the shoulder joint
Better coordination in strokes requiring “near maximum” power
o Strokes (and other activities) requiring maximum power activates the FTb type of
motor units. They have a greater number of muscle fibres per motor unit than other
fibre types. Motor units are activated after the on – off principle and activation of
FTb therefore means a reduced degree of control.
The player is able to train with higher intensity and volume
Increased smash endurance (see slide 14)
Dia 14
Maximum strength and muscular endurance:
Strength training will improve maximum strength, but also muscular endurance – both with
heavy and easy loads
The result of a 20% increase in maximum strength is shown here. I.e. a pre-training load of
80% can be lifted 7 times before the training period. The same absolute load can be lifted
13-14 times after the training period

Dia 15
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Dia 16
Different kinds of strength training:

1
2
Dia 17
Muscle groups important to racket speed and power:
Abdominal muscles – straight and oblique
Back extensors
Lateral flexors of the spine
Backside of the shoulder girdle
Inward rotators of the shoulder
Outward rotators of the shoulder
Shoulder abductors
Elbow extensors
Elbow flexors
Forearm pronators
Forearm supinators

3

Dia 18
Formal and functional training: Training for racket speed and power:
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Dia 19
Plyometric training for racket speed and power:
Four groups of exercises:
1.
Basic Throw and catch exercises
a. Medicine ball, handball, football, …
b. One / two hand throw
c. Throw / Catch -> throw
d. Laying, standing, sitting
e. Throw in different directions
2.
Badminton – related exercises for stroke production
a. Cable cross
b. Hand weigths
c. Very heavy rackets or racket – like things
3.
Badminton – exercises without shuttle
a. Badminton rackets
b. Heavy badminton rackets
c. Squash and tennis rackets
d. Weigth cuffs on the wrist
4.
Badminton exercises with shuttle
a. Badminton rackets
b. Heavy badminton rackets
c. Squash and tennis rackets
d. Weigth cuffs on the wrist
Dia 20

Dia 21
Fundamental rules for plyometric training:
MAXIMUM INTENSITY and MOTIVATION
Few repetitions: 5-15 / Short duration: 1-10 sec
Long resting periods: 2-4 times the working time
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Normally 1-6 series, but up to 15 series (different strokes) for players use to plyometric
training
No tiredness. If the player cannot keep up near-maximum speed, it turns into endurance
training!
Plyometric training must be placed in the first part of a training unit
Progression:
o Load/intensity
o Number of series/strokes
o Formal -> functional exercises
Individual adjustments
Careful training planning
Dia 22
Important points to different kinds of training:

1
2
3

Dia 23
Load on the shoulder and forearm rotators under plyometric training with different rackets, hand
weigths and cuffs
Weight (kg)
Badminton racket
0,10
Squash racket
0,20
Tennis racket
0,35
Load on the forearm rotators:
90° between forearm and racket
Badminton racket
X 1,0
Squash racket
X 3,1
Tennis racket
X 5,7
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135° between forearm and racket
X 1,0
X 2,5
X 4,2
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Load on the shoulder rotators (elbow angle 90° - 135° forearm/racket – racket + different cuffs
around the wrist):
0,5 kg
1,0 kg
1,5 kg
2,0 kg
No load
X 0,7
Badminton racket
X 1,0
X 1,4
X 1,7
X 2,0
X 2,4
Squash racket
X 1,4
X 1,7
X 2,0
X 2,5
X 2,7
Tennis racket
X 1,8
X 2,2
X 2,5
X 2,9
X 3,2
1,0 kg hand weight
2,0 kg hand weight
3,0 kg hand weight
5,0 kg hand weight
10,0 kg hand weight
15,0 kg hand weight
20,0 kg hand weight

X 2,6
X 3,0
X 4,1
X 6,4
X 12,0
X 17,6
X 23,3

Dia 24
Mental and physical activity:
The training effect of plyometric training is much higher, if the players know how and why it
works!
o What is the purpose of plyometric training ?
o How does this particular plyometric exercise work ?
o What is not the purpose of plyometric training (endurance etc)
o How does plyometry work ?
o 100% physical effort – or it does not work
o 100% mental effort
o The players must be conscious themselves to bring improvements from plyometric
training into the badminton court
Dia 25
Training planning
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Dia 26

1
2
3

Dia 27
Plyometric training: formal vs functional training
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Workshop 4:
(Paul Ponnet)

Plannen en periodiseren van individuele (top)prestaties
Paul Ponnet gaf tijdens workshop 4 samen met Rudi Diels een lezing
over “Het effect van conditionele variabiliteit op topprestaties”.

1

Hieronder volgt de tekst die Paul Ponnet naar aanleiding van zijn
uiteenzetting schreef voor het congresboek van de Dag van de Trainer.

2
De conditionele eigenschappen kracht, snelheid en uithouding spelen, naast de sporttechnische
eigenschappen, in elke sport hun eigen rol. Nochtans is die rol altijd bepaald door het specifieke
karakter van de sport. In de zogenaamde conditionele sporten is ze meer uitgesproken, maar ook
in ploegsporten en meer technisch georiënteerde sporten moet “conditie” in de optimale
verhouding tot de andere kenmerken ontwikkeld worden. Trainers die een periodeplan willen
opmaken worden altijd geconfronteerd met de problematiek dat er soms opmerkelijke verschillen
zijn in trainingseffect tussen verschillende atleten. Maar een nog grotere uitdaging voor de trainer
is de vaststelling dat een atleet in de loop van zijn ontwikkeling vaak anders gaat reageren op
trainingsprikkels. Er kan maar sprake zijn van een progressieve ontwikkeling als men erin lukt om
in elke fase van de loopbaan het evenwicht en de wisselwerking tussen de verschillende
prestatiebouwstenen te garanderen. En dat is een kwestie van accuraat opvolgen van de juiste
kenmerken.
Moderne training is een proces van jarenlang opbouwen. Wie vroeg in zijn loopbaan in een
planmatig systeem terecht komt heeft veel grotere kansen om het natuurlijke talent optimaal te
ontwikkelen. Vanaf de fase van het volwassen topniveau wordt het dan een opdracht om op de
geschikte momenten het hoogste rendement te halen. Men zou het kunnen vergelijken met het
ontwerpen en wedstrijdklaar maken van een race auto. Eerst moet men een voertuig maken
waarvan het koetswerk voldoende gestroomlijnd is. Men moet een motor met een grote
cilinderinhoud ontwikkelen en de elektronica moet feilloos alle afzonderlijke functies kunnen
coördineren. Pas daarna gaat men de power die uit de motor gehaald kan worden stelselmatig
opdrijven. Als jeugdatleet is een belangrijk gedeelte van de vooruitgang toe te schrijven aan een
samenspel van natuurlijke groei en ontwikkeling met correcte training: het potentieel wordt
ontwikkeld. Vanaf de fase van topatleet gaat men meer en meer periodiseren en pieken naar
belangrijke afspraken in het wedstrijdseizoen. Hoewel jeugdtraining en toptraining in wezen twee
totaal verschillende werelden zijn is het opvallend hoe veel we kunnen leren uit de natuurlijke
ontwikkeling bij kinderen om bij volwassen topatleten zo efficiënt mogelijk de topprestaties te
plannen.
De natuur geeft ons een belangrijke boodschap in het beoordelen van trainingseffect van de
conditionele eigenschappen. Bij kinderen en jeugdige atleten is toename in prestatieniveau altijd
een samenspel van natuurlijke groei en ontwikkeling met het effect van training. In principe is het
doorgaans zo dat tijdens fasen van sterke natuurlijke ontwikkeling het effect van training minder
hoog is. Het is in de fasen waarin de natuurlijke ontwikkeling haar voltooiing nadert dat het effect
van training als maar belangrijker wordt. Klassiek wordt “conditie” opgesplitst in de factoren
uithouding, kracht en snelheid. En om ze te begrijpen is het ongetwijfeld nodig om ze afzonderlijk
te evalueren. Maar in de sport komen ze nooit in afzonderlijke vorm voor. Sportprestaties zijn altijd
combinaties van factoren. Laat ze ons daarom vanuit twee oogpunten benaderen: de klassieke
benadering uit de theorie van de trainingsleer en een benadering vanuit de sportpraktijk.
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Echt veel wetenschappelijke studies over leeftijdsgebonden ontwikkeling van sportprestaties zijn er
op vandaag nog niet beschikbaar. Wat wel uitvoerig bestudeerd is zijn ontwikkelingscurven van
fysiek prestatievermogen bij jongeren die geen sporttraining doen. De meeste daarvan zijn wat
men noemt cross-sectioneel. Dit betekent dat de gegevens uit elke leeftijdsfase bij steeds andere
jongeren opgemeten zijn. Een minderheid aan gegevens zijn echter jaar na jaar opgemeten bij
dezelfde jongeren. Die gegevens zijn natuurlijk zeer waardevol omdat zij de “echte”
ontwikkelingstrend weergeven. In de figuren 1,2 en 3 worden de trends van natuurlijke
ontwikkeling voor uithouding, kracht en snelheid van niet trainende jongeren voorgesteld. Zoals u
ziet kunnen deze trends tussen jongens en meisjes opmerkelijke verschillen vertonen naargelang
de leeftijdsfase waarop ze betrekking hebben.
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Figuur 1: Natuurlijke ontwikkeling aërobe uithouding
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Figuur 2: Natuurlijke ontwikkeling statische kracht
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Figuur 3: Natuurlijke ontwikkeling snelheid
Om één en ander beter te kunnen interpreteren hebben we de curven opgesplitst in 3 perioden van
ontwikkeling: kinderen (tot 11 jaar), rond de puberteit (12-14 jaar), en jongeren (na 14 jaar).
Bij kinderen tot rond 11 jaar is er jaarlijks een progressieve ontwikkeling van uithouding, kracht en
snelheid. Elk van de drie conditie parameters ontwikkelt in deze fase op een gelijkaardige manier
voor beide geslachten. Vanaf de periode rond de puberteit (12-14 jaar) komt er stelselmatig een
steeds grotere kloof tussen de natuurlijke ontwikkeling bij jongens en die bij meisjes. In de
leeftijdsperiode tussen ongeveer 12 en 14/15 jaar zet de ontwikkelingstrend voor snelheid en
uithouding bij jongens zich progressief verder, terwijl die bij meisjes stagneert. In kracht echter is er
voor beide geslachten nog natuurlijke toename van het prestatievermogen, maar bij jongens is die
veel groter dan bij meisjes. Wat op deze curven niet te zien is, maar wat wel bekend is uit studies,
is dat de natuurlijke ontwikkeling van beenkracht rond de puberteit bij meisjes doorgaans wel nog
toeneemt, maar dat de ontwikkeling van armkracht eerder stabiliseert. Vanaf de post pubertaire
periode (15 jaar en ouder) nemen de natuurlijke ontwikkelingscurven van uithouding, kracht en
snelheid bij jongens nog steeds toe, maar ze beginnen stilaan af te zwakken vanaf 16/17 jaar. Bij
meisjes is er vanaf 15 jaar voor elk van de drie kenmerken een soms zeer sterke achteruitgang
waar te nemen wanneer er niet getraind wordt.
Maar hoe draagt training er nu toe bij dat jongeren nog prestatiewinst maken bovenop hun
natuurlijke ontwikkeling? Hierover bestaan wel wetenschappelijke onderzoeksresultaten wanneer
het gaat over groepen kinderen die geen sporttraining doen, maar die men tijdelijk aan een
vastgesteld schema onderwerpt. Door het feit dat zij vanaf een vrij laag basisniveau vertrekken, en
voor het onderzoek trainingsregimes doorlopen die zeer weinig gelijkenis hebben met
trainingsopbouw in de “echte” sporttraining zijn de resultaten uit dergelijke studies bezwaarlijk als
norm te hanteren. Zeker als we over jongeren spreken met potentieel voor topsport.
Gelukkig is er nog de praktijkervaring uit binnen- en buitenland om als rode draad te dienen voor
het toepassen van een verantwoorde jeugdtraining. In tal van sporten zijn er wereldwijd modellen
ontwikkeld om jongeren met talent zo planmatig mogelijk voor te bereiden. De effecten van training
die uit de praktijk gerapporteerd worden zijn moeilijk met wetenschappelijke rapporten te
vergelijken omdat het in de sportpraktijk altijd om combinaties van factoren gaat, terwijl men in de
wetenschap juist de factoren tracht af te zonderen om ze te bestuderen. Toch is het geen
onmogelijke opgave om uit de informatie die uit beide invalshoeken voortkomt lessen te trekken.
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Bij kinderen hebben de eerste aanpassingen door training vooral te maken met effecten die spelen
via het neurale systeem. Het zenuwstelsel dat de bewegingen moet sturen gaat door training
namelijk als maar efficiënter werken. Dit heeft zowel op uithouding, kracht als op snelheid effect.
Verbeterde uithouding is bij hen vooreerst het gevolg van een steeds beter wordende
bewegingseconomie, waardoor de techniek vlotter uitgevoerd wordt en dus minder energie kost.
Zij gaan in de beginfasen van hun training niet direct sterkere spiervezels op zich ontwikkelen,
maar ze zullen wel “functioneel krachtiger” worden omdat hun lichaam leert van de juiste
motorische eenheden in te schakelen. En ook het effect van training op snelheid is te verklaren
door een correcter samenspel tussen de betrokken motorische eenheden.
Vanaf de periode rond de puberteit ziet men de eerste structurele veranderingen optreden als
gevolg van training. Verbeterde uithouding gaat in deze fase zowel een gevolg zijn van lokale
aanpassingen, zoals het steeds beter gebruiken van zuurstof om energie om te zetten in de spier,
als van een toename van de zuurstofopname. Door de hormonale verandering die optreedt, komt
er ook toename van spiermassa, en daardoor heeft de krachttraining een toenemend effect. En
meer kracht betekent ook meer snelheid, op voorwaarde dat de techniek mee ontwikkelt.
Topprestaties bij volwassen atleten komen tot stand op basis van het best mogelijke samenspel
tussen technische, tactische, mentale en conditionele eigenschappen. Hierbij zijn toppers altijd
sneller en krachtiger, en beschikken ze over een beter uithoudingsvermogen om technische en
tactische opdrachten op een hoog niveau vol te houden dan atleten van mindere status. De
correcte opbouw in de jeugdjaren is een cruciale voorwaarde om het op vandaag nog tot absolute
topper te kunnen schoppen. Op basis van de kenmerken die we bij jongeren besproken hebben
kunnen we een structuur hanteren om een inzicht te krijgen in de wijze waarop volwassen
toptraining er uitziet. Tabel 1 geeft een schematisch overzicht van de samenhang tussen de
verschillende trainingsfactoren.
Bij aanvang van elk nieuw trainingsjaar vertrekt de atleet vanaf een welbepaald sporttechnisch
niveau (fase 1 in tabel 1). Om dat niveau in de loop van de opeenvolgende trainingsfasen te
verbeteren maakt men gebruik van trainingsmethoden die fysiologische processen in gang zetten
(fase 2 in tabel 1). Daarna wordt de spierkwaliteit opgedreven in de zin dat de uitvoeringen sneller,
krachtiger en met meer uithouding gebeuren (fase 3 in tabel 1). Zodra deze cyclus doorlopen is
moet het rendement van de sportbeweging normaal verbeterd zijn. In elke volgende fase van de
trainingsopbouw doorloopt men deze cyclus in exact dezelfde volgorde. En zo moet elke fase in
een jaarplan de atleet naar een progressief hoger niveau brengen.
Tabel 1: Structuur van ontwikkelingsgerichte training

2
De motor

uithouding
kracht
snelheid

3
De spieren

1
Sporttechnisch

Fysiologisch

Musculair

Neuraal

cardiovasculair

lokaal

bewegingseconomie

hormonaal

vezeldikte

aanvuren correcte
units

energiebron

vezelrecrutering

relatie agonisten
vs antagonisten

Spijtig genoeg is dat in de praktijk niet altijd het geval. Atleten zijn geen machines en het
organisme van de atleet gaat soms op onverklaarbare manier anders op training reageren dan
voorheen. Trainingseffect komt tot stand op basis van het principe van supercompensatie. Dit
principe gaat ervan uit dat het allereerste effect na training vermoeidheid en uitputting van de
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reserves is. Tijdens de recuperatiefase bouwt men de reserves terug op. En als men de correcte
timing respecteert vooraleer men terug gaat trainen heeft men een lichte niveauwinst geboekt. Te
vroeg opnieuw trainen betekent onvolledig herstel en uitputting op termijn. Te laat opnieuw trainen
betekent verlies van effect door ondertraining. Doorgaans is het zo dat de recuperatietijd korter
wordt naarmate de atleet in betere lichamelijke conditie verkeert. En dus gaat éénzelfde atleet
binnen éénzelfde seizoen ook vaak verschillend op training reageren.
Maar trainingsleer is geen exacte wetenschap. Dus wordt het moeilijk om algemene conclusies te
trekken uit deze vaststelling. De beste oplossing om in de praktijk zo dicht mogelijk de optimale
timing van trainingsplanning te benaderen is het bijhouden van een goed gestructureerd
trainingsdagboek. Hierbij is het belangrijk om op te volgen hoe atleten reageren op het
gezamenlijke effect van neurale (sporttechniek), fysiologische (de motor) en musculaire (de
spieren) prikkels. En men zal snel merken dat tijdelijke “dipjes” in technische uitvoeringen veel
vaker dan men denkt te wijten zijn aan een verstoorde balans met de conditionele bouwstenen.

1
2
3
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Workshop 4:
(Rudi Diels)

Plannen en periodiseren van individuele (top)prestaties
Rudi Diels gaf tijdens workshop 4 samen met Paul Ponnet een lezing
over “Plannen en periodiseren van individuele (top)prestaties”.

1

Hieronder volgt de presentatie die gebruikt werd voor de uiteenzetting.
Een tekst werd niet door de spreker ter beschikking gesteld.

2
Dia 1
Inhoud van de presentatie:
De atleet: Kim Gevaert
De individuele prestaties
Mijn ervaring als trainer / coach
Plannen en periodiseren

3

Dia 2
Plannen en periodiseren:

Dia 3
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Dia 4

Dia 5

PIEK

Dia 6
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Dia 7
Indoorplan:

1
2
3
Dia 8
Indoorplan:
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Dia 9
Indoorplan:

Dia 10
Indoorplan:
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Dia 11
Wedstrijdplan: Indoor

1
2
3
Dia 12
Indoor (60m):

?
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Dia 13
Outdoorplan:

Dia 14
Wedstrijdplan: outdoor:
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Dia 15
Wedstrijdverloop:

1
2
3

Dia 16
Outdoor wedstrijdplan:
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Dia 17
Outdoor wedstrijdplan:

Dia 18
Outdoor wedstrijdplan:
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Dia 19
Outdoor wedstrijdverdeling t.o.v. tornooi:

1
2
3
Dia 20
Outdoor wedstrijdverdeling t.o.v. 100m – 200m – 4*100m
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Dia 21
Wedstrijdverdeling tijdens tornooi
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Workshop 5:
Vibratietraining: Nuttig?, Gevaarlijk?, Effecten?, …
(Christophe Delecluse)
Christophe Delecluse gaf tijdens workshop 5 samen met Sabine
Verschueren en Patrick Himschoot een lezing over “Vibratietraining
voor competitiesporters”.
Hieronder volgt de tekst die Christophe Delecluse naar aanleiding
van zijn uiteenzetting schreef voor het congresboek van de Dag van
de Trainer.
(Christophe Delecluse: K.U.Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
(FaBeR) - Labo Inspanningsfysiologie en Biomechanica)

Inleiding
De wetenschappelijke kennis met betrekking tot de lange termijn effecten van vibratietraining op
het prestatievermogen bij competitiesporters is vrij beperkt. Het is tevens niet vanzelfsprekend om
de positieve effecten van vibratietraining die vastgesteld werden bij ongetrainden zonder meer
door te trekken naar getrainde sportlui. Kracht- en power-training vormen immers al een vaste
component in het trainingsprogramma van competitiesporters. Desalniettemin wordt
vibratietraining gepromoot bij sportlui om de explosiviteit en sprongkracht te verbeteren. Deze visie
is deels gebaseerd op onderzoek dat aantoonde dat lokale vibratie leidt tot een activatie van snelle
spiervezels en tot een verbeterde reflexactiviteit. Ondanks het feit dat we hier over weinig
wetenschappelijke gegevens beschikken, willen we even stilstaan bij volgende vragen:
Kan vibratietraining een alternatief zijn voor de klassieke vormen van krachttraining bij
competitiesporters?
Kan vibratietraining een meerwaarde bieden ten opzichte van de klassieke vormen van
krachttraining bij competitiesporters?
Aangezien vibratietraining vooral aangewend wordt bij competitiesporters die streven naar een
verhoogde explosieve kracht, zullen we bovenvermelde vraagstellingen bekijken binnen een
klassieke trainingsperiodisering gericht op de ontwikkeling van snelkracht. Hierbij onderscheiden
we vier stappen in de trainingsopbouw: hypertrofietraining, neuromusculaire activatietraining,
plyometrie en sportspecifieke krachttraining. Binnen elke stap wordt de mogelijke rol en de
mogelijke meerwaarde van vibratietraining bekeken.
Hypertrofietraining
Bij klassieke hypertrofietraining wordt ernaar gestreefd om de spier uit te putten door middel van
submaximale belastingen (±70% van het 1RM) en bij een relatief hoog aantal herhalingen
(meerdere reeksen van ±12 herhalingen). Op die wijze worden zoveel mogelijk motorische
eenheden geactiveerd en uitgeput, wat uiteindelijk leidt tot een hypertrofie van deze spiervezels.
Uitgaande van bevindingen bij lokale vibratie, wordt verondersteld dat vibratietraining de activatie
van motorische eenheden faciliteert. Op die wijze zou vibratietraining een alternatief kunnen zijn
voor hypertrofietraining. De meerwaarde van vibratietraining zit dan in de lagere trainingsbelasting.
Neuromusculaire activatietraining
Bij neuromusculaire activatietraining, ook vaak powertraining genaamd, is het de bedoeling om het
spierpotentieel, dat verhoogd is na hypertrofietraining, zo efficiënt mogelijk te activeren binnen een
bewegingsopdracht. In functie van snelkracht heeft de sporter er namelijk alle baat bij om van bij
aanvang zoveel mogelijk snelle motorische eenheden te activeren en liefst op een synchrone
wijze. Om dat te bewerkstelligen traint hij in de krachtzaal met hoge lasten (±90% van 1RM) die hij
een beperkt aantal maal tilt. Het lichaam geeft er van nature de voorkeur aan om economisch te
werk te gaan en dus eerst de trage, uithoudingsgerichte, spiervezels in te zetten. De hoge lasten
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die bij neuromusculaire activatietraining worden aangewend, laten echter weinig keuze en dwingen
het lichaam om een maximaal aantal motorische eenheden, dus ook snelle vezels, onmiddellijk te
activeren. Aangezien vibratietraining de activatie van snelle vezels faciliteert, zou vibratietraining
een alternatief kunnen zijn voor neuromusculaire activatietraining. De meerwaarde die
vibratietraining biedt, situeert zich dan vooral in het feit dat de aangewende trainingsbelasting veel
lager ligt.
Plyometrie
Bij explosieve bewegingen, zal de spier zelden puur concentrisch spierwerk leveren. Het
concentrisch spierwerk wordt hierbij bijna steeds voorafgegaan door excentrisch spierwerk. Zo zal
een volleybalspeler die zo hoog mogelijk wil springen, deze opwaartse beweging laten voorafgaan
door een korte of lange neerwaartse beweging (excentrisch spierwerk van de quadriceps). Een
handballer die hard op doel wil werpen zal de schouder en de bal eerst naar achter brengen
(excentrische werk van de borstpier) alvorens de bal voorwaarts te sturen. Deze opeenvolging van
excentrisch en concentrisch spierwerk wordt ook plyometrie genoemd. Binnen de krachttraining is
het uiteraard belangrijk om de toegenomen ‘power’eigenschappen van de spieren te benutten
binnen dergelijk plyometrisch spierwerk. Voor de onderste ledematen bestaat plyometrietraining
vaak uit éénbenige of tweebenige sprongreeksen. Voor de bovenste ledematen wordt bijvoorbeeld
gewerkt met krachtballen die in reeks tegen de muur gestoten worden. Plyometrietraining zorgt er
tevens voor dat de sporter op een zo efficiënt mogelijk manier gebruik maakt van de
reflexmechanismen die geïnitieerd worden door de spierspoeltjes en de Golgipeesorgaantjes. Bij
een plotse verlenging van de spier (bv bij excentrisch spierwerk) zorgen de geactiveerde
spierspoelen voor een verhoogde contractiekracht, terwijl bij stijging van de spanning in de pees
de golgipeesorgaantjes signalen geven die tot een verminderde krachtoutput leiden. Door het op
en neer gaan van de plaat van het vibratietoestel wordt ook excentrisch-concentrisch spierwerk
geïnitieerd, binnen een weliswaar kleiner bewegingsbereik. In die zin zou vibratietraining een
alternatief kunnen zijn voor plyometrietraining. De meerwaarde situeert zich dan andermaal op het
vlak van de lagere trainingsbelasting bij vibratietraining.
Sportspecifieke krachttraining
In de laatste fase van de trainingsopbouw streeft de competitiesporter naar een maximale transfer
van de verworven krachtwinst in functie van de specifieke vereisten binnen zijn sport. Bij klassieke
krachttraining wordt deze transfer soms nagestreefd door de krachttraining en wedstrijdspecifieke
training aansluitend binnen één trainingssessie te integreren. Dit is echter niet zonder risico’s
omdat het spierstelsel in beide trainingsonderdelen maximaal belast wordt: bijvoorbeeld wanneer
een sprinter na een maximale krachttraining of na een plyometrietraining overgaat tot maximale
sprints, wordt de kans op kwetsuren vrij groot. Bovendien is het niet duidelijk of deze aanpak
efficiënt is. De combinatie van vibratietraining met wedstrijdspecifieke training lijkt op het eerste
zicht minder riskant, ook al kunnen we ons hiervoor niet baseren op onderzoeksgegevens.
Sprinters combineren op die wijze bijvoorbeeld vibratietraining met startbloktraining: alvorens in de
startblok te stappen voeren ze één of meerdere reeksen op het vibratieplatform uit, in de hoop om
aldus een faciliterend effect te hebben op de recrutering van snelle vezels binnen de startactie.
Dus ook hier zou vibratietraining een alternatief kunnen vormen met als meerwaarde dat de kans
op kwetsuren kleiner is.
Slotbedenkingen
Het is duidelijke dat vibratietraining een mogelijk alternatief en een meerwaarde kan betekenen ten
opzichte van de krachttrainingsvormen die tot op heden worden toegepast. De huidige
wetenschappelijke bevindingen laten ons echter nog niet toe om een optimaal
vibratietrainingsprogramma naar voor te schuiven. Het is dan ook de taak van de trainer om op
verstandige wijze en creatief om te gaan met de hierboven vermelde inzichten binnen zijn
periodiseringsplan.
Een vibratieprogramma kan opgesteld worden volgens de principes van een
krachttrainingprogramma: door progressief trainingsvolume en trainingsintensiteit te laten
toenemen volgens het ‘overload principe’.
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Het trainingsvolume kan men laten toenemen door:
de totale duur van vibratie te laten toenemen
het aantal oefeningen te laten toenemen
het aantal sets per oefening te laten toenemen

1

De trainingsintensiteit kan men laten toenemen door:
de frequentie van vibratie (het aantal trillingen per seconde) te variëren
de amplitude, of de afstand waarover bewogen wordt (bij dynamische oefeningen)
de rustperiodes tussen oefeningen te verkorten
oefening op één been uit te voeren in plaats van tweebenige oefeningen
extra gewicht te gebruiken tijdens oefeningen (bijvoorbeeld met halters)
Een voorbeeld van één vibratietraining is gegeven in tabel 1 (opgesteld volgens mogelijkheden van
‘Power Plate’). Eén training duurt ongeveer 30 minuten, opwarming en cooling-down inbegrepen.
Afhankelijk van de sporter kan de trainer een individueel oefenprogramma opstellen.
Tabel 1: Voorbeeld van één vibratietraining
Oefening (houding en
spiergroep zie poster)
Calves
Deep squat
High squat
Calves
Deep squat
Biceps curl (banden)
High squat op 1 been
Wide stance squat
Lunge
Schoulder press
Abdominals
Quadriceps massage
Calves massage

Sets/ duur

Frequentie/Amplitude

Opwarming
1 x 30 seconden
35 Hz / Low
1 x 30 seconden
35 Hz / Low
Oefengedeelte (30 seconden rust tussen oefeningen)
2 x 30 seconden
35 Hz / High
1 x 60 seconden
35 Hz / High
2 x 30 seconden
35 Hz / High
2 x 30 seconden
40 Hz / High
2 x 30 seconden
35 Hz / High
1 x 60 seconden
35 Hz / High
2 x 30 seconden
35 Hz / High
1 x 45 seconden
35 Hz / High
1 x 30 seconden
40 Hz / Low
1 x 30 seconden
40 Hz / Low
1 x 45 seconden
40 Hz / Low
1 x 30 seconden
35 Hz / High
1 x 30 seconden
1 x 45 seconden
Cooling down
1 x 60 seconden
1 x 60 seconden
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Uitvoering
statisch
statisch
statisch
dynamisch: traag
statisch
statisch
statisch
dynamisch: verend
statisch
statisch
statisch
dynamisch: traag
statisch
statisch

35 Hz/Low
30 Hz/ Low

dynamisch: traag
statisch

50 Hz / High
50 Hz / High

dijen op platfrom
kuiten op platfrom

2
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Workshop 5:
Vibratietraining: Nuttig?, Gevaarlijk?, Effecten?, …
(Sabine Verschueren)
Sabine Verschueren gaf tijdens workshop 5 samen met Christophe
Delecluse en Patrick Himschoot een lezing over “Neurofysiologische
achtergrond van vibratietraining”.
Hieronder volgt de tekst die Sabine Verschueren naar aanleiding van haar
uiteenzetting schreef voor het congresboek van de Dag van de Trainer.
(Sabine Verschueren – Postdoctoraal Onderzoeker Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen K.U.Leuven, Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR))

Om het nut van “Whole body vibration” als een alternatieve vorm van krachttraining te kunnen
begrijpen is het nodig om de neurofysiologische effecten van die trilling op het lichaam te
kennen.Vooreerst dienen we te weten welke receptoren de trilling opvangen (sensorische
effecten), om vervolgens te kunnen inschatten welke de motorische en perceptuele effecten zijn
van deze mechanische prikkel.
Het is geweten dat lokale spierpeesvibratie de activiteit van de spierspoeltjes enorm verhoogt. De
spierspoeltjes zijn zeer vernuftige orgaantjes in de spier die signalen betreffende lengte en
lengteverandering van de spier naar de hersenen sturen.
Vibratie van een spierbuik of -pees leidt dus tot een artificiële activatie van de spierspoeltjes wat
dan resulteert in zowel motorische als perceptuele effecten. Enerzijds krijgen we via het
ruggemerg een reflexmatige samentrekking van de gevibreerde spier. Anderzijds bereikt de
verhoogde activatie van de spierspoeltjes ook de hersenschors, waardoor we illusie krijgen dat
onze spieren langer zijn dan ze in werkelijkheid zijn.
Als je dus op een trilplaat gaat staan, wordt er in de beenspieren een reflexmatige spiercontractie
opgewekt. In studies waarbij de activiteit van de spieren werd opgemeten met oppervlakteelectrodes wordt die verhoogde spieractiviteit ten gevolge van de trilling duidelijk waargenomen.
De grootte van die spiersamentrekking ten gevolge van vibratie hangt af van verschillende
parameters zoals ondermeer de frequentie en de amplitude van de vibratie alsook de
lengtetoestand van de spier.
De vraag die dan nog gesteld moet worden is of het extra spierwerk ten gevolge van de trilling
voldoende is in om meetbare veranderingen in kracht te induceren?
Daarom hebben we de effecten gemeten van een 12 weken durend trainingsprogramma op een
trilplaat (Powerplate) bij niet sportieve jonge meisjes (trilgroep). De effecten werden vergeleken
met de effecten van een klassiek krachttrainingsprogramma aan matige intensiteit
(krachttrainingsgroep). Er was verder ook een groep die trainde op een nep-plaat die niet tot
reflexmatige spieractiviteit leidde (placebogroep) en een groep die aan geen enkele training
deelnam (controlegroep). De trainingsgroepen trainden 12 weken lang; 3 maal per week. De
trilgroep en placebogroep voerden op de plaat statische en dynamische oefeningen uit voor de
kniestrekkers: squat, diepe squat, éénbenige squat, lunge,... De krachttrainingsgroep trainde in het
universitair fitnesscentrum. Na een opwarming van 20 minuten (fiets, step, loopband), voerden ze
“leg press” en “leg extension” oefeningen uit (20-10RM; Technogym®).
De resultaten na 12 weken toonden aan dat trilplaattraining bij ongetrainde jonge meisjes leidde tot
een krachtwinst van de kniestrekkers (zowel statisch als dynamisch) en dit in dezelfde grootte orde
als klassieke krachttraining aan matige intensiteit. Daarenboven vertoonde enkel de trilgroep een
verbetering in sprongkracht.
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Daar de placeobogroep geen trainingseffect vertoonde, weten we dat de effecten van de triltraining
niet te wijten zijn aan het uitvoeren van de houdingen en oefeningen op het platform, maar wel
degelijk aan de verhoogde spieractiviteit (EMG) ten gevolge van het trillen.
Uit deze studie blijkt dus alvast dat trilplaattraining bij niet sportieve mensen een alternatief kan zijn
voor klassieke krachttraining.
(Delecluse C, Roelants M, Verschueren S. Strength gain following 12 weeks of whole body
vibration training. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35(6):1033-1041, 2003).
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Workshop 5:
Vibratietraining: Nuttig?, Gevaarlijk?, Effecten?, …
(Patrick Himschoot)
Patrick Himschoot gaf tijdens workshop 5 samen met Christophe
Delecluse en Sabine Verschueren een lezing over “Whole body
vibration: een praktijkgerichte benadering voor topsporters – Bosco
systeem”.
Hieronder volgt de tekst die Patrick Himschoot naar aanleiding van zijn
uiteenzetting schreef voor het congresboek van de Dag van de Trainer.

VIBRATIE - trainingstherapie
De bekende Italiaanse professor Carmello Bosco, vorig jaar overleden, blies in
de jaren ’90 het onderzoek naar de effecten van vibratie nieuw leven in. Deze
wetenschapper was m.i. vooral verdienstelijk door zijn niet aflatende zoektocht
naar de transfer van wetenschap naar sportpraktijk en meer specifiek naar
topsport. Hij ontwikkelde, gebaseerd op het onderzoek van vroegere Russische
wetenschappers, het vibratietoestel dat neuromusculaire effecten teweeg
brengt en via mechanische stimulatie zorgt voor “whole body vibration”.
Effecten van vibratietraining
Afhankelijk van:
Frequentie in Hz
amplitude in mm
versnelling in m/sec²
duur in sec.of min
houding in graden
Bij de juiste houding past het om eventjes langer stil te staan. De correcte houding is deze waarbij
de squathouding wordt aangenomen. Hierbij staan de voeten op schouderbreedte, zijn de knieën
gebogen tot 90-100 graden en staat men in evenwicht .Tijdens het vibreren is er eigen stem- en
zichtcontrole om te voorkomen dat het hoofd meetrilt. Stemcontrole: tijdens het spreken mag de
stem niet mee vibreren. Zichtcontrole: men moet scherp kunnen blijven zien, bvb. men moet in de
verte iets kunnen lezen tijdens het vibreren.
Op een whole body vibration apparaat mag men voor de gezondheid NOOIT zitten of liggen, enkel
alleen staan in squathouding en evt. in verschillende posities in stand (dit liefst mits begeleiding
door deskundige begeleider).
De fitness-wereld is uit commerciële overwegingen allerlei oefeningen op het plateau gaan
propageren maar onafgezien van het feit of deze al nuttig zouden zijn, zijn er ook de niet te
verwaarlozen gevaren wanneer men op het plateau gaat zitten (rechtstreeks contact met
wervelkolom. (Zimmerman, C.L; Cook,T.M; Goel, V.K: Effects of seated posture on erector spinae
EMG activity during whole body vibration (1993)):
... increased incidence of back disorders among individuals exposed to whole-body
vibration in seated posture” of liggen bvb. in buiklig (Griffin, M.J: Handbook of Human
Vibration (1990):“….Gratsianskaya noted disorders of menstruation, internal inflammation
and abnormal childbirth....
“....caused gastrointestinal bleeding...”
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Vibratie-training heeft effect op:
het neuromusculaire systeem: Nazarov (1991) en Issurin (1994) toonden een verhoging
van de maximale dynamische kracht aan, terwijl Bosco (1999) belangrijke positieve
verschuivingen aantoonde in de kracht-snelheidscurve en de kracht-vermogenscurve
het passieve bewegingsapparaat
de bloedcirculatie wat een vlugger herstel zou bevorderen
het hormonaal systeem : Bosco (Eur.J.Appl.Physiol, Vol.81, 2000, pg.449-454) naar een
onderzoek van Bosco-Viru in 2000 waarbij de lichaamseigen hormonen zoals testosteron
met 7% en groeihormoon met 460% stegen en cortisol met 32% daalde
neurotransmitters
Vibratie in de topsport
Als sprint- en hordentrainer heb ik enkel ervaring met het gebruik van het trilplateau op het gebied
van trainen van topatleten. Zoals vaak bij recente trainingsmethoden valt moeilijk puur
wetenschappelijk uit te maken welke exacte voordelen deze trainingsvorm biedt en zijn er
momenteel onderzoeken die aantonen dat er wel of helemaal geen winst uit gehaald wordt.
Toch deze overweging : het leveren van een top(sprint)prestatie en winst of verlies of het nipt
halen van een finaleplaats of niet hangt op wereldniveau bijna altijd af van honderdsten, soms zelfs
duizendsten van een seconde. In de wetenschap wordt dit verschil vaak als niet-significant
omschreven. Topsport heeft zo zijn eigen regels en wat voor de wetenschap als niet-significant
wordt aanzien kan juist in de topsport het verschil maken.
Het gebruik van een vibratieplateau zie ik als eén van de vele middelen om, indien goed
toegepast, dit minieme verschil in het eigen voordeel om te buigen.
Een probleem waar de topsporter in zijn carrière hoe dan ook mee wordt geconfronteerd is de
belastbaarheid versus de belasting van het passieve bewegingsapparaat. M.a.w. dient gezocht om
de training van het neuro-musculaire systeem zo goed mogelijk te organiseren zodanig dat
overbelasting van het passieve bewegingsapparaat zo min mogelijk voorkomt.
Eén van die middelen is het toepassen van vibratie in de topsporttraining. Vibratietraining laat de
spieren heel hard werken zonder de banden, pezen, gewrichten en wervels te belasten. Er is
bovendien ook maximale en langdurige EMG activiteit met recrutering van fast-twitch vezels
waardoor winst kan gemaakt worden op het gebied van zowel kracht als snelheid, dus daaruit
volgend ook op het vlak van vermogen en explosieve kracht.
Hoe pas ik de vibratietraining toe binnen de praktijk van het begeleiden van topsprinters?
Volgende methoden worden toegepast gesteund op ervaring zonder de pretentie te hebben dat
deze als evangelie moeten worden beschouwd:
Vibratie binnen de jaarplanning
6 tot 8 weken voor een belangrijke competitie als aanvullende piektraining met optimale
frequentie (zie later) na (of in enkele individuele gevallen voor) bepaalde trainingen
In andere periodes wordt deze training niet toegepast of enkel als herstel (optimale
frequentie niet nodig)
Vibratie binnen de weekcyclus
Wanneer de krachttraining op maandag, woensdag, vrijdag plaats vindt, wordt de vibratietraining
als aanvulling op dinsdag, donderdag en zaterdag of zondag geplaatst. Beide soort trainingen
hebben een invloed op het neuromusculaire systeem en worden bijgevolg niet op dezelfde dag
geplaatst.
In periodes van opbouwtraining wordt de vibratietraining dus niet gebruikt behalve soms als herstel
na de zwaardere trainingen zoals lactische capaciteits en/of lactische vermogenstrainingen.
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Als alternatief voor krachttraining, bij blessures of in de rehabilitatie (bvb. in plaats van
maandag,woensdag,vrijdag krachttraining) wordt dan vibratietraining uitgevoerd.
Vibratie binnen de trainingseenheid
In warming-up (facilitatie):
2 mogelijkheden nl. voor de krachttraining (wat ik niet toepas om voornoemde reden) of voor de
looptraining. De bedoeling is hier vooral om de spiertonus te verhogen om zo de (sprint)training
optimaal te kunnen aanvatten. De ervaring leert echter dat de meeste atleten hier een minder goed
gevoel bij hebben als bij een gewone opwarming (ze zijn meestal al zo gewend aan de traditionele
opwarming) en zij bij het lopen nadien een wat raar gevoel hebben in het begin (specificiteit van de
loopbeweging). Dit effect van spiergevoel is te vergelijken wanneer men na een krachttraining
versnellingen uitvoert.
In cooling-down en herstel:
Terug 2 mogelijkheden nl. na de krachttraining (niet toegepast, zie voornoemde reden) of na de
looptraining. Er wordt na de looptraining, zoals hoger reeds gezegd afhankelijk van de
periode en van de soort training, met 2 verschillende doelen gevibreerd. Indien net een zware
training werd afgewerkt wordt de vibratie vooral gebruikt als hulp voor het elimineren van
afvalstoffen. De idee erachter is dat sprinters zo al niet happig zijn om na een zware training lang
te gaan uitlopen en dat zij door middel van vibreren de bloedstroom nog eens goed laten circuleren
en dus het herstel bevorderen. Hiervoor is het niet nodig de optimale frequentie van vibreren te
gebruiken. Indien de training vooral kwalitatieve aspecten inhield wordt er erna gevibreerd met de
optimale individuele frequentie met als doel de effecten van vibratietraining
(kracht,snelheid,vermogen,explosiviteit) na te streven.
Instelling frequentie en tijd
Ik verwees reeds een aantal maal naar het juiste gebruik op individuele basis van het
vibratieplateau om optimaal rendement te bekomen. In de topsport is het juist van het grootste
belang dat steeds gezocht wordt naar het hoogst mogelijke rendement van een trainingsvorm om
tot betere prestaties te komen. Met wat dient hierbij bij het gebruik van het trilplateau nu allemaal
rekening gehouden te worden?
Richtlijnen voor een protocol:
de vibratietijd dient te liggen tussen minimaal 10 en maximaal 60 seconden. In de praktijk
voor toppers komt het erop neer dat 60 seconden wordt gebruikt het verst van de
competitie (6 tot 8 weken ervoor). Meer naar de competitie toe en in de competitieweken
zelf vermindert dit geleidelijk tot 30 seconden.
de pauze bedraagt altijd 1 minuut
er worden maximaal 10 series uitgevoerd, opnieuw verminderend naar de competitie toe.
maximaal 1 sessie per dag. Voor de weekplanning zie hoger.
voor het bepalen van de optimale individuele frequentie wordt voor toppers
best de test met EMG (electromyografie) -feedbackuitgevoerd. Bij dit wens ik
even
langer stil te staan.
Professor Bosco merkte tijdens zijn wetenschappelijke onderzoeken
op dat sommige testpersonen hele goede resultaten behaalden met
vibratietraining, maar dat dit trainingsprincipe bij anderen personen
weinig tot geen resultaat te zien gaf. Bij meting van de spieractiviteit
met behulp van EMG bleek dat de testpersonen die goed reageerden
op vibratietraining een hoge EMG-waarde hadden en mensen die
weinig tot geen resultaat boekten, een lage EMG-waarde. Kortom :
om enig resultaat te behalen met vibratietraining zullen de spieren in
ieder geval geactiveerd moeten worden en dus moeten werken.
Daarmee is gezegd dat niet alle vibratie werkzaam en effectief is,
maar alleen als de spieren werken. Dat is ook de reden waarom het
zitten of staan op een centrifuge of wasmachine geen effect heeft,
simpelweg omdat de spieren geen activiteit vertonen.
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Uit verricht wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ieder persoon een individuele, optimale
frequentie heeft. Voor een effectieve en verantwoorde training met vibratie is het belangrijk om juist
die individuele frequentie te weten, anders is vibratietraining als trainingsmethode voor toppers
praktisch zinloos. Juist dit gegeven waarbij die optimale frequentie zo belangrijk is geeft het
verschil in effectiviteit aan. Het uitvoeren van een EMG -test is vrij simpel. Men gaat op het
trilplateau staan en er wordt een plakelektrode aangebracht op of de bovenbeenspier (vastus
lateralis) of de kuit (gastrocnemius). De machine wordt in de testmodule gezet.
Eerst zal de trilplaat 5 seconden lang een frequentie aanhouden van 20 Hz, dan schakelt deze
door naar opeenvolgende frequenties resp. 25-30-35-40-45-50-55 Hz. Het testprogramma voert
gedurende elke 5 seconden een EMG-test uit op alle genoemde frequenties. De test duurt dus in
totaal 40 seconden. De uitgevoerde EMG-meting heeft continu de spieractiviteit gemeten en
vastgesteld hoe hard de spieren gedurende de frequentierange werken. De microprocessor die
ingebouwd is in het trilplateau heeft onthouden op welke frequentie de EMG-waarde het hoogst
was. We noemen dit ook wel intelligente vibratie. De computer vertelt bij welke frequentie optimaal
kan getraind worden.

In bovenstaande grafiek werd bij een testpersoon een EMG-meting gedaan tijdens de
vibratietraining. Aan de linkerzijde van de grafiek staat de EMG-activiteit (in microvolts Mv) af te
lezen. Bij deze testpersoon is die activiteit:
20 Hz: 15
25 Hz: 75 !!
30 Hz: 30
35 Hz: 18
40 Hz: 15
45 Hz: 15
50 Hz: 16
55 Hz: 12
Het is duidelijk dat voor deze persoon 25 Hz de optimale frequentie is, waarbij de spieren het
hardste werken, namelijk 75 millivolt. Zou deze persoon met 40 Hz gaan vibreren, dan is de EMG
waarde slechts 15 millivolt en dus bij is de EMG waarde bij 25 Hz maar liefst 5x zo hoog.
Het maakt dus veel verschil in resultaat indien met de juiste frequentie gevibreerd wordt. In een
ander onderzoek werden 50 personen onderworpen aan deze test die ze 5x herhaalden. Het
resultaat was dat 38x dezelfde optimale frequentie werd bekomen, 7x plus of min 5Hz en 5x
willekeurig m.a.w. voor deze laatste categorie speelt het geen rol op welke frequentie wordt
gevibreerd.
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Voor de trainingspraktijk betekent dit dat het niet zo is dat voor iedereen zomaar de
vibratiefrequentie moet verhoogd worden om op langere termijn beter trainingseffect te boeken,
soms wel integendeel!
BESLUIT : vibratietraining kan in de topsporttraining een meerwaarde betekenen op voorwaarde
dat deze juist wordt toegepast en alle parameters om een optimaal rendement te bekomen zijn
vervuld. Kleine verbeteringen maken in de topsport dikwijls het verschil tussen wel of net niet!
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Bosco, C. : L'effetto della vibrazione sulla forza muscolare e sul profile ormonale in atleti;
Atleticastudi, No. 4/5/6, 1998, pg. 7-14.
Bosco, C.; Cardinale, M.: Nuove frontiere dellí allenamento sportive : le vibrazioni. Effetti sul
comportamento meccanico del musculo scheletrico. Coaching and Sport Science Journal, Vol. 3.,
No.1., 1998, pg. 53-59.
Bosco, C.; Cardinale, M.; Tsarpela, O.; Colli, R.; Tihanyi, J.; von Duvillard, S.P.; Viru, A. : The
influence of whole body vibration on jumping performance; Biology of Sport, Vol. 15., No. 3., 1998,
pg. 157-164.
Bosco, C.; Cardinale, M.; Tsarpela, O.: Influence of vibration on mechanical power and
electromyogram activity in human arm flexor muscles; Eur. J. Appl. Physiol. Vol. 79., 1999, pg.
306-311.
Bosco, C.; Colli, R.; Introini, E.; Tsarpela, O.; Madella, A.; Tihanyi, J.; Viru, A. : Adaptive responses
of human skeletal muscle to vibration exposure; Clin. Physiol. Vol. 19., No. 2., 1999, pg. 183-187
Bosco, C.; Colli, R.; Cardinale, M.; Tsarpela, O.; Bonifazi, M. : The effect of whole body vibration
on mechanical behaviour of skeletal muscle and hormonal profile; In : Lyritis,G. (Red.) : MusculoSkeletal Interactions, Vol. 2., Hylonome Editions, Hellenic Institute of Osteoporosis, Griekenland.
Bosco, C; Iacovelli, M; Tsarpela, O; Cardinale, M; Bonifazi, M; Tihanyi, J; Viru, M; De Lorenzo, A;
Viru A: Hormonal responses on the whole body vibration in man; Eur.J.Appl.Physiol. Vol.81, 2000,
pg.449-454.
Bosco, C; Cardinale, M; Tsarpela, O; Locatelli, E: New trends in training science: The use of
vibrations for enhancing performance; New Studies in Athletics, Vol.14, No.4, 1999, pg.55-62.
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Workshop 6:
Het belang van een goede motorische basisvorming
(Emile Rousseaux)
Emile Rousseaux gaf tijdens workshop 6 een lezing over “Het belang
van een goede motorische basisvorming”. Hieronder volgt de tekst die
Emile Rousseaux ter beschikking stelde voor het congresboek van de
Dag van de Trainer. Deze tekst is geen exacte weergave van de
uiteenzetting van Emile Rousseaux over het “Belang van goede
motorische basisvorming” tijdens “De dag van de Trainer” op 18
december 2004, maar geeft de geest en de krachtlijnen weer van de
ideeën van Emile Rousseaux die hun vertaling krijgen in “De
Bewegingsschool”. In deze tekst vindt u terug welk het belang van De
Bewegingsschool is voor een goede motorische basisvorming en welke
mogelijkheden De Bewegingsschool heeft om voor deze goede
motorische basisvorming te zorgen.

1
2
3

Inleidend
In De Bewegingsschool staan bewegen, plezierbeleving en globale ontplooiing van het kind
centraal. Wij wakkeren het plezier in bewegen aan en door te bewegen bevorderen wij de
gezondheid en de algemene ontwikkeling van het kind. De bestaansreden van De
Bewegingsschool is dat jonge kinderen vandaag nog steeds onvoldoende ruimte hebben om te
bewegen en te spelen. De Bewegingsschool beoogt niet alleen de ruimte en de materiële
omgeving om samen met mama of papa te bewegen, maar ook om samen het plezier van
bewegen te beleven. De visie van De Bewegingsschool sluit perfect aan bij de Olympische geest
en waarden: vanuit een gezondheidsperspectief meer kinderen meer bewegingskansen bieden en
tegelijkertijd de basis leggen voor een mogelijke doorstroming naar “hun” sport.
De aanpak van De Bewegingsschool is er op gericht de kinderen intensief te laten bewegen op
emotioneel, relationeel en functioneel gebied. Dit gebeurt in “het bos in de zaal”. Met plinten,
banken, planken, autobanden, buizen, matten, enz. wordt steeds een veranderende, rijke en
weldoordachte bewegingsomgeving gecreëerd. De kinderen worden zo tot een spontane
bewegingsactiviteit gestimuleerd. Deze vrije, spontane activiteit laten ontdekken vormt de basis
van de didactische aanpak.
De Bewegingsschool zorgt ervoor dat alle kinderen van 1,5 tot 8 jaar, ongeacht hun persoonlijke
niveau en verwachtingen, zin krijgen om te bewegen en wil dat bewegen ook zin geven.
Daarnaast wenst De Bewegingsschool kinderen tot 12 jaar te helpen om zich beter voor te
bereiden op een specifieke sportopleiding.
Hierna zullen we even dieper ingaan op de visie, de didactische aanpak en enkele bijzondere
kenmerken van de werking van De Bewegingsschool.
De visie
De Bewegingsschool wil kinderen via een totaal bewegingsaanbod begeleiden in hun totale groei.
Daartoe is het nodig dat een kind zich veilig voelt, zelfvertrouwen heeft en zich bekwaam voelt.
Kortom dat het kind nieuwsgierig en ondernemend is. Daarom houden we in eerste instantie
rekening met de interne emotionele dynamiek van het kind. Dit wil zeggen wat we het kind zichzelf
laten zijn binnen een welomschreven kader van tijd en ruimte. Het gaat om “laten-zijn” en duidelijk
niet om “laten doen”.
Als het kind “zich goed in zijn vel voelt”, zal het zich gemakkelijker openstellen om te leren. De
functionele, globaal-relationele en cognitieve ontwikkelingsdoelen kunnen zich beter ontwikkelen
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indien dit steunt op een goed verankerde interne emotionele dynamiek. De actieve betrokkenheid
van de ouders tijdens de activiteit speelt hierin een cruciale rol.
De bedoeling van de functionele ontwikkeling is dat het kind voldoende motorische
basisvaardigheden heeft om te functioneren in zijn dagelijkse omgeving en in een sportclub in het
bijzonder. De Bewegingsschool biedt een visie en didactisch denkproces om de drop-out op
latere leeftijd te beperken. Daarvoor is een investering op zeer jonge leeftijd noodzakelijk.
Met de globaal-relationele ontwikkeling leren we het kind om te gaan met zijn eigen emoties en
verlangens. We leren het kind zich open te stellen voor de anderen. Vanuit een totale lichamelijke
betrokkenheid kan een kind zich uitdrukken en leren communiceren met anderen.
De
Bewegingsschool stimuleert het socialisatieproces van het kind en bereidt het voor om sociaal en
respectvol met de anderen en zijn omgeving om te gaan.
Tot slot beïnvloedt De Bewegingsschool op een indirecte wijze de cognitieve ontwikkeling van
kinderen. Wanneer de interne emotionele dynamiek van het kind goed verankerd is, zal het zich
meer openstellen voor de ontwikkeling van de schoolvaardigheden.
De didactiek: een procesmatige en gedifferentieerde aanpak
De begeleiding van het kind is gebaseerd op een didactisch denkproces dat zich richt op de relatie
tussen de aangeboden situatie en de eventuele doelen en middelen aangereikt door de volwassen
begeleider. Dit alles rekening houdend met de evolutie van het kind.
De begeleider kan drie benaderingswijzen voorstellen:
het aanbod van een situatie – de vrije spontane motoriek
een situatie aangevuld met een doel – de begeleide motoriek fase 1
een situatie met een doel die op een specifieke wijze dient te worden gerealiseerd – de
begeleide motoriek fase 2
De vrije spontane motoriek
Hierbij wordt door de begeleider een situatie gecreëerd ( door de creatie van een opstelling)
zonder een doel op te geven en zijn er geen aanwijzingen over de uitvoeringswijze. Vanuit hun
eigen mogelijkheden zoeken kinderen naar leuke oplossingen om hindernissen te overwinnen. Dit
is het moment van de grote ontdekkingstocht: wat kan ik, wat durf ik, wat doe ik graag, hoe geraak
ik boven? Een kind mag een bepaalde actie 10 keer herhalen, mag even stoppen om uit te rusten,
mag het circuit verlaten om op een andere plaats te spelen.
Het kind evolueert op eigen ritme. Deze ontdekkingsreis op eigen ritme zorgt voor veel lawaai en
chaos. In een zaal waar De Bewegingsschool plaats heeft met heel veel lawaai, waar we met
moeite kunnen zien wie of waar de begeleiders zijn en waar geen wachtende kinderen in rijen
staan, is men op een goede manier bezig. Het kind is vrij in zijn acties met respect voor het
materiaal en de veiligheid voor zichzelf en de anderen.
Dit is het domein van de vrije spontane activiteit. De activiteit voor de peuters (1,5 tot 2,5 jaar) is
nagenoeg enkel op deze benaderingswijze gebaseerd. We geven de kinderen alle kansen om
zichzelf te laten “zijn” (verschilt van “laten doen”!!).
Ook voor de kleuters is dit de
hoofdbenadering, maar rekening houdend met het niveau, de ervaringen, de verwachtingen van de
kleuter worden stappen gezet richting het tweede niveau: de begeleide motoriek – fase 1.
Begeleide motoriek eerste fase
Tijdens een eerste fase biedt de begeleider een situatie en een doel aan zonder eerst te
preciseren op welke wijze dit doel dient te worden bereikt. Voorbeeld : een begeleider stelt het
volgende doel voorop: "Kunnen jullie per twee de bal van op het laken het plafond laten raken?"
Hier komen we terecht in het domein van de overgang van spontane naar begeleide motoriek. De
kinderen krijgen bepaalde suggesties door de begeleider aangeboden en dienen persoonlijke
oplossingen te zoeken of te kiezen uit verschillende mogelijkheden.
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Dit is het domein van de individuele tactiek of anders gezegd “het oplossen van een
probleemsituatie”. Deze aanpak wordt geïntroduceerd bij de kleuters en is zeker aanwezig bij de
groep kinderen van 6 tot 8 jaar.
Begeleide motoriek tweede fase
In een volgende fase wordt naast de situatie en het doel ook de werkwijze aangegeven. De
begeleider geeft een duidelijke opdracht. Voorbeeld : "Leg de bal op een laken en buig de benen
volledig door om vervolgens de benen en de armen volledig te strekken." De begeleider komt
tussen op het gebied van nauwkeurigheid, intensiteit, het bewegingsgevoel, medewerking,
controle, …
Dit is het domein van de techniek. Deze aanpak komt aan bod bij de kinderen van 6 tot 8 jaar en
is een eerste introductie in de kennismaking met verschillende sportvaardigheden.
Het is een utopie te denken dat een kind elke bewegingservaring zelf kan ontdekken. In de
tweede en derde benadering kan een begeleider op het geschikte moment de motorische
mogelijkheden van de kinderen verrijken.
Een gedifferentieerde aanpak is er op gericht om vertrekkende van de individuele realiteit van elk
kind te streven naar het persoonlijk maximale niveau. Een sessie van De Bewegingsschool bestaat
steeds uit het aanbieden van een grote verscheidenheid aan uitdagingen voor de deelnemende
kinderen onder de vorm van constructies en/of oefeningen.
Samenvattend
Vorm 1 Vorm 2 Vorm 3
Situatie Situatie Situatie
Doel
Doel
Doel
Middel Middel Middel
De verschillende hoofdvormen hebben elk hun eigen belangrijkheid
Vorm 1 stimuleert de vorming van een algemene spontane motoriek, de ontwikkeling van de
eigen mogelijkheden. De begeleider verzekert vooral de veiligheid en observeert de activiteit
van de kinderen.
Vorm 2 stimuleert het gevoel voor tactiek, het zoeken naar oplossingen in al of niet complexe
situaties. De begeleider geeft een doel aan, maar geen oplossing. Wel moet het zoeken naar
oplossingen worden gestimuleerd en ook het leren observeren van wat anderen doen.
Vorm 3 omvat meer het technisch aspect. Hier is de tussenkomst van de begeleider dan ook
het grootst. Er wordt aangegeven op welke manier een doel kan bereikt worden en met welke
intensiteit en nauwkeurigheid zij dat kunnen bereiken.
De werking van De Bewegingsschool
Om deze visie en didactiek in praktijk om te zetten, zodat het effectief effecten voor het kind
ressorteert, zijn er enkele specifieke vereisten naar de organisatie van De Bewegingsschool. We
zetten de specifieke kenmerken van De Bewegingsschool even op een rij.
De materiële omgeving
Er is geen optimaal aanbod wanneer enkel met klein materiaal wordt gewerkt. De
Bewegingsschool confronteert de kinderen met een aaneenschakeling van verscheidene
opstellingen waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine en grote materialen. Deze opstellingen zijn
de grondstof van De Bewegingsschool. De differentiatie in de opstellingen en de voortdurende
beschikbaarheid van ouders en begeleiders zorgen voor een stimulerende omgeving waarin het
kind intensief kan bewegen op emotioneel, relationeel en functioneel vlak. Dit sluit niet uit dat een
werking kleinschalig en met bescheiden materiaal kan worden gestart. Deze omgeving dient de
kinderen maximale kansen te bieden om het plezier van het bewegen te ontdekken. De
differentiatie in de opstellingen zorgt er niet enkel voor dat kinderen vele bewegingservaringen
kunnen opdoen; het dient er ook voor te zorgen dat het voor elk kind toegankelijk is en dat het zich
bekwaam voelt om te bewegen.
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De activiteit begint steeds met een persoonlijke ontvangst van elk kind. Zij krijgen een klever met
hun naam op. Dit is heel belangrijk om de kinderen zich thuis te laten voelen en met meer
vertrouwen aan de activiteit te laten beginnen. De begeleiders kunnen elk kind hierdoor ook
persoonlijk aanspreken.
Een evenwichtig begeleidingsteam
De organisatie van De Bewegingsschool is niet mogelijk zonder de inzet van een groep mensen
die samen enthousiast kinderen willen begeleiden in hun evolutie. In De Bewegingsschool hebben
begeleiders verscheidene functies: de veiligheid verzekeren,
plezierbeleving, emotionele
betrokkenheid, motorische begeleiding, samenspel, communiceren met ouders, enzovoort…. Er is
plaats voor mensen met veel en weinig ervaring, voor jong en oud…. Het is een permanente zorg
om een evenwicht te hebben in de bekwaamheden van het begeleidingsteam. Een team dat
bestaat uit mensen met verschillende ervaringen en verscheidene opleidingsvormen (lic/reg. LO,
trainers, orthopedagogen, kleuterleidsters, logopedisten, studenten, …) vermijdt dat het kind
eenzijdig wordt geobserveerd, geëvalueerd en benaderd. Het kind wordt in de eerste plaats als
kind benaderd en niet als “atleet”.
Doelgroep
De Bewegingsschool richt zich tot kinderen van anderhalf jaar tot 8 jaar, samen met hun ouders.
We organiseren een activiteit voor een doelgroep die niet door de bestaande sportstructuren kan
worden opgevangen. De meeste sportclubs hebben ondanks alle lovenswaardige inspanningen
geen aangepaste werking die voldoende rekening houdt met de noden van kinderen van deze
leeftijdsgroep. De rijke en doordachte omgeving, de aanpassingen door de begeleiders en de
evolutie van spontane naar gesuggereerde motoriek laten toe dat zowel motorisch zwakkere
kinderen als sportieve talenten aan hun trekken komen.
Continuïteit
Naast het aanbod van éénmalige bewegingsactiviteiten door verscheidene organisaties is er voor
deze doelgroep een duidelijke behoefte aan een gestructureerd en continu aanbod, zoals De
Bewegingsschool. Door de activiteit wekelijks en over meerdere jaren te organiseren, krijgen
kinderen de kans te evolueren en te groeien. Zo hopen we dat ze voldoende “bagage” hebben
om met succes later actief te blijven in een sportclub. De Bewegingsschool werkt uitsluitend
procesgericht. In De Bewegingsschool beogen we geen resultaten op korte termijn. Het is het
streven van de Bewegingsschool dat elk kind zin krijgt om nadien te blijven bewegen en sporten.
De Bewegingsschool is een eerste opleidingscentrum voor kinderen en beweging: kinderen
hoeven en kùnnen namelijk niet in De Bewegingsschool blijven….
Ouders
Om een kind te motiveren tot een bewegingsactiviteit is het noodzakelijk dat het zich goed in zijn
vel voelt. Hoe jonger het kind, hoe dominanter de affectieve emotionele beleving. De actieve
betrokkenheid van de ouders zorgt voor een fysieke en affectieve veilige omgeving. Zij hebben de
gelegenheid om samen met hun kind te spelen, samen iets intens te beleven. Bovendien krijgen
ouders meer inzicht in de psychomotorische mogelijkheden van hun eigen kind. Door deze
praktische terreinervaring worden ouders bewust van het belang van beweging voor hun kind.
De meerwaarde van De Bewegingsschool binnen een sportclub
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat De Bewegingsschool totaalomvattend is:
het overstijgt de sport omdat we het leren bewegen zien als een belangrijk instrument in de
globale ontplooiing van het kind en zijn nut in het dagelijks leven
Het overstijgt elke sporttak omdat we de algemene motorische basiskwaliteiten willen
stimuleren die in àlle sporten nuttig kunnen zijn.
De ontwikkeling van een goede motorische basisvorming is niet mogelijk zonder ook aandacht te
besteden aan de globaal-relationele ontwikkeling. Dit vereist dat er in een stad/gemeente een
Bewegingsschool is om dit noodzakelijk bewegingsaanbod voor kinderen te organiseren. Dit kan
de basis zijn van waaruit kinderen beter voorbereid kunnen doorstromen naar hun “sporttak”.
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In de overgang van algemene basisvorming naar de jeugdsportopleiding kan De Bewegingsschool
de sportfederaties helpen vermits het noodzakelijk blijft om binnen de sportopleiding voldoende
aandacht te besteden aan algemene basismotorische vorming. Gezien de maatschappelijke
evoluties, staan de sportclubs voor een dubbele opdracht:
de kinderen opleiden in een bepaalde sporttak
de bewegingsarmoede bij de kinderen opvangen

1

Deze opdracht wordt des te belangrijker naarmate men op jongere leeftijd rekruteert.
Het evenwicht tussen algemene basisvorming en sportspecifieke vorming zal per sporttak
verschillen. Voor elke sporttak zijn met name de leeftijden verschillend waarop de kwaliteiten van
het topniveau kunnen/moeten worden bereikt.
De Bewegingsschool is in deze zin niet enkel een ideale voorbereiding op een sportclub maar kan
tevens de sportwereld mee helpen zoeken hoe de jeugdtrainingen en de jeugdcompetities kunnen
worden aangepast in functie van het ontwikkelingsniveau van de kinderen en dit rekening
houdend met de vereisten voor het latere topniveau.
Aan de ene zijde is er aandacht voor de algemene psychomotorische ontwikkeling van kinderen;
aan de andere zijde is er aandacht voor de sportopleiding van jonge kinderen. Wat ontbreekt in
ons “landschap” is de aandacht voor de schakel tussen beide, met name; de transfer, de overgang
tussen algemene en sportspecifieke opleiding.
Het ontbreekt hier in eerste instantie aan wetenschappelijk
terreinonderzoek.
De
Bewegingsschool nodigt de sportfederaties uit om “horizontaal”, over de eigen sportgrenzen heen,
hierover verder van gedachten te wisselen.
Enkele aandachtspunten voor een gedachtewisseling zijn o.m.:
Hoe jonger het kind is, hoe meer het nog kind is en minder “speler/atleet”. Dit betekent dat we
meer rekening moeten houden met de complexe persoonlijkheid van het kind en dat we minder
aandacht moeten hebben voor de “sportvaardigheden”.
De trainingsmethode dient meer op de leefwereld van kinderen te worden afgestemd met
meer aandacht voor de ontwikkeling van de algemene basiskwaliteiten.
De competitieregels dienen meer rekening te houden met de grote verscheidenheid in het
niveau van de kinderen. Er dient meer plaats te komen voor een variatie aan spelvormen.
Hoe kan worden vermeden dat kinderen na enkele jaren training en wedstrijden nog niet zijn
“opgebrand” op de leeftijd van 12 jaar, de leeftijd wanneer het intensiever en sportspecifieker
trainen belangrijker wordt? Men dient duidelijk op lange termijn en procesgericht te werken.
Het spanningsveld tussen de talenten en de niet-talenten neemt toe. Hoe kan je daarmee
omgaan? Hoe kan je ook “niet-talenten” blijven motiveren om naar hun persoonlijk maximale
niveau te streven?
Hoe kunnen we samenwerken om de begeleiding van jonge kinderen niet zomaar over te laten
aan improvisatie en ”toevallige” omstandigheden?
enz….
Het vinden van antwoorden op deze en vele andere vragen en het toepassen ervan op het terrein
kunnen er voor zorgen dat meer kinderen meer spelvreugde beleven en binnen hun maximale
niveau kunnen presteren. De Bewegingsschool herkent zich volledig in de kernfunctie van een
sportclub: streven naar het persoonlijke maximale niveau van elk kind.
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Voorstelling van De Bewegingsschool in de bewegings- en sportopleiding
Leeftijd
De Bewegingsschool
De jeugdsportopleiding
1,5 - 2,5 jaar Met ouders
Aandacht voor de vrije spontane motoriek

2,5 - 5 jaar

6 - 7 jaar

Individuele activiteit
Met ouders
Aandacht voor de vrije spontane motoriek en
overgang naar de begeleide motoriek
Individuele activiteit
Algemene
bewegingsvormen
Overgang met ouders naar zonder ouders
specifieke
Overgang van spontane motoriek naar begeleide aangevuld met
oefeningen eigen aan de
motoriek
gekozen
sport
in
de
Overgang van individuele naar sociale activiteit
volleybalschool,
tennisschool,
basketschool,
atletiekschool,
enz…
Met
voorbereiding
op
sportspecifieke
bewegingsvormen aangepast aan het niveau van
het kind. Ontdekken van sportdomeinen.

8 -15 jaar

16+

Algemene bewegingsvormen en
meer specifieke oefeningen
eigen aan de gekozen sport in
de volleybalschool, tennisschool,
basketschool,
atletiekschool,
enz…
Verder sportopleiding gericht
naar competitie of recreatieve
beoefening in diverse clubs

De Bewegingsschool
bewegingsschool@skynet.be
www.achilles-bewegingsschool.be
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Workshop 7:

Coaching / Leiding geven (Marc Lammers)
Marc Lammers gaf tijdens workshop 7 een lezing over “Coaching / Leiding
geven”.

1

Hieronder volgt de presentatie die werd gebruikt voor de uiteenzetting. Een
tekst werd niet door de spreker ter beschikking gesteld.

2
Dia 1
Coachen doe je samen !

3

Dia 2
Bondscoach Spanje 1998 - 2000

Bondscoach Nederland 2000 - ???
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Dia 3
Trainingsintensiteit en omvang:
Aantal trainingen per week (à 2 uur) voor 2000
Land
Trainingen

Wedstrijden

Australië
Argentinië
Nederland
Spanje
China
Korea

40
24
21
28
49
35

10
9
4
9
12
10

Trainingintensiteit en omvang vanaf 2001:
Tijdens de competitieperiodes:
8 trainingen
Tijdens de voorbereidingsperiodes: 10 trainingen
o Maandag:
1 krachttraining op locatie
o Dinsdag:
2 trainingen met nationaal
o Woensdag: 1 training met de club
o Donderdag: 2 trainingen met nationaal
o Vrijdag:
1 training met de club
o Zaterdag:
vrijdag
o Zondag:
Competitie
Dia 4
Niet veranderen is stilstaan
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Dia 5
Omgaan met veranderingen:

1
2
3
Dia 6
Mensen onthouden:
10% van wat ze horen
35% van wat ze zien
55% van wat ze zien en horen
70% van wat ze zelf zeggen
90% van wat ze zelf zeggen en doen
Resultaat = Zelfbewustzijn vergroten
Dia 7
Mentaal sterker worden:
Zelfbewustzijn vergroten (map, beoordelingsformulier, …)
POP maken
Individuele begeleiding (faalangst, zelfbeeld, …)
Typologie
Kern kwadranten
Assertief worden
Teambuilding
Dia 8
Tussenstop in Kuantan (Maleisië):
Teambuilding
Conditietraining
Ontspannen
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Dia 9
Vereiste competenties:
Vroeger
Rationeel
Instructie geven
Push
Outcome goals
Coaching
All round coaching
Team development

Nu
Emotioneel
Inspireren/delegeren
Pull
Performance goals
Mentroing (zelfbewustzijn)
Specialisme
Individual development
Multicultureel
Competentiemanagement

Dia 10
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Workshop 8:
Aanpassingen van de sportclub in functie van sporters
met een handicap (vlnr. Frank Jespers, Natascha Bruers, Jonas
Martens, Jessica De Smet)

1
2

Hieronder volgt de gezamenlijke presentatie die deze sprekers gebruikten voor hun uiteenzetting.
Een tekst werd niet door de sprekers ter beschikking gesteld.

Dia 1
Doelen voor trainers en begeleiders:
1. Verbeteren perceptie t.o.v. doelgroep
2. Verhogen motivatie t.o.v. doelgroep
Dia 2
Videobeelden:
1. Sporters met verstandelijke handicap
2. Sporters met motorische en visuele handicap
Dia 3
Vraagstelling:
1. Wie kwam in aanraking met personen met een handicap ?
2. Wie heeft momenteel sporters met een handicap in zijn/haar sportclub ?
Dia 4
Inhoud van de presentatie:
Wat is een handicap/beperking (Jessica De Smet)
Welke handicap: (motorische – visuele – auditieve – verstandelijke – psychische)
Situatieschets van Frank Jespers, ex-topsporter (Frank Jespers)
Sporters met beperking binnen de sportclub (Natascha Bruers) – stappenplan, knelpunten
Situatieschets van Jonas Martens, huidig topsporter (Jonas Martens)
Gehandicaptensport in Vlaanderen (Jessica De Smet)
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3

Dia 5
Wat is een handicap/beperking ?

Dia 6
Welke handicap - Motorisch (rolstoelers)
Dwarslaesie – kinderverlamming
= beschadiging van het ruggenmerg door een fractuur (luxatie) van wervel(s) of door een
infectie
= Verlamming van 1 tot 4 ledematen
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Dia 7
Welke handicap - Motorisch (Amputés)

1
2
3
Dia 8
Welke handicap - Motorisch (Les autres)
Les autres = de andere fysieke hadicaps o.a.: bewegingsbeperking, dwerggroei, spierziekte
Met elektrische rolstoel -> stick wordt aan de rolstoel vastgemaakt

Dia 9
Welke handicap - Motorisch (Hersenverlamden)
Hersenverlamming = aandoening t.g.v. hersenbeschadiging
Stoornis in de spierfunctie met variaties tussen lichte spraakmoeilijkheden en totaal verlies aan
bewegingsmogelijkheid
Deel 2: Teksten van de sprekers
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Dia 10
Welke handicap - Visueel
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Dia 11
Welke handicap - Auditief
Groepeert doven en slechthorenden
Vaak ook evenwichtsproblemen t.g.v. beschadiging binnenoor
Geen zichtbare handicap
Groot communicatieprobleem
Gebarentaal vnl. bij doven
DEAFLYMPICS

1

Dia 12
Welke handicap - Verstandelijk
Groepeert personen met verstandelijke handicap
IQ <75 ontstaan voor de leeftijd van 18 jaar
Leven in een bijzondere instelling of school
Vnl. recreatiesport
SPECIAL OLYMPICS nationaal evenement tijdens hemelvaartweekend, 2800 deelnemers

2
3

Dia 13
Welke handicap - Psychisch
Groepeert personen met psychosociale beperkingen
Verblijven in een psychiatrisch ziekenhuis of zijn bewoner van een project beschut wonen
of bezoeken een activiteitencentrum binnen de geestelijke gezondheidszorg
Vnl. recreatiesport
Dia 14
Situatieschets van Frank Jespers – ex-topsporter
Op de leeftijd van 4 jaar werd ik door poliomyelitis (kinderverlamming) getroffen met als gevolg een
volledige verlamming van beide onderste ledematen.
Op 9-jarige leeftijd werd ik opgenomen in het ziekenhuis om mij voor te bereiden op het autonoom
voortbewegen met behulp van orthopedische apparaten.
Tijdens deze 2 jaar durende revalidatie maakte de hydrotherapie een belangrijk deel uit van het
behandelingsproces. Door de dagelijkse sessies in het zwembad kwam men bijna spontaan tot
zwemmen.
Een van de belangrijkste factoren in het post revalidatieproces was de integratie in de
maatschappij. Mijn ouders opteerden o.a. om mij het gewone onderwijs te laten volgen. Bij toeval,
via een affiche, nam ik deel aan de Belgische kampioenschappen zwemmen voor personen met
een handicap. Dit was zo een positieve ervaring dat ik mij meer op de zwemsport in
competitieverband wilde toeleggen. Daarom wens ik lid te worden van jouw zwemclub met als doel
mijn zwemstijlen te verbeteren en een efficiënt trainingsprogramma te volgen in functie van
wedstrijden op nationaal en internationaal vlak.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Bespreking in kleine groepen.
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Concrete vraagstelling:
1. Frank wil zijn techniek verbeteren. Wat is jullie aanpak ?
2. Frank wil zijn trainingen degelijk opbouwen. Hoe pakken jullie dit aan ?
3. Frank wil aan nationale en internationale competities gaan deelnemen ? Wat is de aanpak
binnen je club ?
Dia 15
Sporters met beperking binnen de sportclub – Situatie Nederland
2 soorten mogelijkheden:
Gehandicaptensportvereniging
Reguliere sportvereniging
Project Organisatorische Integratie:
Opzetten van sportactiviteiten binnen de reguliere vereniging en samenwerking reguliere
sportbond
Uitzonderingen: goalball, showdown, wheelchair rugby
Dia 16
MOTTO:
Normaal wat normaal kan en speciaal wat speciaal moet
Dia 17
Aanpak (checklist) = Stappenplan Organisatorische Integratie
Fase 1:
Oriëntatie en voorbereiding
o Analyseren van de situatie
o Doelgroep bepalen
o Doelstelling formuleren
Fase 2:
Planning van activiteiten
o Planning maken, taken verdelen
o Kosten ramen en dekken
o Ondersteuning en samenwerking zoeken
Fase 3:
Uitvoering van activiteiten
o Kader voorlichten, leden informeren
o Informeren en interesseren
o Kennismakingsactiviteiten organiseren
o Leden inschrijven
Fase 4:
Afronden
o Evalueren
o Continueren
Dia 18
Kritische succesfactoren:
Voldoende en deskundig kader (kennis en vaardigheid)
Voldoende doelgroep
Gedragenheid binnen de sportclub
Goede voorbereiding
Blijvende aandacht voor integratie en acceptatie
Oog voor continuïteit
Afstemming reeds bestaande initiatieven
Dia 19
Knelpunten van persoonlijke aard:
Ernst van de handicap/beperking
Zelfbeeld en beleving van de eigen handicap
Drempelvrees
Motivatie
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Dia 19
Knelpunten van sociale aard:
Houding familie, vrienden en begeleiders t.a.v. sport
Vrienden/vriendinnen om mee te sporten
Houding/aanvaarding van de omgeving t.a.v. mensen met een handicap

1

Dia 20
Knelpunten voor de sportclub:
Onbekendheid
Aanvaarding
Organisatorische aspecten:
o Kader
o Tijdstip en plaats van het aanbod
o Grootte van de doelgroep
o Aanpassingen
o Kosten

2
3

Dia 21
Situatieschets van Jonas Martens, huidig topsporter
Korte voorstelling van zichzelf
Waarom beginnen zwemmen ?
Waarom bij handicapspecifieke club ?
Waarom bij valide sportclub ?
o Voordelen
o Moeilijkheden
Video
Dia 22
Gehandicaptensport in Vlaanderen:
1 competitieve gehandicaptensportfederatie (VLG vzw)
Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw
P/a Huis van de Sport
Zuiderlaan 13
9000 Gent
Tel: +32 (09)243 11 70
Fax: +32 (09)243 11 79
E-mail: vlgvzw@skynet.be
Web: www.vlg.be
2 recreatieve gehandicaptensportfederatie
RECREAS vzw
PSYLOS vzw

PSYLOS vzw
Valkerijgang 26
3000 Leuven
Tel: 016/22.04.15
Fax: 016/23.24.55
E-mail : info@psylos.be
Web : www.psylos.be

RECREAS vzw
Sint Jansstraat 32-38
1000 Brussel
Tel: 02/515.06.57
Fax: 02/511.50.76
E-mail: info@recreas.be
Web : www.recreas.be

Provinciale Sportdiensten en Sportdienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)
Special Olympics Belgium (SOB)
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Denkcel gehandicaptensport van de Vlaamse Trainersschool samen met
afgevaardigden van onderwijsinstellingen
o Organisatie van aanvullende modules
o Sporttakoverschrijdende module “begeleiden van sporters met een handicap”
o Sporttakspecifieke module paardrijden, zwemmen, judo, basketbal

de

Dia 23
En binnenkort uw club ook ?
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1
2
3

Deel 3
Resultaten van de bevragingen
Deel 3: Resultaten van de bevraging van sportclubs, trainers en gediplomeerden
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Inleiding
In Vlaanderen werd in 1956 gestart met sportkaderopleidingen. Sinds die tijd is er een hele
evolutie geweest binnen de sportkaderopleidingen in Vlaanderen. In onderstaande paragraaf wordt
de historiek van de sportkaderopleidingen geschetst. Er wordt beschreven hoe de
sportkaderopleidingen tijdens deze 48 jaren evolueerden en hoe de nadruk steeds meer kwam te
liggen op kwaliteitsverbetering. Om deze kwaliteitsverbetering te toetsen aan de wensen van de
sportclubs en de niet–gekwalificeerde en gekwalificeerde trainers uit deze sportclubs, werden
tijdens het najaar van 2004 grootschalige bevragingen uitgevoerd bij de sportclubs en de trainers
of gediplomeerden. De resultaten hiervan worden gebruikt om het beleid met betrekking tot de
sportkaderopleidingen verder bij te sturen. De resultaten worden hierna voorgesteld. Eerst een
korte historiek van de sportkaderopleidingen om te duiden welke weg er reeds is afgelegd.

1
2

Historiek van de sportkaderopleidingen (1956 – 2004)
NILOS
In 1956 werden de sportkaderopleidingen georganiseerd via een samenwerking tussen NILOS, de
verre voorganger van het huidige Bloso, en de erkende Belgische sportfederaties.
De opleiding was op dat ogenblik identiek voor elke sporttak, maar bestond toen reeds uit drie
opleidingsniveaus:
“Animator” = opleidingsniveau 1
“Hulpmonitor” = opleidingsniveau 2
“Monitor” = opleidingsniveau 3
Het aantal lesuren en het aantal stage-uren lagen vast per opleidingsniveau en bedroegen
respectievelijk 30 lesuren en 10 stage-uren voor het eerste opleidingsniveau, 60 lesuren en 20
stage-uren voor het tweede opleidingsniveau en 90 lesuren en 30 stage-uren voor het derde
opleidingsniveau.
BLOSO
In 1974 veranderde het NILOS in BLOSO. BLOSO (Bestuur voor Lichamelijke Opvoeding, Sport
en Openluchtrecreatie) bleef echter de sportkaderopleidingen organiseren via de samenwerking
met de erkende Belgische Sportfederaties. In de jaren na 1974 zouden spanningen tussen de
Franstaligen en de Nederlandstaligen ervoor zorgen dat de sportkaderopleidingen meer en meer
georiënteerd werden naar een Vlaams model, wat uitmondde in de oprichting van het LCK in 1981.
Vanaf 1974 waren de sportkaderopleidingen niet meer identiek voor elke sporttak. De
sportkaderopleidingen waren nog steeds in drie opleidingsniveaus ingedeeld, maar de naamgeving
werd aangepast zodat de naam van de opleiding beter overeenstemde met het functieprofiel van
de opleidingen:
Het eerste opleidingsniveau werd nog steeds “Animator” genoemd
Het tweede opleidingsniveau werd omgedoopt tot “Hulptrainer”
Het derde opleidingsniveau kreeg de benaming “Clubtrainer”
De lesuren waren niet meer hetzelfde voor elke sporttak en er waren vanaf 1974 geen verplichte
stage-uren meer.
Wel werd er een Algemene Basisopleiding (ABO) ingevoerd die iedereen moest gevolgd hebben
alvorens men een sportspecifiek diploma kon behalen. Deze Algemene Basisopleiding is nu nog
steeds bekend als ABO en omvatte algemene basiskennis die voor elke trainer uit elke sporttak
belangrijk is.
Landelijke Commissie voor Kadervorming (LCK)
In 1981 wordt dan de Landelijke Commissie voor Kadervorming of LCK opgericht en daardoor
konden de sportkaderopleidingen in Vlaanderen geleidelijk een eigen Vlaamse invulling krijgen die
beter was afgesteld op het sportlandschap in Vlaanderen.
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3

Om dit te realiseren werd de samenwerking tussen BLOSO en de erkende Vlaamse
sportfederaties uitgebreid met de universiteiten met een opleidingsprogramma Lichamelijke
Opvoeding.
Tussen 1981 en 1994 berustte deze samenwerking op een Gentlemen’s Agreement tussen de
partners. Er was geen officialisatie van deze samenwerking.
De doelstelling van de uitbreiding van het samenwerkingsverband was een kwaliteitsimpuls en
permanente kwaliteitsverhoging te verkrijgen voor de sportkaderopleidingen in Vlaanderen.
Vlaamse Trainersschool
In 1994 werd de Vlaamse Trainersschool opgericht, en werd de samenwerking geofficialiseerd in
de vorm van een samenwerkingsprotocol. De Vlaamse sportfederaties kregen geleidelijk aan meer
impact op de sportkaderopleidingen waardoor de inhoudelijke kwaliteit van de
sportkaderopleidingen verder steeg.
Er werd een Stuurgroep opgericht die het algemene beleid van de Vlaamse Trainersschool mee
uitstippelde. Per sporttak werden eveneens denkcellen opgericht die de inhoud van de opleidingen
in de betreffende sporttak uitwerkten en afstemden op het algemene beleid van de
sportkaderopleidingen.
Vanaf 1994 verscheen er ook een jaarlijkse brochure met daarin alle sportkaderopleidingen in
Vlaanderen. Vanaf 1994 werd de verloning van de lesgevers ingevoerd waardoor ook meer
kwaliteit van de lesgevers mocht verwacht worden.
De opleidingsstructuur van de VTS – opleidingen werd in 1994 verder gemoderniseerd, maar de 3
klassieke opleidingsniveaus werden behouden:
Initiator / Jeugdsportbegeleider
Trainer B (of Instructeur, doch dit in slechts 3 sporten)
Trainer A
De Algemene Basisopleiding of ABO werd als drempelverlagende maatregel verdeeld over de 3
opleidingsniveaus. Hierdoor werd de algemene basiskennis aangebracht op het opleidingsniveau
waar men deze kennis nodig had. Deze nieuwe vorm kreeg de naam Algemeen Gedeelte, dat nu
nog steeds in een gelijkaardige vorm bestaat.
Het Algemeen Gedeelte werd van 1994 tot 2002 steeds sportspecifiek aangeboden. Het Algemeen
Gedeelte Initiator/Jeugdsportbegeleider omvatte 16 lesuren, dat van Trainer B 28 lesuren, en dat
van Trainer A 22 lesuren.
In 1995 werd het systeem van erkende cursussen ingevoerd, waardoor VTS niet meer zelf alle
cursussen diende te organiseren maar ook haar partners dit konden doen mits ze aan de
kwaliteitseisen van de Vlaamse Trainersschool voldeden.
In 1998 werd het samenwerkingsverband verder uitgebreid met de hogescholen Lichamelijke
Opvoeding. In het beleidsplan van de Vlaamse Trainersschool (1998 – 2003) werd de oprichting
van een pedagogische cel en een inspectiecel aangekondigd met het oog op een rationalisatie van
de cursussen, een verdere pedagogische en didactische kwaliteitsverhoging en om een systeem
van permanente evaluatie van de kwaliteit van de sportkaderopleidingen op te zetten.
Op 1 juli 2000 werd de pedagogische cel uiteindelijk opgericht, en later ook de inspectiecel.
In 2002 tenslotte werd een voorlopig laatste modernisering van de opleidingsstructuur doorgevoerd
met een actualisatie van het Algemeen Gedeelte en een aanpassing van de inhoud en
naamgeving van de verschillende opleidingsniveaus. De huidige naamgeving voor de drie
opleidingsniveaus is:
Initiator
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Trainer B of Instructeur B
Trainer A
De inhoud van het Algemeen Gedeelte werd gemoderniseerd en het aantal uren werd aan de
noden aangepast. Het Algemeen Gedeelte Initiator omvat nu 16 uren en wordt nog steeds
sportspecifiek gegeven. Het Algemeen Gedeelte Instructeur B, Trainer B en Trainer A omvatten
vanaf 2002 respectievelijk 25 uren, 40 uren en ongeveer 30 uren.
De missie van de Vlaamse Trainersschool
Missie van de Vlaamse Trainersschool
De missie die de Vlaamse Trainersschool reeds 10 jaar tracht te realiseren is:

1
2
3

Wetenschappelijke studies van de laatste jaren hebben aangetoond dat de kwaliteit van de
begeleiding in de sportclubs de basis is voor een kwalitatieve werking van de sportclubs, en dat
drop-out van jongeren voor een groot gedeelte te wijten is aan een gebrek aan kwaliteit van de
begeleiding.
Als de kwaliteit van de begeleiding zo cruciaal is, dan betekent dit dat we moeten investeren in de
kwaliteit van de sportkaderopleidingen (“Zet de trainer op 1”), en de opleidingen afstemmen op de
noden van zowel de trainers als de sportclubs. Hierdoor kunnen we als Vlaamse Trainersschool
“meer trainers beter opleiden”.
De laatste jaren heeft de Vlaamse Trainersschool reeds enorme inspanningen geleverd, o.a. door
de oprichting van de pedagogische cel om de sportkaderopleidingen inhoudelijk en didactisch tot
een zeer hoog peil te brengen, waardoor het Vlaams model van sportkaderopleidingen nu reeds
als voorbeeld wordt gebruikt in het buitenland, o.a. in Zuid-Afrika.
De cruciale vraag is dan ook of de Vlaamse Trainersschool haar missie realiseert.

Bevraging van de Vlaamse sportclubs, trainers en gediplomeerden
Om te toetsen of de missie van de Vlaamse Trainersschool wordt gerealiseerd, werden in de loop
van 2004 op grote schaal bevragingen uitgevoerd bij de sportclubs, de niet – gekwalificeerde en de
gekwalificeerde trainers uit deze sportclubs en de gediplomeerden van de Vlaamse
Trainersschool. Het doel hiervan was na te gaan wat men vindt van de sportkaderopleidingen in
Vlaanderen en zo actiepunten op te stellen voor het beleid met betrekking tot de
sportkaderopleidingen in Vlaanderen.
Eerst is het nuttig enkele algemene gegevens weer te geven om de omvang van deze bevragingen
te situeren.
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Algemene gegevens over de bevraging van de sportclubs
Alle adresgegevens van de sportclubs werden opgevraagd via de erkende Vlaamse
sportfederaties en de gemeentelijke sportdiensten. Slechts 5 sportfederaties en 80 van de 309
gemeentelijke sportdiensten reageerden niet op onze herhaaldelijke oproepen.
Via de erkende Vlaamse sportfederaties werden ons de contactgegevens van 7600 sportclubs
bezorgd die aangesloten zijn bij een sportfederatie. Via de gemeentelijke sportdiensten werden
ons de contactgegevens bezorgd van nog eens 12400 extra sportclubs die niet zijn aangesloten bij
een sportfederatie. In totaal beschikken we dus over de adresgegevens van 20000 van de naar
schatting 23000 sportclubs in Vlaanderen. Deze sportclubs werden 2 keer rechtstreeks
aangeschreven: de eerste keer in juli 2004, de tweede keer als herinnering in november 2004.
In totaal vulden 1417 sportclubs de bevraging op papier of via de Bloso-website in, wat een
antwoordpercentage van slechts 7% is.
Het aantal sportclubs dat antwoordde op de bevraging wordt in onderstaande tabel voor elke
sportfederatie weergegeven. Er zijn 1258 van de 1417 sportclubs (92,16%) aangesloten bij een
sportfederatie. Dit betekent dat 7,84% van de sportclubs die antwoordden niet is aangesloten bij
een sportfederatie.
Tabel 1: Aantal antwoorden van sportclubs per sportfederatie
Sportfederatie
Totaal
Vlaamse Volleybalbond vzw
87
Vlaamse Basketballiga vzw
59
Vlaamse Judofederatie vzw
53
Vlaamse Tennisvereniging vzw
52
Vlaamse Karate Federatie vzw
42
GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
42
Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vzw
40
Vlaamse Zwemfederatie vzw
39
Gezinssportfederatie vzw
36
Vlaamse Badmintonliga vzw
36
Landelijke Rijverenigingen vzw
32
FROS Amateursportfederatie vzw
32
Vlaamse Atletiekliga vzw
31
Vlaamse Minivoetbalfederatie vzw
29
Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en -Sport vzw
27
Vlaamse Wielrijdersbond vzw
26
Koninklijke Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs vzw
26
Vlaamse Tafeltennisliga vzw
25
Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond - Nederlandstalige afdeling vzw
24
Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga - vzw
24
Vlaamse Liga Paardensport vzw
21
Sporcrea vzw
20
Vlaamse Vechtsport Associatie vzw
20
Vlaamse Wandelfederatie vzw
20
Vlaamse Wandel en Jogging Liga vzw
17
Sporta Federatie vzw
16
Vlaamse Ju-Jitsu Federatie vzw
15
Waterski Vlaanderen vzw
14
Wielerbond Vlaanderen vzw
13
Vlaamse Baseball- & Softball Liga vzw
13
Handboogliga vzw
13
S-Sport Federatie vzw
13
Petanque Federatie Vlaanderen vzw
12
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Vlaamse Reddings Centrale vzw
Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw
Vlaamse Handbal Vereniging vzw
Vlaamse Zaalvoetbalbond vzw
Vlaamse Taekwondo Bond vzw
Vlaamse Triatlon en Duatlon Liga vzw
Federatie Dans en Sport vzw
Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw
Turnsport Vlaanderen vzw
Nederlandstalig Kano Verbond vzw
Vlaamse Aikido Vereniging vzw
Vlaamse Traditionele Sporten vzw
Vlaamse Liga van Bedrijfssportbonden vzw
Dansliga Sportfederatie vzw
Vlaamse Krachtbal en Recreatiesport Liga vzw
Vlaamse Bergsport- en Speleologiefederatie vzw
Vlaamse Motorrijdersbond van België vzw
Vlaamse Boogsport Federatie 'Liggende Wip' vzw
Vlaamse Organisatie voor Internationale Volkssporten vzw
Vlaamse Snookerfederatie vzw
De FitnessOrganisatie vzw
NatuurvriendenSportfederatie vzw
Vlaamse Yachting Federatie vzw
Vlaamse Rollerbond vzw
Vlaamse Squashfederatie vzw
Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden vzw
Vlaamse Schutterskonfederatie vzw
Vlaamse Rugby Bond vzw
Verbond van Vlaamse Watersportverenigingen Recrea vzw
Belgische Alpenclub Nederlandstalige Vleugel vzw
FALOS-Sportfederatie van de KWB vzw
Vlaamse Wandel- en Omnisportfederatie vzw
Amateurwatersportbond vzw
Liga van Vlaamse Zweefvliegclubs vzw
Vlaamse Federatie voor Hondensport vzw
PSYLOS vzw
Belgische Politie Sportbond - Nederlandstalige Vleugel vzw
Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten vzw
Vlaamse Roeiliga vzw
Vlaamse Confederatie Hengel-, Honden en andere Dierenhobby's vzw
Vlaamse Vereniging voor Golf vzw
Vlaamse Cluster van Luchtsporten vzw
Sportievak - Blijf Aktief vzw
Recreatief Aangepast Sporten vzw
Seniorensport - Sportfederatie van de KBG vzw
Vlaamse Schermbond vzw
Vlaamse Kunstschaatsen Bond vzw

12
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1
2
3

Algemene gegevens over de bevraging van de niet–gekwalificeerde trainers
De adresgegevens van de niet–gekwalificeerde trainers werden verkregen via de aangeschreven
sportclubs. Er werden in totaal 4500 niet–gekwalificeerde trainers rechtstreeks aangeschreven in
juli 2004 en in november 2004. Momenteel kregen we 600 antwoorden op de bevraging terug van
deze niet–gekwalificeerde trainers (13,3%).
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Algemene gegevens over de bevraging van de gekwalificeerde trainers
De adresgegevens van de gekwalificeerde trainers werden gehaald uit het
gediplomeerdenbestand van de Vlaamse Trainersschool. Alle gediplomeerden vanaf 1/1/1997
werden aangeschreven (13500 personen). Deze gediplomeerden werden 2 keer aangeschreven,
de eerste keer in juli 2004 en een herinnering in november 2004.
Momenteel bereikten ons 4036 antwoorden van gekwalificeerde trainers, wat een
antwoordpercentage is van ongeveer 30%. Er kwamen antwoorden binnen van gekwalificeerde
trainers uit meer dan 60 sporttakken (zie tabel 2), en van deze gekwalificeerde trainers wil 85% in
de toekomst verder meewerken aan bevragingen.
Tabel 2: Sporttakken waarin de trainers die antwoordden actief zijn
Sporttakken
Aantal % totaal
Voetbal
361
10,65
Gymnastiek
324
9,56
Basketbal
266
7,85
Volleybal
252
7,44
Zwemmen
244
7,20
Atletiek
230
6,79
Tennis
164
4,84
Judo
151
4,46
Duiken
132
3,89
Paardrijden
123
3,63
Karate
105
3,10
Badminton
103
3,04
Dansen
88
2,60
Zeilen/Windsurfen
80
2,36
Ju-Jitsu
48
1,42
Schieten
45
1,33
Bergbeklimmen
44
1,30
Korfbal
44
1,30
Skiën/Snowboard
44
1,30
Wielrennen
43
1,27
Tafeltennis
35
1,03
Ijsschaatsen/Rolschaatsen
32
0,94
Boogschieten/Handboogschieten
31
0,91
Vechtsporten
29
0,86
Waterski
29
0,86
Baseball/Softball
27
0,80
Fitness
26
0,77
Handbal
26
0,77
Taekwondo
22
0,65
Triatlon/Duatlon
19
0,56
Speleologie
17
0,50
Aikido
16
0,47
Reddend Zwemmen
16
0,47
Kano/Kajak
14
0,41
Squash
12
0,35
Schermen
11
0,32
Gehandicaptensport
10
0,30
Krachtbal
10
0,30
Rugby
10
0,30
Joggen
9
0,27
Wandelen
9
0,27
Gewichtheffen/Powerliften
8
0,24
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Minivoetbal
Seniorensport
Motorrijden
Autosport
Boccia
Oriëntatielopen
Petanque
Volkssporten
Hockey
Roeien
Touwtrekken
Golf
Hengelen/Vissen
Wushu
Zaalvoetbal
Hondensport
Modelluchtvaart
Snooker
Torbal
Zeilwagenrijden

8
7
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2

0,24
0,21
0,18
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,12
0,12
0,12
0,09
0,09
0,09
0,09
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

1
2
3

De kwalificaties en activiteitsgraad van deze trainers worden op onderstaande figuur 1
weergegeven. Op de grafiek is ook duidelijk te zien dat het vooral Initiators zijn die geantwoord
hebben, gevolgd door Trainer B, en Trainer A en dan de regenten en licentiaten LO al dan niet met
aanvullende kwalificatie. Deze verdeling is niet zo verwonderlijk omdat ze een correcte
weerspiegeling is van het aantal gekwalificeerden van elk opleidingsniveau.
3000

Aantal
% actief

2500

100
90
80
70

2000

60
1500

50
40

1000

30
20

500

10
0

0
Geen diploma

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Regent LO

Licentiaat LO

Figuur 1: Kwalificaties en activiteitsgraad van de trainers die antwoordden op de bevraging
Ongeveer 83% van de gekwalificeerde trainers is momenteel actief in de sportclub, wat zeer hoog
is, maar waarschijnlijk een overschatting van de werkelijkheid daar het slechts de gediplomeerden
vanaf 1/1/1997 zijn die werden aangeschreven en waarschijnlijk ook vooral nog actieve trainers op
deze bevraging geantwoord hebben.
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Resultaten
Op de volgende pagina’s worden de belangrijkste resultaten van de bevraging van de Vlaamse
sportclubs, trainers en gediplomeerden besproken. Er zijn 4 grote delen te onderscheiden bij de
resultaten:
Wat is het profiel van de trainer die momenteel werkzaam is in de Vlaamse sportclub?
Wat is de mening van de gekwalificeerde trainers over de gevolgde sportkaderopleiding(en)
bij de Vlaamse Trainersschool?
Wat vindt de niet–gekwalificeerde trainer over de sportkaderopleidingen en bijscholingen?
Wat vinden de Vlaamse sportclubs over de sportkaderopleidingen?
Op basis van deze resultaten worden de actiepunten voor het beleid met betrekking tot de
sportkaderopleidingen voor de volgende jaren toegelicht.
Het profiel van de trainer die momenteel werkzaam is in de sportclub ?
Van alle trainers die op de bevraging antwoordden is momenteel 83% actief in de sportclub.
Indien men niet meer actief is (figuur 2), dan is dit voornamelijk omwille van tijdsgebrek (59% van
de niet –actieve trainers), omdat hij/zij zelf nog te veel sport (44% van de niet–actieve trainers) of
omwille van een gebrek aan waardering of slechte verloning (elk ongeveer 11% van de niet–
actieve trainers).
100,00

% van de niet - actieve trainers

90,00
80,00
70,00
60,00

59,09

50,00

43,77

40,00
30,00

22,56

20,00

11,45

11,28

10,00

5,89

5,05

Geen
interesse

Slecht
statuut

0,00
Tijdsgebrek

Sport zelf Gebrek aan
nog te veel waardering

Slechte
verloning

Andere

Figuur 2: Redenen waarom trainers niet meer actief zijn in een sportclub
Op figuur 3 wordt de leeftijdsverdeling van de actieve trainers en de activiteitsgraad per leeftijd
weergegeven.
De gemiddelde trainer is vooral actief tussen 21 en 30 jaar en tussen 40 en 50 jaar (groene
balken), wat overeenkomt met andere sociografische studies in andere vrijetijdsdomeinen. Het
percentage actieve trainers (paarse curve) neemt toe naarmate men ouder wordt, wat wijst op het
feit dat eens men een bepaalde “kritische periode” voorbij is en men nog steeds training geeft, dit
ook later nog zal blijven doen.
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Figuur 3: Leeftijdsverdeling van de actieve trainers en activiteitsgraad per leeftijd
De gemiddelde trainer kent de Vlaamse Trainersschool (94,98%), en dit voornamelijk via de
volgende kanalen:
Brochure sportkaderopleidingen (54,06%)
De sportfederatie (34,32%)
Het clubbestuur (23,53%)
De Bloso–website (18,59%)
Mondelinge reclame vnl. door andere trainers (14,12%)
Universiteit of hogeschool (12,31%)
78,47% van de trainers informeert zich over nieuwe opleidingen of bijscholingen, en dit
voornamelijk via de volgende informatiekanalen:
Rechtstreeks bij de Vlaamse Trainersschool (52,29%) (brochure sportkaderopleidingen,
folders, website, …)
Via de sportfederatie (48,51%)
Via de sportclub (33,33%)
Via vaktijdschrift (23,74%)
Vakvereniging
Vaktijdschrift

100,00
90,00

82,41

80,00
70,00
60,00
50,00

52,34

47,66

40,00
30,00
17,59

20,00
10,00
0,00
% Ja

% Nee

Figuur 4: Is er behoefte aan een vakvereniging en/of vaktijdschrift ?
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De gemiddelde trainer (82,41%) vindt dat er behoefte is aan een vaktijdschrift (figuur 4). Over de
behoefte aan een vakvereniging vinden 47,66% van de trainers dat die er wel moet komen, maar
ongeveer 52,34% van de trainers ziet hier het nut niet van in.

%

De gemiddelde trainer (is actief in 1 sportclub, alhoewel ongeveer 15% van de trainers actief is in 2
of 3 sportclubs (figuur 5). De gemiddelde trainer geeft training in 1 sporttak (95,14%), 4,51% geeft
training in 2 sporttakken en 0,34% geeft training in 3 of meer sporttakken.
100
90
80

80,01

70
60
50
40
30
20

15,63

10

4,37

0
Actief in 1 sportclub

Actief in 2 sportclubs

Actief in 3 sportclubs

Figuur 5: In hoeveel sportclubs zijn de trainers actief ?
De gemiddelde trainer geeft training in de klassieke ploegsporten zoals: voetbal, basketbal,
volleybal; en in de klassieke individuele sporten zoals: gymnastiek, zwemmen, atletiek, tennis,
judo, …

%

De gemiddelde trainer geeft training aan competitieve en recreatieve atleten, en veel minder in de
vorm van sportkamp of bij het begeleiden van zogenaamde “topsporters” (figuur 6).
100
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10
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Sportkamp

Recreatief

Competitief
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Figuur 6: Welke vorm van begeleiding geven de trainers (sportkamp – recreatief –
competitief – topsport) ?
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%

De gemiddelde trainer geeft vooral training aan teams of begeleidt groepen van individuele atleten
bij zogenaamde groepstrainingen (76,30%). De klassieke individuele begeleiding van atleten
(23,70%) komt niet zo veel voor (figuur 7).
100

1

90
76,30

80

2

70
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23,70

3

20
10
0
Individuele begeleiding

Groepsbegeleiding

Figuur 7: Welke vorm van begeleiding geven de trainers (individuele begeleiding groepsbegeleiding) ?
De gemiddelde trainer is naast zijn taak als trainer ook nog op verschillende vlakken actief (tabel
3).
Tabel 3: Andere taken die de trainers binnen de sportclub vervullen
Taak
Coördinator (sportief, jeugd, …)
Bestuurslid
Secretaris
Voorzitter
Materiaalmeester
Cafetaria
Medewerker activiteiten
Terreinverzorger
Webmaster/Redactie tijdschrift
Penningmeester
Actief lid/speler
Wedstrijden organiseren
Jury/Scheidsrechter

%
20,28
15,94
6,67
6,06
3,19
1,73
1,32
1,32
0,97
0,88
0,82
0,65
0,60

De gemiddelde trainer geeft ongeveer 5 uren training per week (figuur 8). De meeste trainers
geven tussen 15 minuten en 6 uren training per week, en dit verdeeld over meestal 2 tot 3
trainingssessies per week. Door het feit dat sommige trainers bijzonder veel training geven (>10 tot
zelfs >20 uren per week) wordt het gemiddelde beïnvloed.
De gemiddelde trainer geeft training aan ongeveer 23 sporters (figuur 9), wat echter niet wil
zeggen dat de trainingsgroep tijdens een trainingssessie bestaat uit 23 sporters. Het aantal
sporters kan bereikt worden via meerdere trainingssessies aan verschillende atleten.
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Figuur 8: Aantal uren training
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Figuur 9: Aantal atleten waaraan training wordt gegeven
De gemiddelde trainer geeft voornamelijk training aan de jeugd van 6 tot 18 jaar (tabel 4).
Tabel 4: Leeftijdcategorieën waaraan training wordt gegeven
Leeftijdscategorieën
Jeugd (6 - 18 jaar)
Volwassen

%
59,27
40,73

De gemiddelde trainer ontvangt meestal geen verloning, doch soms een kilometervergoeding of
onkostenvergoeding (figuur 10).
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Figuur 10: Welke vorm van verloning / vergoeding ontvangt men als trainer ?

%

De gemiddelde trainer vindt dat hij of zij voldoende waardering krijgt voor zijn of haar taak als
trainer (figuur 11). Trainers die vinden dat ze onvoldoende waardering krijgen, geven als reden:
Slechte verloning (27,89%)
Het feit dat men van de trainer ongeveer alles verwacht maar hiervoor zo goed als niets in
de plaats krijgt (25,79%)
Gebrek aan vertrouwen bij het bestuur (21,05%)
Conflicten met ouders of andere trainers (16,58%)
Het diploma dat niet gewaardeerd wordt (10,79%)
Atleten die “te verwend” zijn en te onregelmatig trainen en het feit dat men als trainer teveel
als gewone kinderoppas wordt ingeschakeld (7,89%)
Slecht statuut (6,05%)
Gebrek aan waardering voor jeugdtrainers in het bijzonder (6,05%)
Het feit dat men als trainer ook nog behoorlijk wat administratie moet verrichten (2,37%)
Bovendien melden meer dan 41% van de trainers ook nog diverse kleinere problemen
waardoor men een gebrek aan waardering ervaart. Deze problemen zijn zeer divers en
variëren van persoonlijke conflicten met andere trainers of bestuursleden tot financiële
beslommeringen, …
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Figuur 11: Vindt u dat u voldoende waardering krijgt voor uw werk als trainer ?
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De mening van de gekwalificeerde trainers over de gevolgde sportkaderopleiding(en) bij de
Vlaamse Trainersschool?
In onderstaande paragrafen (inclusief figuren en tabellen) wordt de mening weergegeven die de
gekwalificeerde trainers uiten over de sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool.
De meeste gekwalificeerde trainers waren normaal tot zeer tevreden over de gevolgde
sportkaderopleiding bij VTS. De tevredenheidscore is 71%. In onderstaande tabel 5 worden de
antwoordpercentages weergegeven
Tabel 5: Antwoordpercentages op de vraag: “Hoe tevreden bent u over de gevolgde
sportkaderopleiding van de Vlaamse Trainersschool ?”
Tevredenheid over opleiding
Absoluut ontevreden
Niet tevreden
Normaal tevreden
Zeer tevreden
Uiterst tevreden

%
0,33
2,64
47,88
39,91
9,23

De meeste gekwalificeerde trainers vinden dat er nog wel een aantal verbeteringen kunnen
aangebracht worden aan de sportkaderopleidingen (tabel 6).
Tabel 6: Antwoordpercentages op de vraag: “Hoe tevreden bent u over de gevolgde
sportkaderopleiding van de Vlaamse Trainersschool ?”
Te verbeteren in de sportkaderopleidingen
Tijdstip of plaats van de lessen
Inhoud
Cursusteksten
Organisatie
Accommodatie
Lesgevers
Informatie
Opleiding niet afgestemd op de doelgroep waaraan men training geeft

%
28,79
23,18
22,12
15,74
14,01
12,90
9,77
5,75

De gemiddelde gekwalificeerde trainer wil in de toekomst nog deelnemen aan een opleiding van
een hoger niveau. Indien men aangeeft dit niet te willen doen, dan geeft men daarvoor als
belangrijkste redenen de redenen die in tabel 7 zijn weergegeven
Tabel 7: Redenen waarom men geen sportkaderopleiding meer wil volgen in de toekomst
Waarom zal u geen sportkaderopleiding meer volgen in de toekomst
Tijdsgebrek
Geen ambitie/interesse
Leeftijd
Hoogste niveau in sport bereikt
Onvoldoende ervaring/cursussen te moeilijk
Wat is het nut ?
Opleidingen te duur

%
39,96
18,72
12,97
10,67
6,07
3,87
3,24

Dit zijn met andere woorden redenen waar de Vlaamse Trainersschool bijzonder weinig impact op
heeft.
In de enquête werd ook de vraag gesteld of men de kennis en vaardigheden die men tijdens de
sportkaderopleiding kreeg aangeboden, ook daadwerkelijk gebruikt in de trainingspraktijk, en
indien dit niet het geval is, wat daar dan de belangrijkste redenen voor zijn. Ongeveer 60% van de
gekwalificeerde trainers zegt de opgedane kennis en vaardigheden volledig te gebruiken in de
trainingspraktijk, ongeveer 4% zegt de kennis en vaardigheden totaal niet te gebruiken, en
ongeveer 36% van de gekwalificeerde trainers gebruikt de kennis gedeeltelijk. Het is verwonderlijk
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dat deze groep niet groter is, omdat de sportkaderopleidingen meestal slechts een basis trachten
mee te geven, waarop de trainer zijn eigen vaardigheden verder kan uitbouwen. De redenen die
de gekwalificeerde trainers opgeven waarom ze de kennis en vaardigheden slechts gedeeltelijk
gebruiken, zijn weergegeven in tabel 8.
Tabel 8: Waarom gebruikt men de kennis en vaardigheden uit de sportkaderopleiding
slechts gedeeltelijk in de trainingspraktijk
Redenen
Niet alles is bruikbaar/haalbaar in de praktijk
Opleiding is ideaalmodel, realiteit is anders
Eigen ervaringen zijn even belangrijk of belangrijker en helpen mee een eigen visie ontwikkelen
Opleiding niet afgestemd op doelgroep waaraan men training geeft
(vb. Men geeft training aan jeugd en de opleiding is op volwassenen gericht)
De sportkaderopleidingen zijn te theoretisch en onvoldoende praktisch
Opleidingen verouderd en achterhaald
Men gaat niet (volledig) akkoord met de inhoud
Te veel info in opleiding / Opleidingen zijn te moeilijk
Opleiding teveel gericht op topsport

%
23,25
22,99
13,48
10,20
5,27
3,98
1,38
0,95

De gemiddelde gekwalificeerde volgde een sportkaderopleiding voornamelijk uit eigen interesse
(62%). Externe motivatiebronnen kwamen van het clubbestuur (slechts 13%), en door collega
trainers (ongeveer 15%). Licentieplicht vanuit de sportfederatie is nog maar beperkt ingeburgerd
(tabel 9).
Tabel 9: Wie heeft u overtuigd om een sportkaderopleiding te volgen ?
Wie heeft u overtuigd om een sportkaderopleiding te volgen
%
Eigen interesse
62,05
Clubbestuur
12,69
Collega-trainer
8,70
Hoofdtrainer
6,71
Licentieplicht sportfederatie
4,64
De sportfederatie
0,87
Druk van spelers of atleten
0,74

%

De gemiddelde gekwalificeerde trainer zal het aan anderen aanraden om een sportkaderopleiding
bij de Vlaamse Trainersschool te volgen (figuur 12).
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Figuur 12: Zou u het aan anderen aanraden om een sportkaderopleiding bij de Vlaamse
Trainersschool te volgen ?
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De gekwalificeerde trainers ondervonden voornamelijk de volgende hinderpalen bij het volgen van
een sportkaderopleiding (tabel 10)
Tabel 10: Hinderpalen bij het volgen van een sportkaderopleiding ?
Hinderpalen bij het volgen van een sportkaderopleiding
Familiale of professionele opofferingen
Afstand tot cursusplaats
Tijdsinvestering te groot
Te hoge kostprijs
Inhoudelijke meerwaarde is beperkt
Moeilijkheidsgraad te hoog
Sociale druk om te moeten slagen
Organisatie en opleiding zelf
Moeilijke combinatie werk/studie – opleiding
Tijdstip valt samen met clubwerking/deelname eigen sport

%
26,03
24,48
13,37
10,25
8,27
4,75
4,48
3,78
2,12
1,05

%

De gemiddelde gekwalificeerde trainer heeft na zijn opleiding nog bijscholingen gevolgd en wil dit
ook in de toekomst doen (figuur 13).
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Figuur 13: Hebt u na uw opleiding bijscholingen gevolgd en bent u van plan dit in de
toekomst te doen ?
Wat vindt de niet–gekwalificeerde trainer over de sportkaderopleidingen en bijscholingen ?
Indien we als Vlaamse Trainersschool de opleidingen meer op maat van kandidaat cursisten willen
maken, dan is het belangrijk om te weten wat de nog niet – gekwalificeerde trainers vinden over de
sportkaderopleidingen. In onderstaande figuren en tabellen wordt hiervan een overzicht gegeven.
De meeste niet–gekwalificeerde trainers (61,68%) willen in de toekomst wel deelnemen aan een
sportkaderopleiding. Een belangrijk percentage (38,32%) van de niet–gekwalificeerde trainers wil
dit echter niet doen en geeft hiervoor de volgende redenen op:
Men heeft geen tijd voor een opleiding (44,76%)
Men vindt dat men de sport zelf voldoende heeft beoefend om te weten hoe men training
moet geven (37,14%)
Men vindt dat men er niets zal bijleren, men trekt het nut van een sportkaderopleiding in
twijfel (21,59%)
Men vindt dat er nooit een cursus doorgaat in de buurt van de woonplaats (16,51%)
Men vindt de opleidingen te duur (13,02%)
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Men vindt dat men er te veel familiale opofferingen voor moet doen, of vindt dat men er te
oud voor is (11,11%)
Er is een clubcoördinator die de trainingen voorbereid (4,76%)
Men vindt dat de toelatingsvoorwaarden voor de cursus te hoog zijn (4,76%)
Men is niet op de hoogte van sportkaderopleidingen (2,22%)
Eén van de andere redenen waarom niet–gekwalificeerde trainers moeilijker te overtuigen zijn om
een sportkaderopleiding te volgen is het feit dat in vele sportclubs geen of nauwelijks een
onderscheid wordt gemaakt tussen gekwalificeerde en niet–gekwalificeerde trainers. In
onderstaande tabel 11 wordt weergegeven of er een onderscheid wordt gemaakt en hoe.
Tabel 11: Wordt er in uw sportclub een onderscheid gemaakt tussen gekwalificeerde en
niet–gekwalificeerde trainers en zo ja, hoe ?
Wordt er in uw sportclub een onderscheid gemaakt tussen een gediplomeerde en een
niet gediplomeerde trainer ?
Geen onderscheid door diploma
Er wordt een onderscheid gemaakt op sportief vlak
Er wordt een onderscheid gemaakt op financieel vlak
Trainers zonder diploma krijgen minder waardering / verantwoordelijkheid
In de sportclub wordt enkel met gediplomeerde trainers gewerkt
Gediplomeerde trainers begeleiden niet gediplomeerde trainers
Gemeentelijke subsidies worden bepaald afhankelijk van de opleiding van de trainers
Verzekering

%
36,10
29,54
26,02
3,19
1,90
0,50
0,14
0,17

%

De meeste niet–gekwalificeerde trainers worden niet verplicht of onder druk gezet door de
sportclub om een sportkaderopleiding te volgen (figuur 15).
100
82,66

80
70
60
50
40
30
20

17,34

10
0
Ja

Nee

Figuur 15: Wordt u door uw sportclub verplicht of onder druk gezet om een
sportkaderopleiding te volgen ?
De meeste niet–gekwalificeerde trainers (56,01%) worden ook niet ondersteund door een wel–
gekwalificeerde trainer uit de sportclub.
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50% van de niet–gekwalificeerde trainers mist de kennis en vaardigheden die men in een
sportkaderopleiding kan leren niet. De Vlaamse Trainersschool moet de niet–gekwalificeerde
trainers dan ook trachten te overtuigen van de inhoudelijke meerwaarde van de
sportkaderopleidingen.
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Een groot deel van de niet–gekwalificeerde trainers worden in de sportclub op de hoogte
gehouden van geplande sportkaderopleidingen, alhoewel dit bij een belangrijk percentage van
42,4% van de trainers niet het geval is.
Wat vinden de Vlaamse sportclubs over de sportkaderopleidingen ?
Spijtig genoeg kwamen er slechts 1417 antwoorden terug van de ruim 20.000 aangeschreven
sportclubs. Dit is slechts 7% van het totaal aantal sportclubs en daarom zijn de antwoorden en de
tendensen met de nodige voorzichtigheid te interpreteren. Tabel 12 geeft een overzicht van de
sporttakken die de sportclubs die hebben geantwoord, aanbieden. In de tweede kolom wordt het
percentage van de sportclubs weergegeven die de sporttak aanbieden in verhouding tot het totaal
aantal sportclubs dat heeft geantwoord.
Tabel 12: Sporttakken die de sportclubs aanbieden
Sporttak
Volleybal (incl beach volleybal)
Voetbal (incl minivoetbal, zaalvoetbal)
Zwemmen (incl waterpolo, aquagym, synchroonzwemmen)
Gymnastiek (incl rope skipping, trampoline, aerobic)
Wielrennen (incl bike trial, mountainbike, BMX)
Basketbal (incl rolstoelbasketbal)
Tennis (incl beachtennis)
Badminton
Judo
Paardrijden (incl mennen, pony)
Karate
Wandelen
Duiken
Atletiek (incl joggen)
Tafeltennis
Minivoetbal
Boogschieten/Handboogschieten
Vechtsporten
Ju-Jitsu
Dansen (incl streetdance, ballet)
Korfbal
Zaalvoetbal
Waterski
Petanque
Baseball/Softball
Schieten (incl geweer, pistool, kruisboog, karabijn)
Triatlon/Duatlon
Reddend Zwemmen
Joggen
Handbal
Aikido
Taekwondo
Kano/Kajak (incl kanopolo)
Ijsschaatsen/Rolschaatsen (incl shorttrack, skeeleren, kunstrolschaatsen)
Fitness
Hondensport
Speleologie
Hengelen/Vissen
Zeilen/Windsurfen
Volkssporten
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%
8,28
7,68
5,86
5,52
4,85
4,58
3,97
3,91
3,91
3,77
3,64
3,37
2,76
2,63
2,36
2,22
2,22
2,22
2,15
2,09
1,62
1,62
1,28
1,21
0,94
0,94
0,81
0,81
0,81
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,67
0,61
0,61
0,61
0,54
0,54
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Motorrijden (incl motocross)
Krachtbal
Snooker
Squash
Rugby (incl rolstoel rugby)
Bergbeklimmen
Bowling
Seniorensport
Touwtrekken
Darts
Modelluchtvaart
Roeien
Gewichtheffen/Powerliften
Schaken
Gehandicaptensport
Boccia
Golf
Wushu
Boksen
Schermen
Autosport
Hockey
Oriëntatielopen
Zeilwagenrijden
Torbal
Zweefvliegen

0,54
0,47
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,34
0,27
0,27
0,20
0,20
0,20
0,20
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

1
2
3

Er werd aan deze sportclubs gevraagd of het ledenaantal dalend, stabiel of stijgend was. 46,9%
van de sportclubs geeft aan dat het ledenaantal stijgend is, 44,23% van de sportclubs zegt dat het
ledenaantal stabiel is, en slechts 8,87% van de sportclubs merkt een dalend ledenaantal.
In eerdere studies werd de kwalificatie en/of omgangsvorm van de trainers als één van de
belangrijkste redenen voor drop-out aangehaald. In deze bevraging werd ook de vraag gesteld wat
volgens de sportclub de belangrijkste redenen zijn waarom sporters de sportclub verlaten. In tabel
13 worden de belangrijkste aangehaalde redenen weergegeven. Het gebrek aan gekwalificeerde
trainers wordt door de sportclubs zelf niet als een belangrijke factor aanzien.
Tabel 13: Redenen die sportclubs aanhalen voor drop–out van de leden
Redenen voor drop – out van leden volgens de sportclubs
Geen tijd meer
Andere interesses
Concurrentie andere verenigingen
Onvoldoende aanbod recreatieve sportbeoefening
Gebrek aan gekwalificeerde trainers
Lidgeld te hoog
Club te groot

%
34,50
32,02
13,42
3,04
3,18
1,99
1,40

Aan de sportclubs werd vervolgens gevraagd of ze het noodzakelijk vinden dat alle trainers in hun
sportclub een sportkaderopleiding volgen en dus gekwalificeerd zijn. Iets meer dan 60% (60,47%)
van de sportclubs vond het wel degelijk noodzakelijk dat alle trainers in de sportclub gekwalificeerd
zijn.
Bij de sportclubs die het noodzakelijk vinden om hun trainers een sportkaderopleiding te laten
volgen werd gepeild naar de redenen hiervoor. Deze redenen worden in tabel 14 weergegeven.
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Tabel 14: Redenen waarom sportclubs het noodzakelijk vinden om hun trainers een
sportkaderopleiding te laten volgen ?
Redenen voor het volgen van een sportkaderopleiding
Men krijgt een beter inhoudelijk inzicht in de principes van training geven
Dit geeft een kwaliteitsgarantie voor de begeleiding van de sportbeoefenaars
Alleen door een sportkaderopleiding te volgen kan men een goed trainer worden

%
45,18
42,28
12,54

Het zijn dus vooral inhoudelijke redenen die sportclubs aanhalen om hun trainers een
sportkaderopleiding te laten volgen.
Er werd eveneens gepeild naar de redenen die het bij de 39,53% sportclubs die het niet
noodzakelijk vinden om hun trainers een sportkaderopleiding te laten volgen, werden aangehaald.
Deze redenen worden weergegeven in tabel 15.
Tabel 15: Redenen waarom sportclubs het niet noodzakelijk vinden om hun trainers een
sportkaderopleiding te laten volgen
Redenen voor het niet stimuleren van het volgen van een sportkaderopleiding
Sommige trainers hebben zelf de sport voldoende beoefend om te weten hoe men training moet
geven
Een opleiding geeft absoluut geen garantie naar kwaliteitsverbetering
De opleidingen zijn steeds te ver verwijderd van de woonplaats van de trainers en de sportclub
Een gekwalificeerde trainer kost te veel
In een opleiding leert men nooit evenveel als in de praktijk
De VTS - opleidingen zijn niet op maat van de cursisten
De opleiding in de eigen sportclub is beter
De VTS - opleidingen zijn te moeilijk
Er is 1 (jeugd)coördinator die alle trainingen uitwerkt en de trainers moeten enkel de trainingen
begeleiden

%
25,15
13,91
12,54
10,26
9,57
5,02
4,56
2,66
2,43

Uit de bevraging van de sportclubs blijkt bovendien dat 25,91% van de sportclubs dan ook geen
enkele stimulus geeft aan de trainers uit de sportclub om een sportkaderopleiding te volgen.
74,09% van de sportclubs doet dit wel in de vorm van:
betalen van de sportkaderopleiding vanuit de sportclub (28,12%)
uitleggen aan de trainers dat de gemeente extra subsidies kan geven aan de sportclub
indien de trainers een sportkaderopleiding volgen en een diploma behalen (18,31%)
gekwalificeerde trainers aan hogere niveaus laten training geven (9,92%)
een hogere verloning uitbetalen aan gekwalificeerde trainers (9,75%)
Andere stimuli (7,99%)
Op basis van de antwoorden die de sportclubs ons terugbezorgden blijkt dat:
25,37% van de trainers die in de sportclubs actief zijn, geen kwalificatie hebben
21,97% van de trainers beschikt over een diploma Initiator of gelijkgesteld diploma
6,33% van de trainers beschikt over een diploma Instructeur B of gelijkgesteld diploma
13,28% van de trainers beschikt over een diploma Trainer B of gelijkgesteld diploma
10,39% van de trainers beschikt over een diploma Trainer A of gelijkgesteld diploma
8,97% van de trainers beschikt over een diploma van Regent LO en 4,28% van de trainers
over een diploma van Regent LO met aanvullende kwalificatie
5,86% van de trainers beschikt over een diploma van Licentiaat LO en 3,56% van de
trainers over een diploma van Licentiaat LO met aanvullende kwalificatie
In totaal zijn meer dan 6500 trainers actief in de 1417 sportclubs die op de bevraging hebben
geantwoord. 44 van de 1417 sportclubs geven aan dat ze minstens 1 trainer hebben met een
arbeidscontract. In totaal zijn er in deze 44 sportclubs 138 trainers met een arbeidscontract tewerk
gesteld (figuur 16). Dit is 2,21% van het totaal aantal trainers. De andere trainers uit de sportclubs
krijgen in 47,21% van de gevallen een onkostenvergoeding, in 12,63% van de gevallen een
verloning, en in 4,32% van de gevallen een verloning en onkostenvergoeding. Ongeveer een
derde (33,64%) van de trainers ontvangt noch een onkostenvergoeding nog een verloning.
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Figuur 16: Welke vorm van verloning / vergoeding ontvangen de trainers in de sportclubs ?
De Vlaamse Trainersschool heeft de laatste jaren getracht om de sportclubs zo goed mogelijk op
de hoogte te houden van de sportkaderopleidingen van de Vlaamse Trainersschool, en dit langs
verschillende kanalen. Toch is er nog 10,52% van de sportclubs die de Vlaamse Trainersschool
niet kennen. 89,48% van de Vlaamse sportclubs kennen de Vlaamse Trainersschool langs de
volgende informatiekanalen:
Via de sportfederatie (29,57%)
Via de brochure sportkaderopleidingen (27,42%)
Via de Bloso–website (13,09%)
Via het clubbestuur (8,11%)
Via mondelinge reclame (4,55%)
Via de universiteit of hogeschool (2,49%)
Via andere kanalen (4,25%)
Tot slot werd aan de sportclubs gevraagd of zij een trainerstekort ervaren binnen de sportclub, en
wat de redenen van dit trainerstekort kunnen zijn. 33,66% van de sportclubs ervaart een
trainerstekort, 66,34% van de sportclubs vindt dat er geen trainerstekort is. De belangrijkste
redenen die aangehaald worden als oorzaak voor het trainerstekort zijn:
Training geven en wedstrijden begeleiden, slorpt teveel vrije tijd op (26,39%)
Trainers zijn ook maar mensen en doen liever andere activiteiten in de vrije tijd (19,4%)
De vergoeding van de trainers is onvoldoende (17,89%)
Het statuut waarin men als trainer moet werken is niet aantrekkelijk (14,91%)
Er zijn geen of te weinig opleidingen om de trainers op te leiden (10,89%)
Trainers zijn onvoldoende opgeleid en haken af omdat ze hun taak niet aankunnen
(10,53%)

Actiepunten voor het beleid m.b.t. de sportkaderopleidingen
Op basis van al deze resultaten werden een aantal actiepunten voor het beleid opgesteld die de
Vlaamse Trainersschool tijdens de volgende maanden en jaren zal trachten te realiseren. De
actiepunten zijn afgesteld op de missie van de Vlaamse Trainersschool, namelijk “meer trainers
beter opleiden”.
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Deze missie omvat twee uitgangspunten, namelijk: “meer trainers opleiden”, en “trainers beter
opleiden”.
Uitgangspunt 1: Meer trainers opleiden
Hoe krijgen we niet–gekwalificeerde trainers overtuigd om een sportkaderopleiding te volgen ? De
belangrijkste hinderpalen moeten hiervoor weggewerkt worden. De 5 actiepunten die de Vlaamse
Trainersschool heeft opgesteld om dit deel van de missie trachten te realiseren, zijn:
Ten eerste: Alle niet–gekwalificeerde trainers en kandidaat trainers beter informeren.
Dit kan via:
De sportclubs
De sportfederaties
De lokale overheid (provinciale of gemeentelijke sportdiensten)
De Vlaamse Trainersschool (website VTS, brochure sportkaderopleidingen, vaktijdschrift,
folders of andere communicatiekanalen zoals gemeentelijke sportdiensten of sportraden)
De tweejaarlijkse Dag van de Trainer en andere promotieacties
Ten tweede: Sportclubs sensibiliseren een actieve rol hierbij op te nemen
Dit kan door:
Sportclubs te overtuigen van de meerwaarde van gekwalificeerde trainers
Sportclubs te sensibiliseren om hun trainers een sportkaderopleiding te laten volgen
Sportclubs informatie te laten doorgeven aan de trainers
Sportclubs aanzetten tot het uitwerken van een omkadering waarin de toekomstige trainer
kan functioneren (begeleiding door een gekwalificeerde trainer, aanstellen van een
sportieve coördinator, stagekansen, doorgroeimogelijkheden, de trainers de tijd vrij geven
door hem/haar tijdelijk een aantal taken te ontnemen zoals bestuursfunctie, klusjesman,
aantal uren training te reduceren, …
Ten derde: Randvoorwaarden optimaliseren
Dit kan door:
Tijd en afstand: Drempelverlagende maatregelen uitwerken binnen VTS (modulair systeem,
verkorte cursussen, studieondersteuning, tijdstip en/of plaats van de lessen, lesgevers,
procedure van centrale examenjury, …)
Statuut: Verbeteren van het statuut door de verloning van de gekwalificeerde trainer te
verhogen en het onderscheid tussen gekwalificeerde en niet–gekwalificeerde trainers
duidelijker te maken
Ten vierde: Meerwaarde van een sportkaderopleiding aantonen = intrinsieke motivatie
Dit kan door aan te tonen:
Dat de sportkaderopleidingen een inhoudelijke meerwaarde opleveren, doordat de
praktische ervaringen kunnen gekoppeld worden aan theoretische referentiekaders
Dat de tewerkstellingskansen stijgen (lokale overheid, sportkamp, topsportschool, …)
Dat de subsidiëringmogelijkheden stijgen
Dat men in een databank met gediplomeerden terecht komt waardoor men permanent
wordt op de hoogte gehouden van informatie over sportkaderopleidingen en bijscholingen
Dat men erkend wordt als een competente lesgever
Ten vijfde: Extrinsieke motivatiebronnen aanspreken
Dit kan door:
Opleidingscheques (VDAB)
Sportkaderopleidingscheques
Gemeentelijke subsidies waarbij de sportclubs met gekwalificeerde trainers meer subsidies
ontvangen
IKSport: sportclubs krijgen een kwaliteitslabel afhankelijk van de kwaliteit en kwalificaties
van de trainers
Licentieplicht door de sportfederaties
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Verzekeringen afhankelijk te maken van de kwalificaties van het trainerskorps in de
sportclub
Uitgangspunt 2: Trainers beter opleiden
Hoe kunnen we trainers beter opleiden ? Het opleidingsaanbod moet zowel gericht zijn op
verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden. De 5 actiepunten die de Vlaamse
Trainersschool heeft opgesteld om dit deel van de missie trachten te realiseren, zijn:
Ten eerste: Alle trainers correct informeren over de opleidingen
Dit kan door:
De trainers gerichter te informeren over de opleiding (doelgroep, doelstellingen,
toelatingsvoorwaarden, eindtermen, syllabus, studiebelasting, …)
De trainers gerichter te informeren over de doorgroeimogelijkheden in het sportlandschap
(aanvullende modules, opleidingen van hoger niveau, …)
Ten tweede: Aanbieden van een uniform referentiekader voor het initiëren en trainen van sporters
met specifieke invulling per sporttak
Dit kan door:
Het uitwerken van een ontwikkelingslijn (leerlijn) voor de sport waarbij elke trainer die een
sportkamp geeft, training geeft aan recreatieve of competitieve sporters of topsporters
begeleidt, steeds binnen hetzelfde referentiekader werkt
Dit referentiekader zal dan ook de basis gaan vormen voor de sportkaderopleidingen, de
werking van de sportfederaties, de werking van de sportclubs en de begeleiding door de
trainer
Ten derde: Optimaliseren van de inhoud en de organisatie van de opleidingen
Dit kan door:
De inhoud van de opleidingscursussen evenwichtiger te maken wat betreft theorie en
praktijk
Integratie van de ontwikkelingslijn in de sportkaderopleidingen, het afstemmen van theorie,
praktijk, didactiek, methodiek en stage
Het opleidingsaanbod beter af te stemmen op de diversiteit van sporters (leeftijd, handicap,
…)
De organisatie van de opleidingen verder te optimaliseren door een verdere uitwerking van
het modulair systeem, een betere afstemming van algemene en sportspecifieke
kennis/vaardigheden
Ten vierde: Optimaliseren van de cursusteksten en studieondersteuning
Dit kan door:
De cursusteksten steeds beter uit te werken rond het principe van de ontwikkelingslijn
waardoor alle cursusteksten van een sporttak één rode draad zullen vormen
De studieondersteuning in de cursusteksten verder te implementeren in de vorm van
doelstellingen, sleutelbegrippen, studievragen, praktijkvoorbeelden, duidelijke lay-out, …
Docenten permanent bij te scholen en te evalueren
Ten vijfde: Een systeem van permanente (bij)scholing uitbouwen
Dit kan door:
Een gecoördineerd systeem van permanente bijscholing uit te bouwen in overleg met de
verschillende bijscholingsverstrekkers:
Binnen de Vlaamse Trainersschool: Bloso, sportfederaties, universiteiten en hogescholen
LO
Buiten de Vlaamse Trainersschool: BOIC, vakverenigingen, privé initiatieven,
trainersverenigingen, …
zodat elke trainer (gekwalificeerd en niet – gekwalificeerd) een actueel aanbod op maat vindt.
Samen kunnen we de trainer vanaf nu op 1 zetten.
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