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V

Voorwoord

Het is met plezier dat de Vlaamse Trainersschool het congresboek van de tweede Dag van de Trainer voorstelt.
Dit congresboek is het vijftiende 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 tweede Dag van de Trainer. In het tweede deel komen
de presentaties en teksten van de sporttakoverschrijdende workshops aan bod, in het derde deel deze van de sporttakspecifieke
workshops.
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 tweede 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 13 december 2008 in je agenda, en dit voor de derde editie van de Dag van de Trainer.
We wensen je veel leesplezier.

Paul Eliaerts							
Afdelingshoofd Sportkaderopleiding					

Hans Ponnet
Organisator Dag van de Trainer

Voorwoord
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De 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, de Topsportmanager 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
gelijktijdig gewerkt aan kwaliteitsverhoging van de sportkaderopleidingen, zodat de trainers beter worden opgeleid. De tweede editie
van de 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/vts 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
Meer informatie over de publicaties van het Publicatiefonds Vlaamse Trainersschool vind je via:
www.bloso.be/vts en dan doorklikken naar “Publicatiefonds VTS”

De Vlaamse Trainersschool
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Doelstellingen en programma

1
Doelstellingen

Kwaliteitsbevragingen bij cursisten en docenten en slaagpercentages van cursisten hebben aangetoond dat deze maatregelen wel degelijk effect hebben.

De VTS heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in het uitwerken
van een aantal maatregelen waardoor de toegankelijkheid van
de sportkaderopleidingen voor een heel aantal trainers wordt
verhoogd. 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, opleidingscheques, zelfstudie, enz. wordt de toegankelijkheid verhoogd.

Nochtans blijft de instroom van nieuwe cursisten in de sportkaderopleidingen ongeveer stabiel.

De missie van de Vlaamse Trainersschool (VTS) is “meer trainers beter opleiden”.

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 ontwikkelingslijn van de sporttak, meer aandacht voor didactische
vaardigheden, enz.

Om het belang van gekwalificeerde trainers nog beter in de verf
te zetten, wordt sinds 2004 tweejaarlijks de Dag van de Trainer
georganiseerd. De doelstellingen van de tweede Dag van de
Trainer sluiten nauw aan bij de missie van de Vlaamse Trainersschool, namelijk:
•
Promotie voeren voor de sportkaderopleidingen van 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

Programma

09u00-10u00

Ontvangst + bezoek aan de informatiemarkt

10u00-10u30

Verwelkoming + algemeen thema

10u30-10u45

Verplaatsen naar workshops (WS)

10u45-12u30

Sporttakoverschrijdende workshops

WS

1

2

3

4

12u30-14u00

Middagmaaltijd + informatiemarkt

14u00-15u45

Sporttakoverschrijdende workshops
(identieke WS als in de voormiddag)

WS
15u45-17u00

1

2

3

4

Sporttakspecifieke workshops

5

6

7A

8A
8B
8C

9

10

11

12

Sporttakspecifieke workshops

5

7B

8A
8B
8C

13

14

15 16A 16B

Afsluitende receptie
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Programma

De Dag van de Trainer werd opgebouwd rond 4 luiken: een
inleidende lezing, informatiemarkt, sporttakoverschrijdende en
sporttakspecifieke workshops.
Inleidende lezing
Het centrale thema van de tweede editie van de Dag van de
Trainer was om maximale participatiekansen te bieden aan alle
jongeren in de sport. Er werd gevraagd aan Prof. Dr. Marc Maes
om over dit thema een uiteenzetting te geven als introductie op
de sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke workshops.
Informatiemarkt
Voor het centrale thema en tijdens de middagpauze werd een
informatiemarkt aan de deelnemers aangeboden waarop in
totaal 45 standhouders aanwezig waren:
• KULeuven - Topsport ABC
• UGent - Vakgroep Sport- en Bewegingswetenschappen
• UGent - Centrum voor Sportgeneeskunde
• VUB - Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
• Aktivia
• Dansliga Sportfederatie
• Federatie Dans en Sport
• Gezinssportfederatie - GSF
• OKRA-Sport
• PVLO
• Sportievak
• Vlaamse Atletiekliga
• Vlaamse Badmintonliga
• Vlaams Bureau voor Sportbegeleiding (VLABUS)
• Vlaamse Handbalvereniging
• Vlaamse Ju-Jitsufederatie
• Vlaamse Reddingscentrale
• Vlaamse Sportfederatie
• Vlaamse Squashfederatie
• Vlaamse Wandelfederatie
• Wielerbond Vlaanderen
• Acco
• Arko Sports Media
• B-bal
• BOSU/LM Meijers bv
• Cammaert bvba
• Dartfish
• Galileo 2000
• Janssen-Fritsen
• Marimanfootball
• Mensana
• Polar Electro
• Primefit
• Provincie Oost-Vlaanderen
• RSScan International
• SPORT-IT.net
• Sportconsultancy & Digital Tools for Coaching
• Sportim
• Sportime
• Sports Illustrator
• Suunto
• Toptraining.be
• Vlaamse Overheid - Team Medisch Verantwoord Sporten
• West Consultancy
• Vlaamse Trainersschool

12
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Sporttakoverschrijdende workshops
De Vlaamse Trainersschool (VTS) heeft als kernopdracht om
trainers op te leiden en bij te scholen. Het aanbieden van sporttakoverschrijdende bijscholingen behoort tot de basisopdracht
van de VTS. De volgende sporttakoverschrijdende workshops
werden aangeboden:
• Letselpreventie en houdingsstablisatie als essentieel onderdeel van de begeleiding van jeugdige sporters
• Eerste Hulp bij Sportongevallen en actuele reanimatietechnieken
• Vorming van het algemene atletische vermogen (kracht,
lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie)
• Brain-action types in de sport: de relatie tussen motorische
gedragingen en karaktereigenschappen
• Toepassingen van technologische innovaties voor de
trainingsbegeleiding
• Hartslagmeting als instrument voor de sturing van trainingen bij recreatieve en competitieve sporters
• Samenwerking club-/persoonlijke trainer en federatie in de
opleiding en begeleiding van topsporters
Sporttakspecifieke workshops
Op basis van overlegvergaderingen met de Vlaamse sportfederaties werd geopteerd om voor een aantal sporttakken ook sporttakspecifieke workshops aan te bieden. De volgende thema’s
kwamen aan bod:
• Conditionele ontwikkelingslijn tennis; conditietraining in
VTV-kidstennis; on-court conditietraining VTV-kidstennis
• Spinning met speciale aandacht voor het gebruik van de
OWN-zone functie van de POLAR-hartslagmeters
• Aspecten van communicatie in het wielrennen
• Nieuwste trainingshulpmiddelen in het wielrennen
• Praktische aanpak van de jeugdzwemopleiding binnen de
Vlaamse Zwemfederatie - het Future Team project
• Nordic Walking: hoe kan je het optimaal trainen en begeleiden
• Motorisch leren in de balsporten
• Het gebruik van SWISS-ballen en BOSU in fitnesstraining
• Medische begeleiding van sportpaarden
• Trainen van sprint en aflossing
• Preventie van schouderletsels in de gymnastiek; motivatie
van kinderen en jeugd in wedstrijdsport; fysieke voorbereiding van prepuberale kinderen
• Behoud van leden in de vechtsportclub
• Tijdsanalyse van een judogevecht + praktische toepassingen

Enkele cijfers en sfeerbeelden

2

Auteur(s)

De tweede Dag van de Trainer mag over de volledige lijn een
groot succes genoemd worden. In onderstaande paragrafen
wordt een overzicht gegeven van de leeftijd en het geslacht
van de aanwezige deelnemers, de keuze van de workshops,
de kwalificaties van de aanwezige trainers, sporttakken waarin
men training geeft, hoe men aan informatie over de Dag van de
Trainer kwam, enz.

gerust gesproken worden over een grote leeftijdspreiding.

Geslacht van de aanwezige trainers

Op onderstaande grafiek wordt de geslachtsverdeling weergegeven van de aanwezige trainers. Vooral mannelijke trainers
waren aanwezig, maar ten opzichte van de vorige editie is het
percentage vrouwen al wel gestegen.
Geslachtsverdeling van de aanwezige trainers

Aanwezige trainers

Op de tweede editie van de Dag van de Trainer waren 1442
aanwezigen, waarvan:
•
1219 trainers
•
31 genodigden
•
32 sprekers
•
78 standhouders van 45 verschillende standen
•
5 vertegenwoordigers van de pers
•
77 medewerkers

80 %
73,42 %

70 %
60 %
50 %
40 %

Het aantal aanwezigen beantwoordde ruimschoots aan de verwachtingen. Er werd vooropgesteld om 1300 tot 1500 aanwezigen te hebben.

30 %

Leeftijd van de aanwezige trainers

10 %

Op onderstaande grafiek wordt de leeftijdsverdeling van de
aanwezige trainers weergegeven. Het zijn vooral beginnende
trainers (21-25j) en de trainers tussen 41-45j die aanwezig
waren op deze editie van de Dag van de Trainer. Toch mag

20 %

0%

Man

Vrouw

Figuur 2: Geslachtsverdeling van de aanwezige trainers

Keuze van de workshops

Leeftijd
In tegenstelling tot de eerste editie van de Dag van de Trainer
konden de deelnemers nu zowel tijdens de voor- als de
namiddagsessie kiezen voor een workshop. Er werd de keuze
geboden tussen sporttakoverschrijdende en sporttakspecifieke
workshops.

Leeftijd van de aanwezige trainers
250

26,58 %

236

200
165

150

Op grafiek 3 is de verdeling te zien van de gekozen workshops.

139
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Figuur 1: Leeftijden van de aanwezige trainers

>65j

Het zijn vooral de sporttakoverschrijdende workshops die zeer
veel geïnteresseerden lokten, maar hierbij dient opgemerkt
te worden dat workshop 1 t.e.m. 5 in de voor- en namiddag
gegeven werden. De sporttakspecifieke workshops hadden ongeveer de verwachte deelnemersaantallen, met als uitschieters
tennis, wielrennen, atletiek en motorisch leren in de balsporten.
Deze sessies werden ofwel in de voormiddag (licht rood) of in
de namiddag (licht groen) gegeven. Het aanbieden van enkele
sporttakspecifieke workshops naast de sporttakoverschrijdende
is zeker voor herhaling vatbaar.
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Keuze workshops
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Figuur 3: Overzicht van de door de deelnemers gekozen workshops tijdens de tweede Dag van de Trainer op 16 december 2006

Kwalificaties van de trainers

Eén van de voornaamste doelstellingen van de Dag van
de Trainer blijft om promotie te voeren voor het belang van
gekwalificeerde trainers voor de kwaliteitsvolle werking van de
sportclub. Het blijft dan ook leuk om te constateren dat ongeveer
25% van de deelnemers aan de Dag van de Trainer (nog) niet
gekwalificeerd zijn (rode balk). Anderzijds zijn er ook veel professioneel opgeleiden (groene balken) zoals regenten (Bachelors)
en Licentiaten (Masters) die naar de Dag van de Trainer kwamen afgezakt.
Van de aanwezige trainers zegt ongeveer 76% zelf actief training te geven, en 24% niet op het ogenblik van hun inschrijving.
Kwalificaties van de aanwezige trainers
300

287

250
227
210

200
161

150
110

100
54

50
0

Geen

Initiator

Instr. B

57

Trainer B Trainer A Reg LO

58

Reg LO
+ VTS

53

Lic LO

Lic LO
+ VTS

Figuur 4: Kwalificaties van de aanwezige trainers

Sporttakken waarin de aanwezige trainers training
geven
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de sporttakken
waarin de aanwezige trainers training geven.

14

Congresboek
Dag van de Trainer - 16 december 2006

Sporttak

Aantal aanwezige trainers

Atletiek
Tennis
Volleybal
Voetbal
Zwemmen
Wielrennen
Gymnastiek
Paardrijden
Basketbal
Judo
Triatlon/Duatlon
Karate
Fitness
Handbal
Taekwondo
Waterski
Boogschieten
Badminton
Korfbal
Zeilen/Windsurfen
Schieten
Tafeltennis
Reddend Zwemmen
Vechtsporten
Skiën/Snowboard
Duiken
Ju-Jitsu
Roeien
Bergbeklimmen
Wushu
Squash
Kano/Kajak
Ijsschaatsen/Rolschaatsen
Schermen
Hockey
Motorrijden
Wandelen
Hondensport
Krachtbal
Baseball/Softball
Petanque
Oriëntatielopen
Zeilwagenrijden
Gehandicaptensport
Golf
Aikido
Dansen
Volkssporten

175
98
86
84
52
47
34
33
32
30
22
22
22
19
16
14
13
12
Kwalificatie
12
11
11
10
9
9
9
8
8
8
8
7
6
6
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Tabel 1: Aantal aanwezige trainers per sporttak

Het is duidelijk dat er bij een heel aantal sporttakken een zeer
grote interesse was voor deze tweede editie van de Dag van de
Trainer. Het zijn in de eerste plaats de trainers uit de sporttakken
waarvoor ook een sporttakspecifieke workshop werd georganiseerd, die in grote aantallen hebben deelgenomen. Hiermee
werd duidelijk ingespeeld op een bedenking uit de eerste editie.
Toch blijft het goed om vast te stellen dat er zeer veel trainers
ook hun kennis sporttakoverschrijdend willen bijschaven.

Promotiekanalen

Voor de Dag van de Trainer werd langs verschillende kanalen
promotie gevoerd, en dit vooral op een elektronische wijze,
aangevuld met folders en affiches. 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.
Promotiekanaal
VTS-flash
Website Bloso
Website sportfederatie
VTS-briefwisseling
Universiteit of hogeschool
Andere trainer
Sportclub
Tijdschrift sportfederatie
Folder
Affiche
Topsportschool
Ander infokanaal

Aantal reacties
485
236
214
205
151
145
130
53
53
31
9
68

Tabel 2: Effectiviteit van de promotiekanalen
Het is duidelijk dat de beleidsoptie om zo veel mogelijk op een
elektronische wijze te communiceren met kandidaat-deelnemers
en kandidaat-cursisten werkt. De sportfederaties en de universiteiten en hogescholen hebben ook een belangrijke bijdrage
geleverd in de promotie. Tot slot is ook de mond-aan-mondreclame tussen trainers en sportclubs een belangrijke bron van
promotie.

De sporttakoverschrijdende workshops lokten zeer volk. Enkele
beelden demonstreren dit.

Enkele sfeerbeelden

De Dag van de Trainer startte tussen 9u en 10u met een ontbijt
en een korte verkenning van de informatiemarkt. Om 10u volgde
het welkomstwoord van Paul Eliaerts (Afdelingshoofd Sportkaderopleiding bij het Bloso) waarna ale 1442 aanwezigen met
aandacht luisterden naar de lezing van Prof. Dr. Marc Maes over
“maximale participatiekansen voor alle jongeren in de sport”.

Deel 1: Dag van de Trainer 2006 in cijfers en beelden
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‘s Middags werd aan alle deelnemers een uitgebreide broodjesmaaltijd aangeboden en had iedereen de kans om de talrijke
standhouders op de informatiemarkt te bezoeken. De geslaagde
Dag van de Trainer werd afgesloten met een receptie.

Ook de meeste sporttakspecifieke workshops lokten veel volk
zoals o.a. atletiek (spreker Guy Ontanon); balsporten (spreker:
Emile Rousseaux); wielrennen en tennis. Enkele beelden geven
een impressie.
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3

Evaluatie
Auteur(s)

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 219 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
•
Inhoud van het inleidende thema en de 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:
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.

Informatie die de deelnemers vooraf kregen

De volgende vraagstellingen (Figuur 5) 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
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg
73,71%. De informatie vooraf kreeg een tevredenheidscore
van 72,56%, de folder een tevredenheidscore van 73,47%, de

affiche een tevredenheidscore van 74,35% en de website een
tevredenheidscore van 74,61%. De belangrijkste bedenkingen
die geformuleerd werden, zijn:
•
Meer specifieke informatie over het programma en de
workshops vooraf geven
•
Programmaboekje op voorhand ter beschikking stellen
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.
Tevredenheid over de Dag van de Trainer
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Gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek = 73,71 %
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Figuur 5: Tevredenheid over de informatie vooraf

Inschrijven

De volgende vraagstellingen (Figuur 6) 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
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg
76,86%. De inschrijvingsprocedure via internet kreeg een
tevredenheidscore van 84,34%, de informatie na de inschrijving een tevredenheidscore van 73,65% en de informatie na
betaling 72,95%. De belangrijkste bedenkingen die geformuleerd
werden, zijn:
•
Sneller bevestiging van inschrijving versturen
•
Meer informatie bezorgen tussen inschrijving en betaling en
na de betaling
Deel 1: Dag van de Trainer 2006 in cijfers en beelden
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Het systeem van on-line inschrijven werd door de meeste
deelnemers gewaardeerd. Deelnemers kregen na inschrijving
een e-mail met bevestiging van hun gegevens en een inschrijvingscode. Na betaling ontving men ongeveer 1 week voor de
Dag van de Trainer een brief met de definitieve bevestiging. De
bevestiging van inschrijving mocht volgens een aantal deelnemers vroeger verstuurd worden.
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Figuur 7: Tevredenheid over de ontvangst
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Figuur 6: Tevredenheid over de procedure van inschrijven

Ontvangst

De volgende vraagstellingen (Figuur 7) 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
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
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedraagt 78,97%. De wegaanduiding en de manier waarop
de parkeermogelijkheden werden aangeduid, krijgen een
tevredenheidscore van respectievelijk 77,21% en 73,33%. De
tevredenheidscore voor de ontvangst bedraagt 84,38%, en de
tevredenheidscores voor de info bij aanmelding en de praktische
organisatie van de ontvangst respectievelijk 78,63% en 81,02%.
De belangrijkste bedenkingen die geformuleerd werden, zijn:
•
De wegaanduiding was met de wagen vanuit Gent centrum
of vanaf het station niet duidelijk
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 badhanddoeken
werd daardoor bijvoorbeeld verschoven naar het einde van
de dag. De ontvangst bleek vlot te verlopen en werd door de
meeste deelnemers als “heel goed” beschreven. Er waren geen
parkeerproblemen. Blijkbaar verwachten sommige deelnemers
ook wegaanduidingen vanuit het centrum van Gent en het station Gent Sint-Pieters.
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De volgende vraagstellingen (Figuur 8) werden geformuleerd:
Wat vond u van:
Vraag 1. De inhoud van de congrestas
Vraag 2. Het boekje van de informatiemarkt
Vraag 3. Het programmaboekje
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg
72,70%. De inhoud van de congrestas kreeg een tevredenheidscore van 66,98%. De tevredenheidscore voor het informatiemarktboekje bedraagt 73,86%, en de tevredenheidscores voor
het programmaboekje 77,40%. De belangrijkste bedenkingen
die geformuleerd werden, zijn:
•
Plaats waar de workshops doorgaan beter vemelden
•
Stevigheid van de congrestas
•
Graag een balpen in de congrestas
De meeste deelnemers waren bijzonder dankbaar voor de badhanddoek. Men ziet de badhanddoek van de Dag van de Trainer
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Figuur 8: Tevredenheid over de congrestas

Vraag 6

zeer regelmatig in de kleedkamers 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.

Catering (maaltijden en drank)

De volgende vraagstellingen (Figuur 9) 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
78,63%. De broodjesmaaltijd en de dranken kregen een
tevredenheidscore van respectievelijk 77,83% en 79,19%. De
bediening en het feit dat de broodjesmaaltijd op de informatiemarkt kon genuttigd worden, kreeg een tevredenheidscore van
respectievelijk 80,46% en 77,07%.
De belangrijkste bedenkingen die geformuleerd werden, zijn:
•
Meer statafels en stoelen voorzien
•
Te grote drukte en te veel volk op kleine ruimte
•
Wegwijzers naar broodjesmaaltijd
De catering werd globaal beschouwd als “heel goed” beoordeeld
door de meeste deelnemers. Een middagpauze van 1u30 is
ruim lang genoeg. Blijkbaar is er voldoende tijd om de informatiemarkt te bezoeken. Sommige deelnemers gaven aan dat het
te druk was op het middenplein waar de broodjesmaaltijd kon
genuttigd worden, en dat er meer tafels en stoelen mochten
voorzien worden.
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De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg
68,40%, waarbij de respectievelijke tevredenheidscores voor
informatiemarkt en schikking van de informatiemarkt 67,59% en
69,28% bedroegen. De belangrijkste bedenkingen die geformuleerd werden, zijn:
•
Sommige sporttakken komen niet aan bod op de informatiemarkt
•
Te weinig standhouders
•
Jammer dat de informatiemarkt er tijdens de receptie niet
meer stond
•
Te weinig boeken, CD-ROMs, video, enz.
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Figuur 10: Tevredenheid over de informatiemarkt

Er werd ook gevraagd welke standhouders men het meest
Scorestandhouwaardevol vond op de informatiemarkt. De volgende
ders werden door de deelnemers als meest waardevol aangeduid:
•
Vlaamse Trainersschool
•
Polar
•
Mariman Football
•
Arko Sports Media
•
Medisch Verantwoord sporten - Dopinglijn
Bovendien gaf 83% van de deelnemers aan dat ze met één
of meer van de standhouders in de toekomst nog contact zal
opnemen voor verdere informatie of omwille van de aangeboden
producten of diensten.
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Figuur 9: Tevredenheid over de catering

Informatiemarkt

De volgende vraagstellingen (Figuur 10) werden geformuleerd:
Wat vond u van:
Vraag 1. De informatiemarkt
Vraag 2. De schikking van de verschillende standhouders op de

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
nog meer gemobiliseerd worden, en dat er wordt gezocht om
nog 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
Deel 1: Dag van de Trainer 2006 in cijfers en beelden
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standhouder wel iets meepikt. Wel moet opgelet worden dat de
informatiemarkt niet te commercieel wordt. Commerciële 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.
De volgende vraagstellingen (Figuur 11) werden geformuleerd:
Wat vond u van:
Vraag 1. algemene thema: “maximale participatiekansen bieden
aan alle jongeren in de sport”
Vraag 2. het feit dat u 2 workshops kon volgen (1 in de voormiddag en 1 in de namiddag)
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De tevredenheidscores van sprekers, inhoud, accommodatie
worden op figuur 12 en 13 per workshop weergegeven.
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Figuur 12: Tevredenheid over de workshops in de voormiddag (sprekers en inhoud)
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Figuur 11: Tevredenheid over het algemene inleidende thema
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Het algemene inleidende thema werd goed beoordeeld, nl.
75,78%. De deelnemers waren ook zeer tevreden dat men 2
workshops kon volgen, 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag.
Veel deelnemers willen zelfs de mogelijkheid om 3 workshops te
volgen.
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Figuur 13: Tevredenheid over de workshops in de voormiddag (accommodatie)

De deelnemers moesten aanduiden welke workshop ze gevolgd
hadden tijdens de voormiddag. 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

De tevredenheidscores voor de sprekers van de verschillende
workshops ligt vrij hoog. Workshop 6 en 12 worden iets minder
beoordeeld. Van workshop 4 werd de inhoud minder goed
beoordeeld. De tevredenheid over de accommodatie was goed.
Het tijdelijke zaaltje onder de opwarmingspiste werd minder
goed beoordeeld, tenzij er een praktische workshop doorging.

De sprekers van de verschillende workshops kregen een tevredenheidscore van 74,79% en de inhoud een tevredenheidscore
van 72,68%. De deelnemers vonden inhoud en sprekers dus
“redelijk goed” tot “heel goed”.

Workshops namiddag

De “accommodatie” van de verschillende workshops werd
eveneens “redelijk goed” tot “heel goed” beoordeeld, nl. een
tevredenheidscore van 73,02%.
Vanzelfsprekend zijn er verschillen in beoordeling tussen de
workshops onderling.
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De deelnemers moesten aanduiden welke workshop ze gevolgd
hadden tijdens de namiddag. 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
De sprekers van de verschillende workshops kregen een tevredenheidscore van 70,79% en de inhoud een tevredenheidscore
van 66,67%. De deelnemers vonden inhoud en sprekers dus
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“redelijk goed” tot “heel goed”.

Organisatie

De “accommodatie” van de verschillende workshops werd
eveneens “redelijk goed” tot “heel goed” beoordeeld, nl. een
tevredenheidscore van 70,08%.
Vanzelfsprekend zijn er verschillen in beoordeling tussen de
workshops onderling.
De tevredenheidscores van sprekers, inhoud, accommodatie
worden op figuur 14 en 15 per workshop weergegeven.
De tevredenheidscores voor de sprekers van de verschillende
workshops liggen vrij hoog. De sprekers van workshop 1, 2, 3
en 14 werden het minst goed beoordeeld, en ook de inhoud van
deze workshops werd het minst beoordeeld. De accommodatie
van workshop 3 (de cafetaria van het sporthotel) werd minder
goed beoordeeld, doch dit lag louter aan het feit dat de spreker
geen micro wenste te gebruiken. Deze was wel voorradig.

De volgende vraagstellingen (Figuur 16) 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, verwelkoming en algemeen thema workshops)
Vraag 4. De omkadering: sfeer, opstelling van de zalen,
planten, vlaggen en spandoeken, enz.
Vraag 5. De vriendelijkheid van onze medewerkers
Vraag 6. De informatie die u van onze medewerkers kreeg
tijdens de Dag van de Trainer
De gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek bedroeg
81,85%. De respectievelijke tevredenheidscores voor de
Topsporthal als accommodatie, de algemene organisatie en de
tijdsindeling bedroegen 88,05%, 84,51% en 76,68%. De respectievelijke tevredenheidscores voor omkadering, vriendelijkheid
en informatie bedroegen: 78,34%, 85,17% en 78,45%.

Inhoud

Tevredenheid over de Dag van de Trainer

Gemiddelde tevredenheidscore voor deze rubriek = 81,85 %
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Figuur 14: Tevredenheid over de workshops in de namiddag (sprekers en inhoud)
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Accommodatie

De deelnemers werd gevraagd om een globale beoordeling te
geven van de tweede Dag van de Trainer. De globale beoordeling bedroeg 82,62% wat betekent dat de meeste deelnemers de
Dag van de Trainer als “heel goed” omschreven.
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De meeste deelnemers (99%) willen opnieuw deelnemen op 13
december 2008.
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Figuur 15: Tevredenheid over de workshops in de namiddag (accommodatie)
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Teksten en presentaties van de
sporttakoverschrijdende workshops
Deel 2: Teksten en presentaties van de sporttakoverschrijdende workshops
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WS1

Letselpreventie en houdingsstabilisatie als
essentieel onderdeel van de begeleiding van
jeugdige sporters
Elke Cumps

Inleiding

In vele sporten is de enkeldistorsie, met vooral letsels ter hoogte
van de buitenenkel, het meest voorkomende sportletsel. Deze
letsels kunnen uiteindelijk in 20 to 50% van alle gevallen leiden
tot chronische pijn en/of functionele instabiliteit. Het grootste
deel van enkeldistorsies gebeurt door het landen op de voet
van een tegenstander of teamgenoot, maar vaak ook door een
plotse verandering van richting.
Het meeste onderzoek naar de preventie van enkeldistorsies
richt zich vooral op externe stabilisatie, waarbij braces en tape
efficiënt blijken te zijn en waarbij het dragen van hoge schoenen nog twijfelachtig is. Ondanks het preventief effect zijn er
neveneffecten verbonden aan brace (irreterend als het niet goed
aanpast, brede markt, enz.) en tape (huidirritatie, stabiliteit die
daalt na 20-30min., hoge kostprijs, enz.). Omwille van deze
neveneffecten is het idee ontstaan om proprioceptieve training
met behulp van balance boards te introduceren en bestuderen
in verscheidene sporten zoals volleybal, voetbal, handbal en
basketbal. Deze training vindt haar oorsprong in de revalidatie
van enkeldistorsies waarbij dit soort training gebruikt wordt om
spieren en ligamenten te versterken en om de proprioceptie van
de beschadigde structuren zoveel mogelijk te stimuleren.
Gezien de bewezen effectiviteit van balanstraining en het veel
voorkomen van enkeldistorsies in basketbal, hebben we een
voorgeschreven sportspecifiek balans trainingsprogramma
ontwikkeld voor basketbalspelers/speelsters, waarvan we de
efficiëntie hebben nagegaan, o.a. op de letselincidentie.

Praktijk

Deze preventieve oefentherapie is gericht op basketbal, maar
is ook toepasbaar in andere sporten. In vorige studies werd
gebruik gemaakt van balance boards. Wij hebben gekozen voor
balanceerklossen gezien (1) de lagere kostprijs (slechts 10€ per
speler) en (2) enkeldistorsies meestal gebeuren door het landen
op de voet van een andere speler. Met deze balanceerklossen
trachten we de vorm van de voet na te bootsen (zie afbeelding).

Belangrijk bij het uitvoeren van balans training is de progressieve opbouw van de moeilijkheidsgraad om zo een veilige
omgeving te waarborgen. In de onderstaande tabel vindt men
de schematische voorstelling van het programma en de opbouw
ervan. Door de integratie van sportspecifieke skills trachten we
het preventieprogramma zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor
trainers/coaches en sporters. Het programma neemt per keer
max. 5-7min. in beslag en wordt bij voorkeur 2 tot 3x per week
uitgevoerd.

Resultaten

Onderstaande grafiek toont duidelijk het positieve effect van
balanstraining op het voorkomen van enkeldistorsies. Uit de
meeste studies is gebleken dat dit preventief effect vooral tot
stand komt bij sporters die reeds vroeger een enkelletsel hebben
opgelopen.
Enkelverstuikingen

Controlegroep
Interventiegroep
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Figuur 1: % enkelverstuikingen voor de totale groep en voor mannen en
vrouwen apart, interventiegroep vergeleken met controlegroep

Positie balanceerklossen

Sessies

Week

S1: 4w zonder BK
S2: 12w met BK (platte zijde op grond)
S3: 4w met BK (bolle zijde op grond)
S4: 2w dynamische oefeningen

1/4: voeten parallel; basketbalpositie
2/4: 1 voet voor op lijn
3/4: op 1 voet
4/4: basketbalskills

D1: ogen open; op bal gefocused
D2: ogen open; niet op bal gefocused
D3: ogen gesloten (behalve bij passing)

Het interventieprogramma bestaat uit 4 grote onderdelen bepaald door de positie van de balanceerklossen (BK).
Deze 4 grote onderdelen worden verdeeld in 4 sessies, die elk 1/4 van het programma in beslag nemen. De sessies worden bepaald door de stand van de voeten. Het programma wordt 3x/week uitgevoerd waarbij de visuele
aandacht telkens opgebouwd gedurende elke week.

Tabel: Inhoud van het interventieprogramma
Deel 2: Teksten en presentaties van de sporttakoverschrijdende workshops
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Besluit

Onze studie en verscheidene andere hebben bevestigd dat
balanstraining efficiënt is in de preventie van enkelverstuikingen.
We moeten hierbij wel aandachtig zijn en vermelden dat niet alle
enkelverstuikingen, in het bijzonder deze gepaard gaande met
een hoge snelheid en impact, kunnen vermeden worden. Wel
zien we een significante daling van het aantal enkelverstuikingen
wanneer balanstraining wordt toegepast.
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WS1

Eerste Hulp bij Sportongevallen (EHBSO) en
actuele reanimatietechnieken
Kristel Crombez; Werner Van Assche
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Vorming van het algemene atletische
vermogen (kracht, lenigheid, uithouding,
snelheid, coördinatie)
Paul Ponnet

Inleiding

Jeugdtrainers hebben als opdracht om ontwikkelingskansen te
scheppen. Maar het zijn vaak vragen over de juiste inhoud van
de training die hen onzeker en soms bang maakt. Doen we het
wel goed? Creëren we wel kansen? Of beperken we door onze
aanpak juist het aanwezige potentieel? Elke sport heeft een eigen fysiek profiel, en binnen éénzelfde sport zal dat profiel zelfs
anders zijn naargelang de positie die men in het team inneemt
of naargelang de discipline van de sport die men beoefent. Maar
aan de basis van elke sport ligt éénzelfde atletisch potentieel
dat stap per stap meer en meer moet specialiseren vooraleer
het volledig gevormd is. Het is aangewezen om vanuit de
kennis van natuurlijke groei en ontwikkeling de correcte timing
van de aangeboden trainingsvormen te respecteren om alle
ontwikkelingskansen van het atletische vermogen optimaal te
benutten.

Factoren van sportprestaties

Een sportprestatie is altijd een combinatie van factoren. Ze zijn
doorgaans multidisciplinair en werden in allerlei wetenschappelijke modellen gegroepeerd om door het bos de bomen te kunnen
zien. Zo is er bijvoorbeeld een model uit de Duitstalige literatuur
(1) dat specifiek de ontwikkeling van sportmotoriek bij kinderen
en adolescenten samenvat. Het spreekt van psychomotorische,
psychodynamische, effectief/cognitieve en fysiek factoren. De
benadering is eerder vanuit de mentale hoek: het zich goed
vinden in een sport door het kind. Vanuit de algemene trainingsleer is bekend dat, in de meest globale vorm, de factoren van
fysiek prestatievermogen onder te brengen zijn in conditionele
factoren en technomotorische factoren. Samen maken ze het
atletische vermogen, of anders gezegd het atletische potentieel
uit. De conditionele factoren zijn uithouding, kracht en snelheid.
De technomotorische factoren zijn coördinatie en beweeglijkheid.

Toename van sportief prestatievermogen bij de
jeugd

Prestatietoename is bij jongeren altijd een samenspel tussen
natuurlijke groei en ontwikkeling met een eventueel effect van
training. Door lichamelijk te groeien neemt in de eerste plaats
de lichaamslengte toe. Een eerste gevolg daarvan is dat ook de
longen groter worden, meer lucht en dus meer zuurstof kunnen
bevatten, wat een verhoging van het uithoudingspotentieel geeft.
Een tweede effect is dat men langere spieren krijgt, die over een
langere baan kunnen samentrekken, en dus meer kracht kunnen
produceren (2,3). Maar naast grotere proporties komt er doorgaans ook een rijping (maturatie) van de fysiologische proces-

sen en de organen (4). Zo kan men vanaf de puberteit rekenen
op een toename van het hormoon testosteron, waardoor de
spieren aan volume gaan toenemen, en dus krachtiger worden.
Bovenop deze prestatiewinst door de natuur is er het effect
dat toe te schrijven is aan training. Zoals uit het vervolg van dit
verhaal zal blijken zal het effect van die jeugdtraining afhankelijk
zijn van het al dan niet rekening te houden met het bewaren van
het evenwicht tussen de verschillende prestatiebouwstenen. En
dat op elk niveau van verdere ontwikkeling.
De jeugdtrainer staat hiermee voor een dubbele opdracht: de
actuele prestatie progressief en verantwoord verbeteren, maar
hierbij het potentieel vrijwaren voor een nog lange verdere
ontwikkeling. Concreet: prikkelend genoeg om te vorderen,
maar voorzichtig genoeg om niet te overbelasten. De training
moet zodanig in elkaar zitten dat er vooruitgang kan gemaakt
worden bovenop de biologische groei. Het is essentieel dat het
evenwicht tussen de belastbaarheid en de gevraagde belasting
in elke fase gerespecteerd wordt. Zoniet dreigen overbelasting,
kwetsuren, en onvolledig ontplooien van het initiële potentieel.

Groei en ontwikkeling

De opvallendste aspecten van biologische groei en maturatie
die een rol spelen in de opbouw van het sportieve potentieel zijn
gestaltegroei, spierontwikkeling, fysiologische ontwikkeling en
ontwikkeling van het zenuwstelsel (beheersen van sportbewegingen).
Volgens onderzoek dat in het begin van vorige eeuw opgestart
werd (5), en intussen al zo vaak door verschillende studies
wereldwijd bevestigd is, groeien onze biologische systemen elk
met een eigen tempo en volgens een eigen dynamiek. Het ene
systeem benadert sneller het volwassen niveau dan het andere.
En eens het volwassen niveau bereikt is kan het in principe
ook volledig belast worden. Maar dat is nu net het probleem
bij jeugdtraining. Het is niet omdat één van de biologische
systemen het volwassen stadium bereikt zou hebben, dat men
volledig op volwassen training, met volle belasting van alle
systemen kan overstappen.
Het absoluut belangrijkste punt van aandacht in deze problematiek is het verschil in groeisnelheid dat er bestaat tussen de
neurale ontwikkeling en de algemene fysiek/lichamelijke ontwikkeling. Al rond de leeftijd van zeven jaar bereiken de structuren van hersenen en zenuwstelsel voor ruim 95% die van een
volwassene. De lichamelijke groei verloopt niet alleen trager,
maar ook volgens een patroon van wisselende groeisnelheden.
Rond de puberteit komt er een versnelling in gestaltegroei
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(groeispurt). Die valt bij meisjes rond de kalenderleeftijd van 12
jaar en bij jongens gemiddeld rond 14 jaar (6). Deze periode is
ook gekenmerkt door het verschil in groeisnelheid tussen de armen, benen en de romp. En er zijn eveneens versnellingen in de
toename van het lichaamsgewicht, en wat later in de spierkracht
te noteren (4). Het duurt tot rond 17 jaar vooraleer er gemiddeld
van een harmonische lichaamsbouw kan gesproken worden.
Op dat ogenblik, en dat is 10 jaar na de neurale ontwikkeling,
bereikt de lichamelijke ontwikkeling een toestand van rond 95%
van die bij een volwassene.

Het aspect training

Een “potentieel” dat niet geprikkeld wordt zal niet ontwikkelen.
De prikkel moet evenwel aangepast zijn aan de fase van biologische status. Goede, ontwikkelingsgerichte training speelt hier
op in. Zo is er in de literatuur vaak sprake van gevoelige fasen.
Deze stappen komen doorgaans met een richtleeftijd overeen.
Maar kinderen die talent blijken te hebben doorlopen deze fasen
doorgaans sneller dan de gemiddelde leeftijdsgenoten. Concreet zou men kunnen zeggen dat zij sneller en efficiënter op
trainingsprikkels reageren. Vooral in de jongere leeftijdsgroepen
zijn de fasen sterk met de ontwikkeling van het neuro-musculaire
stelsel, en dus van de coördinatie verbonden. Hier gaan echt
getalenteerden per leeftijd steeds meer voorsprong nemen op
minder getalenteerden (7).
Het zijn vooral de jongeren waarbij de conditionele elementen in
relatie tot het beheersen van de bewegingsuitvoering getraind
worden die vaak de beste en meest stabiele progressie maken.
Het loont beter om te focussen op het verwerven van vaardigheid (skill) dan door op te jonge leeftijd zaken als tactiek en
fysieke conditie te over-accentueren (8). In jeugdtraining leidt
verbeterde technomotorische beheersing op zich al vaak tot
een verbetering van de benodigde fysieke conditie. Vooral in
functie van het ontwikkelen van kracht is dit een vaak bestudeerd onderwerp. Het minieme aantal studies dat hypertrofie
(spierdikte toename) vond na een periode van krachttraining
bij kinderen voor de puberteit staan op dit ogenblik nog steeds
ter discussie. Maar er zijn intussen al zeer vele studies die
krachtwinst aantoonden bij deze leeftijdsgroepen zonder dat
er spierdikte toename gerapporteerd werd. Hier gaat het om
toename in kracht doordat er meer motorische eenheden in de
samentrekking betrokken zijn, en dat er een verbeterde specifieke coördinatie optreedt (9).
De globale kwaliteit van de sportbeweging is afhankelijk van de
meest economische vorm van uitvoeren. Die is terug te voeren
op de best gecoördineerde beweging. Coördinatie van sportbewegingen is een samenspel tussen intra-musculaire coördinatie
(het inzetten van het nodige aantal motorische eenheden binnen
één spier), en inter-musculaire coördinatie (het samenspel
tussen verschillende spieren). Dat leidt, zeker voor bewegingen
die nieuw zijn tot zeer complexe bevelen aan de spieren via
het zenuwstelsel. Onderzoekers zijn er de laatste jaren steeds
meer van overtuigd dat ons systeem allerlei deelbewegingen en
varianten gaat “groeperen” om ze te herkennen en snel te kunnen toepassen (10). Dit houdt in dat hoe ruimer het motorische
repertoire is dat men verwerft, hoe correcter en betrouwbaarder
de motorische uitvoeringen van sportbewegingen zullen zijn.
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Inzicht in het opbouwen van ontwikkelingsgebonden oefenstof

De correcte stappen voor de opbouw van het atletische vermogen verloopt uiteraard in een voortschrijdend proces, maar
om een beter inzicht te krijgen in de veranderingen is het nuttig
om stil te staan bij enkele opmerkelijke fasen die best in de correcte volgorde doorlopen worden. Voor een goed begrip worden
deze fasen doorgaans per kalenderleeftijd gedefinieerd, maar
deze leeftijden zijn gemiddelden, en talent is doorgaans wat voor
op deze richtleeftijden.
Fase 1: van 5 tot 8 jaar
Door op grote groepen van kinderen gegevens te verzamelen
in welke tijdspanne zij de motorische bewegingen zoals lopen,
springen, werpen, hinken, slaan… verwerven is opgemerkt dat
deze basismotorische sportvaardigheden in hun globale vorm
verworven zijn tussen 5 en 8/9 jaar. Bij de jongens doorgaans
iets vroeger dan bij meisjes (11). Zij steunen op de factoren van
coördinatie zoals ze in figuur 1 weergegeven zijn. Eerst verwerft
men best de basisvormen van handelen en verplaatsen. Dit zijn
evenwicht, timing en ritme. Een volgende stap is dit te kunnen
uitvoeren met een goed reactievermogen, en met gebruik van
optimale wendbaarheid.
Concreet betekent dit:
•
Eerst verwerven van algemene bewegingsvaardigheid
(nog weinig controle, en niet met specifieke doelen). Eerst
handig worden in bewegen en verplaatsen. Dan handig
worden in behandelen van bal of toestel. Maar niet meteen
om te scoren of om een bepaald doel te bereiken. (zie
figuur 2) (12)
•
De volgende stap is het verwerven van controle op bewegingen: evenwicht, ritme, timing en het verwerven van
controle op handelingen: evenwicht, ritme, timing. Dit met
als doel deze vaardigheden te kunnen gebruiken om succesvol spelletjes en dergelijke te kunnen spelen, en dus te
kunnen gaan oefenen. (zie figuur 3)(12)
Fase 2: van 9 tot 11 jaar
De volgende stap is de verworven vaardigheid verder te gaan
uitdiepen door bewegingen te gaan koppelen, en door varianten
te kunnen toepassen (zie opnieuw figuur 1).
•
Echte basistraining - vertrouwd maken met de mechanismen van training
•
Liefst ook nog veel training buiten het gekozen sporttype
•
Veelzijdige ontwikkeling v/h neurale stelsel in functie van
differentiatie (varianten) en koppelen van deelbewegingen.
Vooral om het motorische stelsel te leren van correcte van
minder correcte uitvoeringen te onderscheiden.
•
Verwerven perfecte ruwe techniek - vooral belangrijk bij
meisjes - bij jongens loopt de gevoelige fase van motorische trainbaarheid nog een tweetal jaren door
•
Effect van uithouding is vooral lokaal: efficiëntie
•
Spierontwikkeling voor jongens en meisjes nog gelijklopend
•
Snelheid: gevoelige fase omdat men hier perfect correcte
bewegingsuitvoering kan gaan installeren. En eens correct
uitgevoerd, dan is snel uitvoeren de logische volgende stap.

Fase 3: van 12 tot 15 jaar
Leeftijdsfase van 12 en 13 jaar
•
Er moet een snelle vooruitgang in intermusculaire coördinatie gezocht worden - goed beheersen van basisvormen van
techniek (bewegingseconomie, snelkracht v. beweging)
•
Fase voor ontwikkelen specifieke snelheid (timing van
snelle acties in tijd en ruimte)
•
Conditionele factoren worden belangrijker : vooral meisjes
moeten winst meer uit training gaan halen (ontwikkeling
vertraagt)

dan uithouding, dan kracht… en dan de cirkel opnieuw doorlopen op een hoger peil. Er wel rekening mee houdend dat
het aspect kracht eerst een fase van algemene krachtwinst
(door inzetten van correcte motorische eenheden), en dan pas
explosieve kracht (power) impliceert.

Leeftijdsfase van 14 en 15 jaar
•
Grote sportspecifieke variatie in technisch/tactisch oogpunt
(bagage moet zo ruim mogelijk zijn en moet ook op volwassen niveau gebracht worden)
•
Fase om progressief de “load” op te drijven (zowel naar
volume, intensiteit als variatie) - de “echte” trainingsopbouw
begint
•
Zeer groot belang van variatie in de prikkels om lichaam te
leren pieken naar hoger niveau
•
De conditie wordt stilaan specifiek getraind, maar ALTIJD in
relatie met technomotorische progressie

•

Fase 4: vanaf 16/17 jaar: adolescentie en jong volwassen
periode
Zoals eerder vermeld bereikt ook vanaf 16 jaar bij de meisjes,
vanaf 17/18 jaar bij de jongens de fysiek/lichamelijke ontwikkeling nagenoeg het volwassen peil. Dit betekent dat in principe
een natuurlijk evenwicht hersteld is tussen de verschillende
domeinen van het biologische potentieel. Dus zou het lichaam
stilaan progressief als een volwassen lichaam getraind en belast
kunnen worden. Wat evenwel ook betekent dat niet planmatig
uitgevoerde training perfect nieuwe onevenwichten tussen de
systemen kan veroorzaken.
Om het evenwicht tussen de technische beheersing en de
nodige fysiek/conditionele eigenschappen te bewaren tijdens de
opbouw van de training is het best om doorlopend rekening te
houden met volgende opmerkingen:
•
Uithouding: altijd sportspecifiek evenwicht zoeken tussen
algemeen en lokaal uithoudingsvermogen
•
Kracht: naargelang de sport is er meer of minder hypertrofie. Maar het aspect van specifieke rekrutering van de
correcte ME (motorische eenheden) is zeer belangrijk.
Vooral bij snelkracht, omdat daar foute bewegingen snel tot
overbelasting en eventueel kwetsuren leiden.
•
Snelheid is een combinatie van kracht en bewegingsfrequentie.
De logische volgorde om naar een progressief hoger niveau te
trainen is weergegeven in figuur 4: eerst neuraal (technisch),

Besluit
•

Een atleet die geen van de hier vermelde stappen overslaat
heeft de grootste kans op ontplooien
Atletisch vermogen bouwt men altijd in relatie met de sporttechnische vereisten op
Hoe hoger het niveau van de algemene basismotoriek des
te langer kan men wachten om te specialiseren
Het zijn niet de volumes en intensiteiten op zich die de
trainingsprogressie uitmaken, maar vooral de kwaliteit van
de technomotorische uitvoering van de specifieke sporttakken, die in evenwicht moeten zijn met het conditionele peil.

•

•
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Afbeelding 1: Een factorstructuur van coördinatie
Evenwichtszin, ritmegevoel, tijd/ruimteperceptie

Basics bij handelen en verplaatsen

Reactiesnelheid, wendbaarheid

Basics bij SNEL handelen en verplaatsen

Differentiatievermogen, koppelingsvermogen

De universiteit van het motorische repertoire
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Afbeelding 2: Voorbeelden van oefenstof voor het verwerven van het vaardigheden (uit Ponnet, 1984)

Afbeelding 3: Voorbeelden van oefenstof voor het verwerven van controle bij sportieve vaardigheden (uit Ponnet, 1984)

Afbeelding 4: Prestatie verhogen en evenwicht bewaren tussen de prestatiefactoren

Kracht
Techniek
Kracht
Techniek

Uithouding

Kracht

Uithouding

Techniek

Uithouding
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Brain-action types in de sport: de relatie
tussen karaktereigenschappen en
motorische gedragingen
Peter Murphy

Inleiding

Coachbaarheid van sporters verhogen: de workshop/presentatie
was gebaseerd op het boek Totaalcoachen.

In die relatie kunt u als coach uw sporters gewoon zeggen wat
zij moeten doen. Dat is volstrekt legitiem maar houdt ook een
keuze in, want in zo’n relatie staat uw belevingswereld centraal
en moet de sporter zich daarin verplaatsen. Als u coacht met
Action Type® draait u dat om. Dan stelt u vragen die uw sporters
aan het denken zetten en reikt hen mogelijke procedures of
opties aan. Natuurlijk vertelt u uw sporters ook regelmatig wat zij
moeten doen, maar in deze benadering staat toch de belevingswereld van de sporter centraal en bent u degene die zich daarin
verplaatst.
Action Type® kan worden ingezet om sporters te begrijpen,
maar ook om inzicht te krijgen in uw eigen functioneren.
Zelfkennis dus. Maar er is meer. Het geeft handvatten voor de
communicatie met uw sporters en het begeleidingsteam, u kunt
er teamprofielen mee maken waarmee u systeem brengt in de
teambuilding en de conflicthantering, u kunt er spelers mee
beoordelen, analyseren en scouten en u kunt er de strategie
mee bepalen ten opzichte van tegenstanders. En of dat allemaal
nog niet genoeg is, kunt u met dit state of the art instrument ook
de motorische stijl van sporters achterhalen en uw trainingen
daarop afstemmen.

In het 254 bladzijden tellende boek TOTAALCOACHEN is
uitgebreid te lezen wat coachen dmv. Action Type® inhoudt.
Dit boek beoogt een handboek te zijn, een naslagwerk dat alle
gegevens bevat waaruit u levenslang kunt putten. Dat is een
flinke hoeveelheid informatie. Daarom zullen wij u tijdens deze
presentatie heel geleidelijk binnenvoeren in de wereld van Action
Type®. Hier volgt een korte samenvatting.
De onderlinge verschillen aan de top zijn al geruime tijd zo gering dat details het verschil maken tussen winst en verlies. Alle
sporters over één kam scheren is dan ook niet meer mogelijk,
als het dat ooit al geweest is. De huidige topsportpraktijk vraagt
om een individuele relatie tussen coaches en sporters teneinde
het maatwerk te kunnen leveren waarin oog is voor die details.
Dit geldt zowel voor individuele sporten als voor teamsporten.

Talent is het vermogen bepaalde vaardigheden tot een uitzonderlijk hoog niveau te ontwikkelen. Het belangrijkste woord
in deze definitie is ontwikkelen. Want talent moge aangeboren
zijn, het moet wel degelijk worden aangeboord. Doel van Action
Type® is het talent van sporters zo efficiënt mogelijk te ontplooien en uw eigen competenties net zo efficiënt op een hoger plan
te brengen. Action Type® voorziet u van alle instrumenten die
u nodig hebt om een topcoach te worden. Als u ja zegt tegen
deze wijze van coachen, maakt u een bewuste keuze voor een
uitbreiding van uw coachrepertoire. Daarvoor zult u uit de luie
stoel moeten komen en uw comfortzone moeten verlaten, maar
ja, welbeschouwd vraagt u van uw sporters dagelijks hetzelfde,
namelijk als u ze training geeft.

Beknopte geschiedenis van Action Type

Van oudsher hebben filosofen mensen vier temperamenten
toegedicht. Wellicht kunt u zich de indeling in sanguinicus,
melancholicus, flegmaticus en cholericus nog herinneren. Elk
temperament kent vier Action Types met voorkeursgedrag. Deze
voorkeuren betreffen de volgende vier dimensies:
1. hoe richt een individu zijn aandacht: introvert of extravert
2. hoe neemt hij informatie op: zintuiglijk of intuïtief
3. hoe neemt hij zijn beslissingen: rationeel of gevoelsmatig
4. hoe staat hij in de wereld: controlerend of afwachtend
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De eerste en laatste schaal worden attitudes genoemd, de
tweede en derde mentale functies. Het Action Type wordt opgebouwd uit de meting van deze vier dimensies. Uit die meting
volgen vier afzonderlijke temperamenten met elk op hun beurt
vier types, zodat Action Type® een totaal kent van zestien types.
Al in het begin van de vorige eeuw hield de Zwitserse psychoanalyticus Carl Gustav Jung zich met de eerste drie van bovenvermelde dimensies bezig. Jung was oorspronkelijk een volgeling
van Freud, maar brak met hem om het centrale thema van de
psychoanalyse, het onbewuste, op deze attitudes en functies
te onderzoeken, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot zijn theorie
van psychologische types. Deze diepzinnige en complexe
theorie werd decennia later toegankelijker gemaakt en ontdaan
van enkele tegenstrijdigheden door de Amerikaanse Isabel
Briggs Myers en haar moeder Katharine Briggs, die de MyersBriggs Type Indicator (MBTI ®) ontwikkelden welke in 1962 werd
gepubliceerd. Daarin hadden zij de vierde dimensie, controlerend versus afwachtend, toegevoegd. Wat zij toen niet wisten
was dat deze dimensie linker- en rechter hersenhelftfuncties
laat zien, een inzicht dat pas veel later zou rijpen uit de neurologische onderzoeken van de afgelopen decennia van met name
professor Richard Haier van de universiteit van Californie met
behulp van PET scans, Magnetic Resonance Imaging (MRI)
en Transcranic Magnetic Stimulator (TMS). Van Jung namen zij
de gewoonte over om psychologische attitudes en functies met
letters aan te duiden:
•
de I (Introversion) voor introvert en de E (Extraversion) voor
extravert
•
de S (Sensing) voor zintuiglijk en de N (iNtuition – de I was
al vergeven) voor intuïtie
•
de T (Thinking) voor rationeel en de F (Feeling) voor
gevoelsmatig
•
de J (Judging) voor controlerend en de P (Perceiving) voor
afwachtend
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Toepassingen van technologische innovaties
voor de trainingsbegeleiding
Frans Lefeber; Hanno van der Loo

Toegepaste technologie in het schaatsen - Prestaties real-time in beeld (Frans Lefeber & Hanno van der Loo)
Hoe kunnen mijn schaatsers het best de bocht aansnijden?
Versnellen ze inderdaad in de bocht, of is dat een illusie? Wat
is hierbij de invloed van hun lichaamshouding? Zie hier een
aantal van de vragen waarmee Jac Orie, trainer/coach van de
Postcode Loterij Schaatsploeg (nu DSB schaatsploeg), al een
tijd rondliep. Vandaar dat hij TNO zo’n anderhalf jaar geleden
vroeg of er een meetsysteem ontwikkeld zou kunnen worden dat
kon helpen bij het beantwoorden van deze vragen.
Met ondersteuning van NOC*NSF zijn Orie en TNO vanaf juli
2004 aan een ontdekkingstocht begonnen. Het doel was om al
beschikbare technologie zodanig in te zetten, dat betrouwbare
informatie over 1) positie, snelheid en versnelling van de schaatser en 2) de 3D-schaatshouding beschikbaar zouden komen.
En wel real-time en continu. Met andere woorden: op hetzelfde
moment dat de schaatser op de schaatsbaan aan het schaatsen
is beschikt de coach over de extra informatie. Op die manier is
een snelle terugkoppeling mogelijk, hetgeen de effectiviteit van
de training doet toenemen.

Het LPM systeem is geïnstalleerd op de Thialf schaatsbaan in
Heerenveen. Het werkt d.m.v. 12 bakens (zie afbeelding 2) die
rondom de baan zijn opgehangen en die een radio frequent
signaal uitzenden. De schaatser draagt onder zijn pak een hesje
met daarin een antenne en een transponder (zie afbeeldingen
3 en 4). Het signaal wordt hierdoor opgevangen en direct terug
gezonden naar de bakens. Via glasvezelkabels worden de data
vervolgens naar een PC verzonden om te worden gekwantificeerd en gevisualiseerd. Op deze wijze kan de positie van een
schaatser continu zeer nauwkeurig (± 8,5 cm) worden gevolgd.

Afbeelding 2: LPM radiobaken.

Posities, snelheden en versnellingen
Met behulp van de de zogeheten LPM technologie (LPM = Local
Position Measurement) is het mogelijk om 300 keer per seconde
de positie van de schaatser te meten (per maart 2007 werd dit
1000 per seconde). Op basis van die gegevens krijgt de coach
op een beeldscherm (zie afbeelding 1) een compleet overzicht
van de schaatslijn, de snelheid en de versnelling van een
schaatser op iedere meter van de schaatsbaan.
Afbeelding 3: De schaatsers dragen de hesjes met antenne
en transponder onder hun pak …

Afbeelding 1: Informatie over positie, snelheid en versnelling wordt real-time op een beeldscherm geprojecteerd.

Afbeelding 4: … en de voetballers van PSV dragen het over
hun kleding heen.
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Lichaamshouding
Voor het registreren van de lichaamshouding wordt gebruik
gemaakt van X-Sens technologie.
De schaatser draagt hiervoor een speciaal schaatspak (afbeelding 5) waarop sensormodules zijn aangebracht op de onderbenen, bovenbenen, romp, bovenarmen en onderarmen. Elke
sensormodule (afbeelding 6) bestaat uit 3 versnellingsopnemers,
3 gyroscopen en 3 magnetosensoren. Op deze wijze zijn 3D-bewegingen real-time te visualiseren en te kwantificeren (afbeelding 7). Orie is met name geïnteresseerd in de gewrichtshoeken
in beide knieën en tussen de bovenbenen en de romp. Deze
hebben namelijk een directe invloed op het frontale opppervlak
van de schaatser en dus op de luchtweerstand die hij ondervindt. Zonodig kan de coach daarop reageren met aanwijzingen
voor houdingsverbeteringen.

Afbeelding 5: Simon Kuipers in het schaatspak met de Xsens modules.

Delen van kennis
Sinds de zomerijsperiode van 2005 maken ook het TVM schaatsteam en team Telfort gebruik van de LPM technologie. De applicatieontwikkeling voor de schaatssport van X-Sens technologie
en het testen van de communicatie via de trilelementen wordt
alleen uitgevoerd door de Postcode Loterij Schaatsploeg.
Andere sporten
De hier beschreven LPM technologie wordt niet alleen binnen
het schaatsen toegepast. Er wordt ook al intensief gebruik
gemaakt van het systeem op het trainingscomplex van de
voetbalclub PSV, De Herdgang. Hier wordt o.a. gekeken naar
de looplijnen van spelers en de looparbeid die ze gedurende de
trainingen verrichten. Dit geeft extra inzicht in de fysiologische
belasting, die overigens ook door middel van hartslagmetingen
wordt gevolgd. Ook is het al mogelijk om op basis van de LPM
gegevens spelsituaties driedimensionaal in virtual reality weer te
geven vanuit ieder wenselijk gezichtspunt. Op deze manier kan
de trainer bijvoorbeeld een wedstrijdsituatie bekijken zoals een
speler die vanuit zijn positie op het veld waarneemt. Zodoende
kan hij deze speler gerichtere tactische aanwijzingen geven.
Ook op de atletiekbaan van Papendal is inmiddels een LPM
meetsysteem geïnstalleerd. Op allerlei onderdelen zijn toepassingen denkbaar. Zo kan het snelheidsverloop op iedere gewenste loopafstand tot in detail worden bestudeerd. Dit biedt met
name op de sprintafstanden en de aanlopen bij onderdelen als
verspringen en polsstokspringen nieuwe analysemogelijkheden.
De belangstelling gaat verder o.a. uit naar het optimaliseren van
de hordenpassages in een steeple chase en naar het optimaliseren van de wissels bij de 4x100m estafette.
Een derde sport die inmiddels kennis heeft gemaakt met de beschreven innovaties is het hockey. Bij het Eindhovense OranjeZwart is met behulp van het X-sens systeem onderzoek gedaan
naar het optimaliseren van de sleeppush bij de strafcorner. Dit
was waarschijnlijk de eerste keer dat een hockeyer zijn sport
beoefende in een schaatspak (zie afbeelding 8).

Afbeelding 6: De X-sens module (3x3x3 cm) uitvergroot.

Tenslotte is er ook vanuit de paardensport al belangstelling
getoond voor de nieuwe mogelijkheden en is het te verwachten,
dat andere sporten spoedig zullen volgen.

Afbeelding 7: Visualisatie van de schaatshouding en kwantificering van de gewrichtshoeken.
Technische aanwijzingen
Als de schaatshouding nadeling verandert wil Orie dit graag
direct kunnen corrigeren. Probleem is dat de schaatser zich op
zo’n moment soms aan de andere kant van de baan bevindt.
Daarom wordt er momenteel geëxperimenteerd met speciale
hesjes waarin trilelementen zijn verwerkt. Met behulp van een
joy-stick kan Orie deze trilelementen draadloos en op een
afstand van 100-150 meter laten trillen en op die manier met zijn
schaatsers communiceren. Het is denkbaar dat dergelijke correcties in de toekomst automatisch, dus zonder tussenkomst van
de coach, zullen plaatsvinden. De toepassing van deze technologie is veelbelovend, maar nog wel in een experimenteel stadium.
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Afbeelding 7: Visualisatie van de schaatshouding en kwantificering van de gewrichtshoeken.
De auteurs

Frans Lefeber is als bewegingswetenschapper opgeleid aan de VU in Amsterdam. Hij is momenteel werkzaam als projectleider bij TNO Industrie en Techniek
in Eindhoven, met name op het gebied van toegepaste technologie in de sport.
Contact: frans.lefeber@tno.nl
Hanno van der Loo is redacteur van Sportgericht. Hij werkt in deeltijd als onderzoeker op de afdeling Human Performance van TNO Defensie en Veiligheid in
Soesterberg en is daarnaast eigenaar van sportwetenschappelijk adviesbureau
AdPhys in Boskoop.

Training van de toekomst (Frans Lefeber)
Voetbal is een traditionele sport. Technologische ontwikkelingen
worden maar mondjesmaat gebruikt. Toch is er veel winst te
behalen met de hulp van wat technologie. Dat besefte ook PSV
en samen met onder andere TNO Industrie en Techniek werd
het Field Lab opgezet: een trainingsveld waar allerlei belangrijke
gegevens van alle spelers continu in de gaten kunnen worden
gehouden.
Op het trainingsveld van PSV op de Herdgang is regelmatig een
jeugdploeg te zien waarvan de spelers speciale hesjes dragen.
Zo’n hesje bevat een “transponder”, een zendertje dat communiceert met een aantal elektronische bakens die rondom het
veld aanwezig zijn. Doordat steeds wordt gecommuniceerd met
meerdere bakens, is steeds tot op vijf centimeter nauwkeurig de
positie van de speler bekend. Elk meetpunt wordt ook gekoppeld
met een tijdstip, zodat het systeem eenvoudig en automatisch
de snelheid en zelfs de versnelling van de sporter kan berekenen.
Soortgelijke technologie paste TNO al toe bij de trainingen
van de Nederlandse topschaatsers in het Heerenveense
Thialf. Nieuw in dit zogenaamde Field Lab bij PSV is het hesje
waarmee de hartslag wordt gemonitord. Tot voor kort kon deze
data alleen achteraf, na de training worden uitgelezen. Nu echter
kan vanaf de kant de hartslag realtime in de gaten worden
gehouden. Dit biedt inspanningsfysioloog Luc van Agt van PSV
de mogelijkheid om op de persoon toegesneden trainingsprogramma’s met een bepaalde inspanning op te stellen. Het hangt
namelijk van de persoon af welke belasting hij aan kan. Zo kunnen blessures als gevolg van overbelasting worden verminderd.
Met behulp van de positiebepaling kunnen de spelers achteraf
heel eenduidig tactische vaardigheden worden bijgebracht.
Projectleider drs. Frans Lefeber van TNO Industrie en Techniek:
“En het brengt ook een stuk duidelijkheid met zich mee. Als een
verdediger van de trainer de opdracht meekrijgt om heel kort te
dekken, kan het nu onomstotelijk worden aangetoond wanneer
de spits teveel vrijheid krijgt.” En doordat alle data digitaal wordt
opgeslagen, zijn achteraf slimme bewerkingen mogelijk met de
videobeelden die ook continu van de zijkant worden gemaakt.
“Wil je alle spelsituaties terugzien waarbij de verdediger dichter
bij de spits is dan vier meter? Dat wordt nu heel eenvoudig.”
Behalve de positie op het veld wordt ook de houding van de
schouders van elke speler vastgelegd, en daarmee de kijkrichting. Dit is een enorm belangrijke factor in voetbal, en de coach
kan nu van alle spelers zien of ze op een tactisch goede manier
‘meevoetballen’ als ze de bal niet hebben. Op dit moment
lopen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen promotieonderzoeken die zich hierop richten.
Onderwerp van studie is daarin onder andere het kijkgedrag
van topvoetballers. Daarnaast blijkt het zo te zijn dat de manier
waarop jonge voetballertjes al vooruitkijken tijdens het spel, veel
zegt over de mate van aanwezig talent. Lefeber: “Dit zou kunnen
bijdragen aan het sneller herkennen van voetbaltalent. Door
deze ontwikkelingen verwacht PSV dat de jonge spelers uit de
eigen kweek sneller kunnen doorstromen naar het eerste elftal.
Zo betalen de investeringen zich uiteindelijk uit.”
Als uitvloeisel van het project heeft TNO samen met het

Oostenrijkse Abatec, de leverancier van de hardware voor de
positiemetingen, een nieuw bedrijfje opgericht: Inmotio BV. Dit
bedrijf verkoopt de in het project ontwikkelde soft- en hardware.
In het project Fit For Football (FFF) werken bedrijfsleven en
kennisinstellingen samen om topsporters te helpen. Daarbij komt
de vraag altijd vanuit de sporter. Alledrie de partijen hebben baat
bij de samenwerking binnen deze driehoek. De voetballer gaat
verstandiger en dus beter trainen, de bedrijven gaan meer van
hun hightech producten verkopen en aan de kennisinstituten
kunnen promovendi onderzoek doen.
Europa
De ontwikkelingen met en voor PSV zijn in de rest van Europa
niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels hebben ook de Europese topclubs AC Milan, Chelsea en Werder Bremen bij TNO
interesse getoond. “Mochten wij iets voor die clubs gaan doen,
betekent dat niet dat PSV zijn voorsprong verliest. Andere clubs
blijken vaak andere wensen ten aanzien van de software te
hebben”, aldus Lefeber. “Het feit dat PSV vooroploopt met deze
technologie blijkt trouwens ook goed te zijn voor de naam van
de club in Europa.” Niet alleen clubs, maar ook de Europese
voetbalorganisatie UEFA heeft de hightech trainingen in de
peiling. Op 10 mei presenteerde Lefeber in het PSV-stadion het
project aan de medische commissie van de UEFA en een groep
specialisten op het gebied van voetbaleducatie.
Een nieuwe Bv Inmotio Object Tracking brengt nu de meetapparatuur en software naar de markt )voetbal, schaatsen, atletiek,
paardensport).
De Training van de Toekomst loopt nog een jaar. In die tijd
worden de hard- en software geïmplementeerd. Ook gaat
Lefeber de software zodanig stroomlijnen, zodat de hele rij
data die nu beschikbaar komt, wordt teruggebracht tot de paar
parameters waar de betreffende trainer in is geïnteresseerd. Een
coach van jonge spelers wil waarschijnlijk andere dingen weten
dan van volwassen profs.
Is het monitoren van de prestaties van voetbalspelers één ding,
de techniek gaat zelfs nog een stapje verder. Lefeber en collega’s hebben de eerste tests gedaan met zogenaamde ‘tactiele’
hesjes. In zo’n hesje zit een aantal kleine trilmotortjes waarmee
de trainer vanaf de zijkant van het veld signalen aan de speler
kan geven. Doordat zowel links als rechts een trillertje kan zitten,
kan met een signaal van de kant een richting worden aangegeven. “Guus Hiddink kwam met de vraag hoe hij van afstand
zijn spelers een ‘schop onder de kont’ kon geven. Met zo’n hesje
kan de trainer een speler bijvoorbeeld vertellen dat hij korter
moet dekken. Of dat hij zich een paar meter naar links moet
opstellen”, vertelt Lefeber.
De mogelijke toepassingen van de realtime positiebepaling en
hartslagmeting gaan verder dan slimmere trainingen en betere
voetballessen. Ook de media zouden er iets aan kunnen hebben. Lefeber: “Wellicht kunnen televisiekijkers in de toekomst
ervoor kiezen om het spel even door de ogen van Ruud van
Nistelrooy te volgen. Of wie weet is het wel boeiend om de
hartslagen van de spelers in beeld te zien. Kun je zien wie het
fitst is. Ook zou je de looplijnen na een prachtige aanval in beeld
kunnen brengen. Er komt nu meer objectieve data beschikbaar,
die hopelijk kunnen bijdragen aan betere discussies over voetbal”.
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Afbeelding 9: Het grafische interface waarmee coach op
inspanningsfysioloog de relevante data van de spelers kan
bekijken.

Afbeelding 10: Eén van de bakens, die rond een trainingsveld van PSV staan voor de positiebepaling van de spelers.

Afbeelding 11: Een prototype hesje dat wordt gebruikt voor
het continu meten en doorzenden van de hartslag van een
speler.
Inmotio Object Tracking BV
Inmotio is een joint venture van TNO Bedrijven en ABATEC Electronic AG. In Inmotio komen de ervaring van TNO op het gebied van prestatiemonitoring en de LPMtechnologie van Abatec samen. Sinds 2006 is Inmotio gevestigd in Amsterdam.
Contactgegevens:
Inmotio Object Tracking BV
Hettenheuvelweg 8
1101 BN Amsterdam Zuidoost
Tel: 020- 3 632 693
Mail: info@inmotio.eu
Internet: www.inmotio.eu
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WS5

Hartslagmeting als instrument voor de
sturing van trainingen bij recreatieve en
competitieve sporters
Pieter Hélin; Frank Beauraing

Inleiding

Je hele lichaam staat of valt met de toestand van je hart. En dit
kan letterlijk genomen worden. Je hart is de toerenteller van je lichaam. Je hart laat je weten dat je op een goede manier aan het
trainen bent maar het zegt je ook wanneer je in het rood draait.
Door een hartslagmeter te gebruiken, kan je het toerental van
je hart makkelijk in de gaten houden en hieraan je training dan
aanpassen.

En wat is hartslagvariabiliteit en welke informatie kan de Polar
hartslagmeter of jijzelf uit dit verschijnsel halen? Nu nog enkel
de informatie bewaren en opvolgen!

Every body tells a story

In de volgende uiteenzetting zullen we het hebben over waarom
we hartslagmeting zouden moeten gebruiken tijdens het sporten.
Om het nut hiervan duidelijk te maken gaan we vervolgens bekijken wat er gebeurt met de hartslag tijdens het trainen. Welke
factoren beïnvloeden de hartslag zowel tijdens het sporten als in
het dagdagelijkse leven?

We trachten vooral bruikbare informatie mee te geven die je
dan makkelijk kan toepassen tijdens je trainingen of de trainingen van je pupillen. Het meeste zal je natuurlijk leren door
zelf op hartslag te werken of je begeleidingsmethoden hierop
te baseren en het resultaat hiervan te zien, maar we geven je
alvast een flinke duw in de goede richting!
Veel leesplezier!

Listen to your body

In de eerste plaats is het belangrijk om naar je lichaam te luisteren, want het vertelt een interessant verhaal .... Je lichaam zal
je altijd waarschuwen indien je iets aan het doen bent waarvoor
het niet gebouwd of bedoeld is. Meestal is dit onder de vorm van
pijn. Deze pijn kan zowel in je spieren, gewrichten als organen
voorkomen. Bij sporters zal deze pijn hoofdzakelijk veroorzaakt
worden door het trainen. Loop je met de verkeerde schoenen,
dan krijg je last in je enkels en knieën. Fiets je met een te kleine
fiets, dan krijg je rug- en beenklachten. Als je systematisch te
veel of te zwaar traint, trekt je hele lichaam aan de noodbel en
ga je je bovendien op termijn futloos, vermoeid en leeggeblust
voelen. Je prestaties gaan erop achteruit met als logische
reactie dat je nog meer gaat trainen. In dit geval is minder echter
meer!
Omgekeerd zal je lichaam je ook laten voelen wanneer je op
een goede manier bezig bent. Je voelt je goed, je slaapt goed,
je hebt moed, bent zelden ziek en je geniet van het leven. Je
prestaties gaan erop vooruit en je herstelt ook snel na een training of wedstrijd.
Hoe kan je deze pijn nu vermijden? Hoe weet je nu wat te veel
of te zwaar is? Hoe kan je deze signalen detecteren om zo tijdig
te kunnen ingrijpen? Hoe kan je de intensiteit van je training
bepalen en hoe weet je nu wat de juiste intensiteit is? Eigenlijk
heel eenvoudig, door hartslagmeting.

Elk lichaam vertelt inderdaad zijn eigen verhaal. Elk lichaam
is verschillend wat enerzijds betekent dat je hartslagen tussen
twee personen nooit mag vergelijken of op elkaar afstemmen
waardoor je niet aan iedereen dezelfde waarden kan meegeven.
Anderzijds kan je hierdoor wel zeer persoonlijk te werk gaan en
dit is dan ook meteen het grote voordeel.
Dit wil eigenlijk zeggen dat een ideale training op hartslag een
individuele training is. Dit neem echter niet weg dat je niet in
groep kan trainen. Je vindt in de praktijk vast wel medesporters
van gelijk niveau, maar om zo nauwkeurig mogelijk te werk te
gaan, train je best geregeld alleen, of in groep, maar dan op je
eigen tempo.
Dit is van toepassing op alle niveaus van sportbeleving, van
beginner tot topatleet.
Hartslagmeting helpt je om je lichaam beter te verstaan én te
begrijpen, zodat je je gewenste fitheidsniveau bereikt, je prestaties kan verbeteren en vooral je levenskwaliteit kan verhogen.

Wat gebeurt er met het hart tijdens training ?

Figuur 1 is een afbeelding van iemand die net begint te fietsen
en een VO2max heeft van 35. Dit wil zeggen dat z’n lichaam
(hart, spieren en bloedsomloop) 35ml/kg/min aan zuurstof kan
opnemen. Na verschillende maanden intensief trainen is z’n
VO2max gestegen naar 60. Zijn lichaam kan dus beduidend
meer zuurstof vervoeren.
Wat is er met z’n hart nu juist gebeurd?
Het hart is een spier en kan door training versterkt en vergroot
worden. Bij een slechte conditie (lage VO2max) is een hart relatief klein met als gevolg dat hij per hartslag maar een beperkte
hoeveelheid bloed en dus zuurstof door het lichaam kan stuwen.
Door te sporten zal het hart getraind worden en het slagvolume
van het hart vergroten waardoor door het bij eenzelfde hartslag,
meer bloed door het lichaam zal kunnen stuwen waardoor deze
persoon dus sneller zal kunnen fietsen dan voordien met z’n
slechtere conditie. Meer zuurstof in de spieren betekent meer
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Figuur 1

verbranding en dus meer spieractiviteit. Ook de omvang en
de efficiëntie van de spieren zal door training toenemen. Deze
factoren zijn echter ook afhankelijk van het type sport.
Enkele belangrijke begrippen:
Rusthartslag
Dit is de hartslag die je hebt in volledige rust. Doorgaans is dit
tijdens de slaap, maar meestal wordt de rusthartslag ‘s morgens
gemeten. Na het onwaken doe je je hartslagmeter om en ga je
weer liggen. Ontspan je dan enkele minuten en volg je hartslag.
Je zal zien dat je hartslag altijd even stijgt en dan weer daalt
en dit steeds herhaalt. Dit is een normale cyclus. De laagste
waarde kan je dan beschouwen als je rusthartslag. Je rusthartslag is een goede waardemeter van je conditie. Door te sporten
zal je rusthartslag dalen. Volg de evolutie van je rusthartslag
gedurende de trainingsperiode en je zal een goed beeld krijgen
van je fysieke toestand. Tijdens ziekte, vermoeidheid, verkeerde
manier van trainen, stress, enz. zal je rusthartslag weer wat
stijgen en dan weet je dat er wat aan de hand is. Hieruit kan je
dus al veel leren over je lichamelijke conditie.
Maximale hartslag
Dit is het maximaal aantal keren dat je hart per minuut kan
samentrekken. De maximale hartslag is niét trainbaar en vermindert met de leeftijd. Ook hier is het belangrijk om niet te vergelijFiguur 2
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ken met een andere persoon omdat de maximale hartslag in
grote mate genetisch bepaald is. De meest correcte manier om
deze te bepalen is door een maximale inspanningstest in een
gespecialiseerd sportlabo of een erkende instantie. Dit is echter
niet voor iedereen weggelegd, deels door de prijs, maar ook omdat je al een goede conditie moet hebben om dit op een zinvolle
manier te kunnen volbrengen. En omdat de maximale hartslag
met de jaren afneemt, moet je deze test ook geregeld herhalen.
Vandaar dat er verschillende formules bestaan om je maximale
hartslag te bepalen. Het gaat dan weliswaar om een theoretische waarde, maar je hebt dan wel al iets om mee te werken.
De meest gekende formule is 220 – de leeftijd. Voor vrouwen
wordt er ook wel eens 226 – de leeftijd gebruikt.
Ook Polar beschikt over een functie (Hrmax prediction) die een
schatting doet van je maximale hartslag. Die test gebeurt in rust
en vraagt dus geen extra inspanning. Deze functie geeft je al
een idee van je maximale hartslag en is dus door de éénvoud
van de test toegankelijk voor iedereen.
Trainingshartslag
Dit is de hartslag waaraan je een bepaalde oefening of beweging doet en bevindt zich dus tussen je rusthartslag en je
maximale hartslag. Door je trainingshartslag te veranderen, zal
je een ander doel bereiken. Voor bv. vetverbranding zal je een

andere trainingshartslag of intensiteit hanteren dan voor een
extensieve duurtraining. In functie van je trainingsdoel zal je dus
je trainingshartslag aanpassen. Ook hier bestaan verschillende
formules om de trainingsintensiteit te bepalen:
•
HRmax = 220 – Leeftijd è berekenen percentages
•
Karvonen: HRtraining = HRrust + % (HRmax – HRrust)
•
Aan de hand van lactaatwaarden na maximale inspanningstest
•
OwnZone van Polar
Welke doelen je bereikt aan welke intensiteit vind je terug op
figuur 2.
In dit voorbeeld zijn de trainingsdoelen samengesteld in
functie van het lopen. Voor elke sport bestaan er verschillende
doelzones en ook de trainingsduur binnen elke zone verschilt
van sport tot sport. Lopen is echter een zeer interessante sport
omdat je bij het lopen het snelst de meeste vooruitgang boekt
op een relatief korte trainingstijd. Om bij bv. het fietsen hetzelfde
resultaat te verkrijgen als bij een uurtje lopen, ben je al gauw
enkele uren onderweg. Hoe meer trainingszones je bepaalt, hoe
precieser je naar een bepaald doel zal kunnen toewerken.
Door in verschillende hartslagzones te gaan trainen zal je de
verschillende energievoorzieningssytemen van je lichaam
aanspreken. Dit gaat van vetten naar koolhydraten (suikers) al of
niet door toevoeging van zuurstof (aeroob).
Welke systemen je aanspreekt aan een welbepaalde intensiteit
vind je terug op figuur 3.
Gemiddeld genomen zal je boven de 85% van je maximale hartslag met een zuurstofschuld zitten (anaeroob). Dit wil zeggen
dat je minder zuurstof kan opnemen dan je lichaam eigenlijk
nodig heeft om aan deze intensiteit te blijven werken. Hierdoor
zal je extra veel koolhydraten verbranden maar met melkzuur
als overblijfsel in de spieren. Je bloedbanen kunnen dit melkzuur
vervolgens niet snel genoeg uit de spieren verwijderen waardoor
het zich al snel in de spieren opstapelt. Dit houd je niet lang vol
omdat je spieren op deze manier snel verzuren en krampen dan
niet ver weg meer zijn. Hierdoor heeft het weinig zin om veel in
deze hartslagzones te trainen, zeker voor beginnende sporters,
omdat je hiermee enkel je weerstand wat verhoogt, maar niet

efficiënt aan uithouding en conditieopbouw doet.

Welke factoren beïnvloeden onze hartslag ?

Heel wat factoren beïnvloeden onze hartslag. Belangrijk om te
weten is dat niet enkel lichaamsbeweging invloed heeft maar dat
er ook verschillende externe factoren zijn waar rekening mee
moet gehouden worden. Dit zijn de voornaamste:
Niet trainbare persoonlijke factoren
Gezien de niet trainbaarheid heeft het dus geen zin te trachten
hier veranderingen in te brengen.
Leeftijd
Hoe ouder je bent, hoe lager de hartslag. De maximale hartslag neemt dus af door ouder te worden (zie de formule 220
– leeftijd), omdat de elasticiteit van de hartspier afneemt en
het hart niet zo makkelijk meer samentrekt. Hierdoor neemt ook
de trainingshartslag af en oudere mensen zullen dus aan veel
lagere hartslagen werken dan jonge mensen.
Geslacht
Doorgaans hebben vrouwen een iets hogere hartslag, voornamelijk omdat zij fysiologisch gezien iets minder efficiënt
gebouwd zijn dan mannen waardoor het hart iets harder moet
pompen om eenzelfde beweging uit te voeren. Vandaar dat er
wel eens 226 – leeftijd gebruikt wordt om de theoretische maximale hartslag van vrouwen te bepalen.
Erfelijkheid
Hoge of lage maximale hartslagen zijn in grote mate genetisch
bepaald, net zoals bijvoorbeeld blauwe of bruine ogen ook
genetisch vast liggen.
Trainbare persoonlijke factoren
Deze factoren kunnen door training wel verbeterd of veranderd
worden.
Fitheidsniveau
Hoe beter de conditie hoe lager de hartslag zal zijn om eenzelfde beweging uit te voeren.Je fietst of loopt (of gelijk welke
andere inspanning) nu sneller aan dezelfde hartslag als
voorheen. Hoe beter de conditie, des te beter je lichaam om
kan gaan met hogere hartslagwaarden waardoor je weer een

Figuur 3
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beetje intensiever kan trainen. Je lichaam werkt dus efficiënter
naargelang de conditie positief vordert.
Rusthartslag
Door je rusthartslag systematisch op te volgen kan je al een
goed beeld krijgen van de vordering van je conditie. Indien
je conditie verbetert, zal je rusthartslag dalen. Indien je stopt,
vermindert of verkeerd traint zal je rusthartslag terug stijgen.
Een lichte stijging in je rusthartslag kan er ook op wijzen dat je
lichaam ziek wordt (verkoudheid, griep, enz.), oververmoeid/
overtraind raakt of dat je gewoon nog wat langer moet recupereren of rusten.
Omgevingsfactoren
Deze factoren mogen zeker niet over het hoofd gezien worden
bij het opstellen van een trainingsschema. Je kan dit echter niet
steeds voorzien, vandaar dat je vaak op het ogenblik zelf je
schema wat zal moet aanpassen.
Temperatuur
Bij warm weer zal je hartslag vóór de training al hoger liggen
omdat je al zweet alvorens een stap gezet te hebben. Het
lichaam probeert immers in rust al wat af te koelen door de
transpiratie en dat doet het hart wat harder pompen. Omgekeerd
zal je hartslag bij koud weer lager zijn omdat het lichaam zeer
makkelijk zal kunnen afkoelen waardoor het hart iets minder
zal moeten werken. Daarom mag je vanaf een temperatuur van
12°C je hartslaglimieten met één hartslag per graad verlagen
(Bron: Het complete trainingsboek voor de wielrenner – Paul
Van Den Bosch). Als het buiten bv. 2 graden is, trek je 10 slagen
af van je oorspronkelijke hartslaglimieten.
Luchtvochtigheid
Hoe hoger de luchtvochtigheid, des te moeilijker je zweet zal
verdampen en des te harder het hart zal moeten werken om het
lichaam toch zo veel mogelijk af te koelen. Bij droge lucht verdampt je zweet veel sneller en zal je hartslag ook iets lager zijn.
Aard van het parcours
Loop of fiets je bergop, bergaf, op zand of asfalt, zwem je in een
zwembad of in open zee met golven, al deze omgevingsfactoren
bepalen mee de intensiteit van je training.
Hoogte
Hoe hoger je je bevindt, des te ijler de lucht zal zijn (minder
zuurstof in de lucht) en des te sneller het hart zal kloppen om
toch genoeg zuurstof in de spieren en de organen te krijgen. Na
een tweetal weken op hoogte gebleven te zijn, zal je hartslag
weer afnemen naar het normale ritme omdat je lichaam de tijd
heeft gehad om zich aan de hoogte aan te passen. Je lichaam
heeft een extra dosis rode bloedlichaampjes aangemaakt waardoor je weer evenveel zuurstof kan vervoeren als voordien op
zeeniveau. Als je na zo’n hoogtestage terug op zeeniveau komt,
zal je dus het omgekeerde effect bekomen. Je lichaam zal meer
zuurstof kunnen opnemen dan voor de stage waardoor je dus
tijdelijk beter kan presteren. Dit is echter een tijdelijk fenomeen
en de capaciteit om meer zuurstor te verbruiken neemt snel
terug af.
Soort training
Hoe hoger de trainingsbelasting, des te hoger de hartslag zal
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zijn. Hou dus rekening met de aard en intensiteit van je training als je naar bepaalde hartslagwaarden en trainingsdoelen
toewerkt.
Bij het vergelijken van verschillende trainingsgegevens, moeten
al deze zaken in rekening gebracht worden. Afhankelijk van de
toestand van het lichaam kunnen hartslagwaarden nog verschillen. Ook de volgende factoren kunnen invloed hebben op onze
hartslag.
Stress
Dit wordt meestal veroorzaakt net voor een wedstrijd of competitie. Door de spanning zal de hartslag hoger zijn dan normaal.
Stress in het dagelijkse leven heeft hier echter ook invloed op.
Vermoeidheid: Indien je na een vorige training of reeks trainingen niet voldoende rust ingebouwd hebt, kan het zijn dat je je
hartslag bij de volgende training niet meer in de hoogte krijgt, of
dat je hiervoor meer moeite moet doen. Als dit voorkomt las je
best een recuperatie training in of gewoon wat extra rust. In dit
geval is minder meer!
Medicatie
Bepaalde medicatie beïnvloedt de hartslag. Afhankelijk van de
medicatie kan dit de hartslag in beide richtingen beïnvloeden.
Vooral met mensen die hartslagremmers (betablokkers) nemen
moet rekening gehouden worden. In dit geval wordt hun maximale hartslag door de medicatie bepaald en deze ligt doorgaans
veel lager dan de fysiologische maximale hartslag!
(De)hydratatie
Indien je niet genoeg vocht opneemt, zal door het zweten je
bloed verdikken waardoor je hart harder zal moeten werken om
het bloed toch nog rond te krijgen. Regelmatig drinken is hier
de gouden regel. In functie van de duur van je training en de
temperatuur zal je je drinkpatroon moeten aanpassen.
(Onder)voeding
Indien je niet genoeg energie opneemt zal je al snel aan suikertekort lijden waardoor je hartslag zal dalen en je lichaam zal
overgaan naar de verbranding van vetten. Hierdoor zal ook je
prestatie verminderen en dus je snelheid en efficiëntie afnemen.
Omgekeerd kan je ook niet te veel eten omdat er dan een groot
deel van je bloed -en dus zuurstof- naar je verteringsstelsel zal
gaan in plaats van naar je spieren. Goed doseren is hier de
boodschap.

Hartslagvariabiliteit

Wat is hartslagvariabiliteit?
Je hart klopt een aantal keer per minuut, hoe trager je hartslag,
des te onregelmatiger dit zal zijn. Het is niet omdat je in 1 minuut
60 hartslagen hebt, dat je elke seconde een hartslag hebt. De
tijd tussen twee opeenvolgende hartslagen is zeer verschillend,
de ene keer is dit bijvoorbeeld 1,2sec, de andere keer 0,7sec,...
Dit fenomeen ervaar je het beste in rust. Hoe hoger je hartslag,
hoe regelmatiger deze zal zijn. Als je maximum hartslag 180 is,
zal je bij die maximale belasting wel perfect om de 0,3333sec
een hartslag hebben. Bij alle lagere hartslagwaarden heb je dus
een verschillende hartslagvariabiliteit, deze neemt af naarmate
je hartslag toeneemt.

Wat leert ons hartslagvariabiliteit?
Bepalen van de juiste trainingszone
Omwille van verschillende factoren kan de maximum hartslag
zakken. Als je trainingszones berekend worden aan de hand van
% van je maximum hartslag, dienen deze uiteraard aangepast
te worden naargelang de maximale hartslag daalt of terug stijgt.
De gemakkelijkste manier om dit na te gaan is een maximale inspanningstest afleggen. Om deze test correct uit te voeren dien
je uiteraard op voorhand goed uit te rusten en moet je achteraf
ook een paar dagen recupereren. Deze hele procedure neemt al
snel een aantal dagen uit je trainingsopbouw. Aangezien de hartslagvariabiliteit daalt naarmate de hartslag toeneemt, kunnen
uit deze waarden ook de juiste trainingszones bepaald worden.
Als door bijvoorbeeld vermoeidheid je maximale hartslag met
10 slagen daalt, zal je ook sneller een perfect regelmatige
(maximum) hartslag hebben. Bij lagere intensiteit zal je hartslag
dan ook minder onregelmatig zijn. De Polar OwnZone gebruikt
dit principe voor het bepalen van de juiste, gepersonaliseerde
trainingszone. Let wel, deze waarden kunnen van dag tot dag
verschillen naargelang de toestand van je lichaam.
Bepalen van het conditieniveau
Je rusthartslag geeft een goede indicatie van je conditieniveau.
Maar evenals je maximum hartslag kan ook je rusthartslag dalen
door vermoeidheid. Je hartslag is dan wel lager, maar dit wil niet
per definitie zeggen dat je conditie verbeterd is, wel integendeel.
Als je rusthartslag daalt, maar tegelijkertijd ook je hartslagvariabiliteit (je hart klopt regelmatiger) wil dit zeggen dat je vermoeid
aan het raken bent. Bijgevolg daalt dan ook je condititieniveau.
De test die Polar daarvoor ontwikkeld heeft is de Polar OwnIndex test.
Bepaal je recuperatie
Als je traint is het natuurlijk de bedoeling dat je je lichaam net
voldoende prikkels geeft om die vorderingen te maken die je
wenst te maken. Te weinig trainen zal niets opleveren, te veel
trainen evenmin. Een gedreven atleet balanceert regelmatig op
de grens tussen net genoeg training en net teveel training. Het
gevaar van overtraining schuilt achter elke hoek. Je hebt een
wedstrijd afgewerkt, het was net niet goed genoeg. Dit is voor
de meesten het sein om nog meer en nog harder te trainen.
Maar net dan moet je jezelf in vraag durven stellen; waarom was
het niet goed? Te weinig getraind of misschien teveel, en kwam
je zodoende niet fris genoeg aan de start? Naar een wedstrijd
toeleven en pieken is eigenlijk een kunst, de kunst van net op
het juiste moment, de juiste trainingsprikkel toe te dienen. Aan
de hand van de hartslagvariabiliteit kan je Polar hartslagmeter je
perfect de status van lichaam weergeven. Heb je al voldoende

getraind, ben je reeds volledig gerecupereerd of heb je al teveel
getraind? De Polar OwnOptimizer test bepaalt, op een schaal
van 1 tot 9, in welke toestand je lichaam zich bevindt.
Een eenvoudige test van 6 minuten gaat na wat je hartslag en
je hartslagvariabiliteit in rust (3’ neerliggen) is, dan sta je recht
en blijft gedurende 3’ rechtstaan. In die periode kan je Polar
detecteren hoe je hartslag en de hartslagvaribiliteit reageren op
deze inspanning.

Opvolging en analyse van je trainingsgegevens

Als je, zoals bij alles, naar een bepaald doel toe werkt is een
goede planning onontbeerlijk. Je dient een bepaalde structuur
in je trainingen in te bouwen om resultaat te halen. Iemand die
een start-to-run programma volgt zal zijn doel (5 km lopen in 10
weken) nooit halen als hij/zij slechts eenmaal per week traint.
Een topsporter zal zijn prestaties nooit kunnen verbeteren als
hij/zij slechts drie of vier maal per week traint. In elke trainingsopbouw dient een duidelijke structuur te zitten, waarin alle
aspecten van intensiteitsniveaus zitten. Ook een basketbalspeler
zal de nodige uithoudingstraining moeten uitvoeren, een marathonloper zal ook regelmatig korte, snelle trainingen moeten
uitvoeren,... Welke training wanneer wordt gedaan is afhankelijk
van de periode in de voorbereiding en het tijdstip waarop de
vormpiek moet optreden.
Maar spijtig genoeg is het menselijk lichaam en trainingsleer
geen exacte wetenschap. Hierin ligt natuurlijk de grootste uitdaging voor elke atleet, trainer en begeleider. Je kan iemand
zoveel laten trainen als je wil, maar als je niet weet hoe zijn of
haar lichaam reageert op bepaalde trainingsvormen en –prikkels
sta je natuurlijk nog geen stap verder. Daarom is een goede
analyse minstens even belangrijk als een goede planning. Met
de Polar Protrainer 5 software kan je elke training op grafiek
bekijken. Hier zie je het volledige hartslagverloop1 van je training. Deze gegevens kunnen dan eventueel gekoppeld worden
aan snelheid2, trapfrequentie3, hoogte4, vermogen5, pedalling
index5, links rechts balans5, gemiddelde paslengte6. Met al deze
gegevens kan je perfect nagaan hoe het lichaam van een atleet
reageert op bepaalde trainingsprikkels. Met deze wetenschap
kan je aan de slag om, indien nodig, het trainingsschema aan te
passen in functie van de te behalen doelstellingen.
1

Bij CS400, CS600, S725x, RS400, RS800, S625x, AXN500, AXN700
Bij CS400, CS600, S725x (Fietssnelheid), RS400sd, RS800sd, S625x (Loopsnelheid)
3
Optioneel bij CS400, CS600, S725x
4
Bij CS400, CS600, S725x, RS800, S625x, AXN500, AXN700
5
Optioneel bij S725x, S625x en CS600
6
Bij RS800sd
2
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WS6

Samenwerking club - VBL bij de opleiding en
begeleiding van jonge topsporters
Arvid Diels

Inleiding

Aan de hand van bovenstaande piramide proberen we de jonge
topsporter binnen de werking van de federatie te plaatsen en
tevens de doelen met de jongeren te bepalen. De piramide gaat
van talentdetectie U10 tot talentontwikkeling U12 – U14 Middenscholen Topsport en provinciale selecties naar U15 Instap
2de graad Topsportschool en landelijke selecties naar Nationale
jeugdselecties U16 – U18 – U20 om de uiteindelijke top van de
piramide te bereiken namelijk de Nationale selectie seniors met
duidelijke prestatie doelen.
Vanaf de nationale Jeugdselectie zal er federaal worden gewerkt
en zal het beste team worden samengesteld uit het aanwezige
potentieel (Vlaamse en Waalse jonge topsporters). Hier kan het
gebeuren dat jongeren niet alle stappen binnen de VBL topsportwerking (Rode zone) doorlopen namelijk een jonge topsporter
niet opgenomen in de Nationale selectie U18 kan enkele jaren
later wel deel uitmaken van een Nationale selectie U20.
Op de dia’s van de powerpointpresentatie staat een overzichtstabel die zal gebruikt worden om aan te geven waar de jonge
topsporters zich bevinden zowel op Club als federaties niveau
(Topsportschool – selecties) alsook zullen de positieve en negatieve ervaringen vanuit het standpunt van de federatie worden
aangestipt alsook de manier van communiceren tussen beide
partijen.
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WS6

De VTV en de prive-tennisscholen
(samenwerking of concurrentie)
Steven Martens

Deel 2: Teksten en presentaties van de sporttakoverschrijdende workshops

51

52

Congresboek
Dag van de Trainer - 16 december 2006

Teksten en presentaties van de
sporttakspecifieke workshops
Deel 3: Teksten en presentaties van de sporttakspecifieke workshops

53

54

Congresboek
Dag van de Trainer - 16 december 2006

WS7

Conditionele ontwikkelingslijn tennis;
Conditietraining in VTV-kidstennis;
On-court conditietraining in VTV-kidstennis
Steven Martens; Alexander Ferrautti; Kenneth Bastiaens
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10 GEBODEN VAN EEN GOEDE CONDITIETRAINING
•
Fysiek voldoende activiteit, maar zweten is niet het enige doel
•
Uitdaging en plezier zijn een must
			
maak je trainingen uitdagend, leerrijk en aantrekkelijk
•
Wees dynamisch en vol energie
•
Een algemene motorische ontwikkeling is nodig om specifiek te trainen
			
streef naast de specifieke ook een algemene atletenontwikkeling na
•
Eerst kwaliteit, daarna kwaliteit
			
kwaliteit is prioriteit – kwantiteit progressief verhogen
•
Intensiteit, aantal herhalingen, aantal reeksen & rusttijden zijn kernbegrippen
			
heb aandacht voor arbeid-rust verhouding
•
Ieder kind is anders, iedere leeftijd is anders
			
pas de trainingsdoelen aan ifv atleet/kind
•
Een trainingsplan heb je zeker nodig
			
plan je trainingsdoelen
•
Meten is weten, laat kinderen progressie volgen (motivatie)
			
wees veeleisend en consequent en waardeer en bekrachtig progressie
•
Goed materiaalgebruik is onontbeerlijk
			
gebruik materialen zo constructief mogelijk
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Aspects of training quality in children (Alexander Ferrauti)
Demonstration

Recommendations

A
1
2
3
4

General warm-up
Stroke imitation, coordinative runs, tennisspecific movement patterns
Dynamic stretching
Ankle, leg and whole body stabilisation
Stride frequency, agility, reactiv strength, reactiv stiffness jumps

Start the training unit with coordinative runs and a tennisspecific muscle warm-up
Shorten the stretching part; 4 dynamic movements are enough!
Include running ABC, whole body tension and balance exercises into warm-up
Allways reactivation of fast motoric patterns before tennis training and match play

B
5
6
7
8

Specific tennis warm-up
Ground stroke preparation
Volley preparation
Agility drills
Small games

Use the short game for “stroke Re-Ontogenesis”, control of wrist, hitting point, grips
Use the short game for a focused Volley stabilisation without any time pressure
Include footwork and agility drills in each unit (most important condition factor in children!)
Use sensful and match related small games

C
9

Technical and tactical training
Forehand winner percentage drill
Preactivation with basketball Topspin-volley

10
11
12
13

Forehand winner game
Backhand variability
Backhand stability cross game
Service power

14

Net game - Sideward jumps and badminton overhead clear

D
15

Conditioning
Running speed and agility

E
16
17

Cool-down
Baseline rhytm
Stabilisation/relaxation

Improve forehand velocity and precision
- include a specific conditioning
- include cognitive demands
- 4-8 strokes (quality vs quantity)
Combine technical and tactical training immediately with specific games
Improve backhand stability and variability - include cognitive demands
Combine technical and tactical training with specific games (include more overheads)
Improve stroke velocity of 1ste serve (2 km/h per month)
- throwing balls, strength (homework)
- throw ball in front/basics for serve & volley
Teach footwork techniques for the longterm development of approach tennis
Footwork drills in each training unit as a partly replacement of endurance training !
- create maximum time pressure (e.g. volley, drop-shot or 2nd bounce)
- include change of direction
- max 4-8 strokes (short distance)
- max 2-4 strokes (long distance)
Relax, have fun and allways feel good (e.g. music) when you leave the court
Include whole body stabilisation (additionally as homework)
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F
1

2

3

General points
The winning tactics differ completely between a 10 yrs (no 1st serve, hitting point deep behind baseline, high ball curce, no net attack, 80-90 % forhands)
and a 20 yrs old player. In consequence (1.) we have a lot of drop outs or at least problems in transfer from junior to adult tournaments, (2.) the promotion of
talents according to early succes oftenly forgets the long term potential of development, (3.) solid and powerful baseline game is the typical and nearly unique
male championship tactic, (4.) only a few - but Top Nr 1 players - show variable baseline and net game.
Recommendation: early preparation of technical, tactical and conditional preconditions with an early but sensible adaptation of tournament match play tactics.
Aim to find the midway between enough early succes and a longterm game development.
The most important training contents in the development from children to junior tennis in my opinion are (1.) a powerful and precise forehand and 1st serve,
(2.) a solid and variable backhand, (3.) footwork, balance and running speed and (4.) basic motoric patterns and confidence for the net game.
Recommendation: be allways aware that the time from 12 to 14 years is very short and that even each single training unit is an important step of the individual development. Work with a clear plan and according to precisely defined training targets.
From a pedacogical and psychological point of view, coaches have to start early to transfer a part of the responsibility for training succes to the children. Only
self responsible children with an own defintion of targets will be succesfull in the future.
Recommendation: give guidelines for homework training contents, training and match statistic documentation aids (e.g. excel files).

Diagnostics of running speed and stroke velocity in tennis (Alexander Ferrauti)
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Speed and agility training for tennis (Alexander Ferrauti)
Aim of the presentation
•
to focus on on-court drills for running speed (no resistance, reaction or anticipation training)
•
to present a lot of training examples and to give an idea for structuring these examples according to their training targets
•
to create sensitivity for the complexity of runnning speed
•
to inform about how these training examples can be included into training practice
Characterization of running speed demands in tennis
Fast tennisspecific movements are limited by:
1. General agility (Example: stroke preparation over short distances under time pressure and precision demands)
2. Frequency speed (impulse or stride frequency in a cyclical movement) (Example: acceleration over longer distances (8-10 m from
baseline to net) without direction change and low power demands)
3. Start, stop and displacement speed (short ground contacts, reactive force and power) (Example: maximum single movements
(vertival or sideward jumps, direction change at net or baseline corner, max. accelerations over short distances)
4. Action and reaction speed (not discussed)
General training guidelines
•
Training of running speed in tennis has to include different contents with different targets and different specifity und thus different adaptation (brain signal efficiancy, neuromuscular combination, tendomuscular performance).
•
Coaches have to be allways aware on which system different training contents may have an influence and they have to choose
them carefully.
•
Training amount allways have to be low; especially in the first weeks muscle tissue destructure will occur in young and not
specifically trained athletes.
•
Training quality allways has to be very high; coaches have to survey the quality in the first training units.
•
Recovery periods have to be long enough (6 s maximum energetic flow = 45-60 s recovery)
Training contents and targets for tennis players
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Spinning met speciale aandacht voor het
WS8A gebruik van de OWN-zone functie van de
POLAR hartslagmeters
Marc Van Camp

Inleiding

Als mede-eigenaar/lesgever van fitnesscentra (GO-FiT Aartselaar – Body In Balance Antwerpen Zuid) werk je voor het
grootste deel met mensen wiens doelstelling ‘het verbeteren van
hun conditie’ is. Vanuit dit standpunt is het dan ook zeer belangrijk te werken met veilige en gepersonaliseerde trainingszones.
Buiten onze normale 10-wekelijkse fitnesstesten (gebaseerd
op de Conconimethode) hebben wij dan ook gekozen om onze
leden de gelegenheid te geven gebruik te maken van de Polar
OwnZone, specifiek naar Indoor Cycling toe, maar ook wanneer
zij bijvoorbeeld buiten gaan joggen.
Voor gezonde volwassenen beveelt het ‘American College of
Sports Medicine’ (ACSM 1998) een trainingsintensiteit van
55/65-90% van de maximale hartslag aan om de cardiorespiratory fitness te ontwikkelen en te behouden. De waarden van de
ondergrens hebben betrekking op individuen die niet fit zijn en
de waarden van de bovengrens is veilig voor meer fitte personen.
De Polar OwnZone functie bepaalt automatisch het effectieve en
veilige intensiteitniveau voor de training en doet dit op basis van
de hartslagvariabiliteit (HRV). In de berekening van de trainingszone wordt de HRV methode (OZ.V) of de leeftijd methode
(OZ.A) gebruikt.

maximale hartslag wordt vastgesteld is wellicht de meest betrouwbare methode voor de bepaling van de hartslagzone, maar
de HRV gebaseerde OwnZone is gevoeliger dan de laboratoriumtesten, omdat de gebruiker de OwnZone kan vaststellen op
het moment van de training en voor die specifieke inspanning,
en dit zo vaak als hij/zij wil. Dit is nuttig, omdat de maximale
en submaximale hartslag reageert op individuele dagelijkse
veranderingen. Hartslag is individueel afhankelijk van leeftijd,
activiteitenniveau en geslacht. Daarbij beïnvloeden factoren
zoals intensiteit en methode van training, temperatuur van de
omgeving, lichaamspositie, gesteldheid en eet- en drinkgewoonten de hartslag.
Zoals gezegd is bepalen van de OwnZone gebaseerd op
de hartslagvariabiliteit. Onderzoek heeft uitgewezen dat de
HRV groter is in rust bij getrainde mensen tegenover minder
getrainde. Bovendien neem de HRV af bij toenemende inspanning. Het punt waarbij de HRV verdwijnt wordt aanzien als de
ondergrens voor de aerobe training (trainingsintensiteit ongeveer
65% van de Hfmax). Het is dit punt dat bepaald wordt door de
OwnZone test.

De OwnZone functie biedt een veilige, lichte tot gemiddelde
individuele inspanningszone. Een laboratoriumtest waarin de
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Tijdens een Spinning class gebeurt de test bij de warming-up.
De OwnZone wordt op 1 à 5 minuten bepaald. De test is onderverdeeld in vijf stappen, die ieder maximaal 1 minuut duren.
De eerste stap is de belangrijkste stap. De hartslag wordt stabiel
beneden 100 hsm gehouden. De hartslagmeter registreert nu de
HRV gedurende een lichte inspanning.

Multi peak :
Verandering van de intensiteit, als gevolg van choreografie,
weerstand of snelheid binnen OwnZone.
HR

De volgende minuten wordt de hartslag geleidelijk met 10 tot 20
hsm verhoogd tot de ondergrens wordt gevonden. Wanneer de
deelnemers de OwnZone hebben bepaald vervolledigen zij de
opwarming van 10 minuten door hun hartslag aan de ondergrens te houden.
Gedurende de 40 minuten durende work-out blijven de deelnemers heel de tijd in hun OwnZone. De instructeur laat de
hartslag variëren van de ondergrens tot de bovengrens. Dit kan
gebeuren in allerlei patronen.
Bijvoorbeeld :

Time
Interval :
Een geplande verandering van intensiteit tussen de bovenste en
de onderste OwnZone limieten. De hartslag tijdens de recuperatieperiode is de onderste limiet van de OwnZone en de hartslag
tijdens de oefening is de bovenste limiet van de OwnZone.
HR

Single peak :
Geplande verhoging van de intensiteit binnen de OwnZone.
HR

Time
Time
Continue (plateau) :
Constante intensiteit (bv. hartslag 10 tot 20 slagen boven de
ondergrens).
HR

Time
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Na de work-out volgt de cooldown waarbij de resultaten van de
training met de deelnemers worden overlopen.
Deze work-out is een aangename en veilige manier van trainen
voor zowel de ervaren als minder ervaren sporter, waarbij iedereen – niet tegenstaande hij of zij dezelfde work-out volgen – in
zijn of haar aerobe zone traint.

Aspecten van communicatie in het
WS8B wielrennen
Tine Mertens

Inleiding

Hieronder wordt de theorie weergegeven die op de ‘Dag van de
Trainer’ met een ‘trainersbril’ bekeken werd en via oefeningen in
de praktijk gebracht.

Ik en de ander

De basis van communicatie gaat over het zenden van verbale
en non-verbale informatie naar een andere persoon die dit
waarneemt en interpreteert vanuit zijn eigen denken, voelen,
veronderstellingen, enz. Op zijn beurt zendt deze informatie
terug. Ondanks dat we constant communiceren blijft dit een heel
moeilijk proces.
buitenkant
IK
buitenkant

binnenkant
ANDER
binnenkant

Ajuinmodel

De manier waarop we functioneren kan als een ajuin voorgesteld worden. Wanneer iemand handelt, wanneer een sporter
handelt, dan vangen wij dat op met onze zintuigen, m.n. de
buitenkant van de sporter, wat hij zegt en doet. Dit wordt
gestuurd door wat de sporter denkt en voelt. Op zijn beurt wordt
dit bepaald door de waarden die de sporter heeft en de kennis
die hij vergaard heeft in zijn leven. Volledig in de kern zitten de
behoeften die mee sturen.
Doen/zeggen
Waarden/kennis
Denken/voelen
Behoeften

Behoeften kunnen sterk verschillen. Wel heeft elke sporter in
meer of mindere mate behoefte aan erkenning, onafhankelijkheid, veiligheid, stimulatie en ontwikkeling, de behoefte om iets
te bereiken en ergens toe te behoren.
Wanneer iemand erkenning krijgt stijgt zijn zelfvertrouwen en
krijgt hij een positief zelfwaardegevoel. Zorg er wel voor dat je
aan een sporter erkenning geeft wanneer hij het verdient. Een
sporter voelt erkenning wanneer de coach zich interesseert

voor zijn prestaties en voor wat hij diende te doen om deze te
bereiken. Erkenning is er eveneens wanneer de coach en anderen de inzet zien en waarderen van de sporter. Geld kan een
belangrijke bron van erkenning zijn. Maar de afwezigheid van
erkenning wordt door iedereen als negatief ervaren.
Sporters die een sterke behoefte aan onafhankelijkheid voelen
hebben het verlangen uniek te zijn, een ander gezichtspunt te
mogen uit. Ze willen dat hun resultaten gezien worden als het
resultaat van hun eigen inbreng en minder als resultaat van
goed materiaal, tactiek, strategie,…
Nood aan veiligheid betekent dat een persoon zijn eigen welzijn
beschermt. Een persoon heeft het nodig steun en hulp te krijgen
wanneer hij het zelf niet alleen aankan. Men heeft nood aan
klaar en duidelijke informatie over de verwachtingen –positieve
verwachtingen- die men van hem heeft en hoe hij deze kan
bereiken.
Een mens is zo gestructureerd dat hij nood heeft aan afwisseling
en stimulatie. Voor sporters die een sterke nood hebben aan
stimulatie is het heel belangrijk eenzelfde opdracht steeds in
licht verschillende vorm te laten uitvoeren. Ze wensen nieuwe
zaken uit te proberen, contact met andere sporters is heel belangrijk. Voor elk individu is er een optimaal niveau van stimulatie. Teveel of te weinig wordt als onaangenaam ervaren.
Sporters die nood hebben om iets te bereiken, om iets te volbrengen wensen concrete resultaten na te streven die klaar en
duidelijk zijn, ze willen beter zijn dan vorige keer, beter zijn dan
anderen. Ze hebben een onzekerheid nodig over het bereiken
van hun doel, het mag niet te gemakkelijk zijn en niet te moeilijk.
Ze willen een persoonlijke bijdrage kunnen leveren.
Sporters die het belangrijk vinden ergens toe te behoren vinden
het van essentieel belang om met andere personen en groepen
relaties te kunnen ontwikkelen en opinies te delen. Hun eigen
behoeften komen op de tweede plaats, ze helpen liever iemand
anders. Het zijn ook die mensen die makkelijk luisteren naar
anderen of beïnvloed worden door anderen.
Wordt aan een renner zijn behoeften voldaan dan bloeit hij open.
Wanneer dat niet zo is binnen zijn sport, dan zoekt hij het ergens
anders.

Tekenen van angst en stress

Op verschillende vlakken vertonen sporters, maar eigenlijk geldt
dat voor iedereen, stresssignalen. Wanneer je weet welke de
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typische tekenen van angst en stress zijn kan je ze ook herkennen als dusdanig en kijken hoe jij als trainer de sporter er kan
bij helpen. Of het kan je althans helpen om de situatie ruimer te
zien dan enkel het rare of lastig gedrag.

Communicatie houdt op waar luisteren eindigt

Je hebt vier niveau’s van luisteren: niet luisteren, oppervlakkig
luisteren ( je luistert ogenschijnlijk maar bent meer met zichzelf
bezig), inhoudelijk luisteren ( je luistert naar de zakelijke aspecten) en actief luisteren ( je wil de zender volledig begrijpen).

Vragen stellen als trainer

Als trainer kan je op verschillende manieren vragen stellen.
Open vragen zijn vragen die bijv. beginnen met ‘waarom’, ‘wat’
of ‘hoe’. Bij gesloten vragen is er maar één antwoordmogelijkheid. Deze vragen beginnen bijv. met ’wie’, ‘wanneer’ of ‘waar’.
Reflecterende vragen controleren of je het goed begrepen
hebt. Suggestieve vragen zijn eigenlijk geen vraag, maar een
verkapte mening. Verbaal volgen is het vragend herhalen van
kernwoorden. Je kan ook een korte stilte laten.

Samenvatten

Samenvatten kan je op verschillende niveau’s. Papegaaien is
letterlijk herhalen. Bij inhoudelijk samenvatten geef je de rode
draad weer. Daarnaast heb je ook gevoelssamenvattingen.

3 trainingsstijlen: 3 hoeden die je kan opzetten

Je hebt 3 trainingsstijlen: de autoritaire stijl waarbij de trainer
eist, straft zonder uitleg te geven. Bij de inschikkelijke stijl geeft
de trainer geen straffen maar zijn er ook nauwelijks richtlijnen.
De gezaghebbende trainer stelt grenzen, geeft redenen, is
ondersteunend maar gedecideerd. Sporters leren door deze
laatste stijl met stress om te gaan. Ze leren zich aanpassen aan
wisselende situaties, hebben discipline, enz. Deze stijl geeft
meer vertrouwen in de sporter wat een gunstig effect heeft op
zijn zelfbeeld. Het stimuleert openheid op sociaal en emotioneel
vlak. Het verbetert zowel de communicatie als de motivatie. De
sporters zijn niet gemotiveerd uit angst, maar door een wens
voor persoonlijke bevrediging. Ze beleven veel meer plezier bij
het sporten.

Feedback geven

Wanneer je feedback geeft, doe dit in de ik-vorm, niet in de
jij-vorm. Geef de feiten, geen interpretaties. Geef feedback over
het gedrag, niet over de persoon, maar dan wel veranderbaar
gedrag. Wees zo concreet en specifiek mogelijk. Geef elke keer
zowel positieve als negatieve feedback, maar gedoseerd en op
het goede moment. Hou daarbij contact met de persoon en hou
rekening met wat de persoon aankan.
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Nieuwste trainingshulpmiddelen in het
WS8C wielrennen
Reinout van Schuylenbergh; Jonathan Wiggins

Inleiding

Wat enkele jaren geleden exotisch speelgoed was voor de
ingenieurfietsfreak, is momenteel een breedverspreid instrument
in het wielerpeloton: de vermogensmeter. De vermogensmeter
laat toe de inspanningsintensiteit zeer accuraat te meten tijdens
trainingen en wedstrijden. Voor heel wat atleten, trainers en
sportwetenschapper openbaarde de vermogensmeting een
nieuwe wereld in de fietstraining (figuur 1).
Waarom is het geleverde vermogen nu zo een cruciale meting in
de wielertraining? Het antwoord is eenvoudig: de fietsprestatie
staat immers in rechtstreeks verband met het vermogen dat de
renner kan produceren. In figuur 2 wordt de relatie tussen de
fietsprestatie en het vermogen geïllustreerd.

de toepassing ervan in het trainingsprogramma. In deze clinic
geven we een aantal voorbeelden van hoe vermogensmetingen
kunnen geïnterpreteerd worden en toegepast worden in de
begeleiding van wielrenners en triatleten.

Referenties:

Atkinson et al (2003) Science and cycling: current knowledge and future directions for research, J Sports Sci., vol. 21, no. 9, pp. 767-787.
Van Schuylenbergh R (2005) Laboratory tests to evaluate metabolic and forcevelocity characteristics of skeletal muscle during bicycle exercise, Leuven: KU
Leuven, 137p.

Door vermogensmetingen te combineren met de fietssnelheid,
de trapfrequentie en met fysiologische metingen, zoals hartslag
en gasanalyses kan de aërodynamica, de metabole eigenschappen en de fietsefficiëntie van de renner op het trainings- of
wedstrijdterrein bepaald worden. Vermogensmeting laat toe het
maximale prestatievermogen te bepalen in verschillende tijdsdomeinen. Door deze piekprestaties voor tijdsintervals van 5 sec,
30 sec, 4 min tot 30 min te bepalen krijgt de fysioloog inzicht in
het momentele fysieke prestatievermogen van de renner. Elke
training of wedstrijd wordt aldus een ‘test’ (figuur 3).
De vermogensmeting biedt tal van perspectieven in de wielertraining. Echter, op dit ogenblik ervaren heel wat trainers en
atleten problemen met de interpretatie van de metingen en

Figuur 2: Prestatiebepalende factoren van een fietsprestatie
(adapted from (Atkinson et al. 2003))

Figuur 1: Vermogenscurve van een triatleet tijdens de Ironman
Hawaii 2006.

Figuur 3: Vermogensprofiel van een wegwielrenner: evolutie van
het maximaal prestatievermogen voor 5 sec, 1 min, 5 min en 30
min intervals.
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WS9

Praktische aanpak van de jeugdzwemopleiding binnen de Vlaamse Zwemfederatie
- het Future Team project
Lode Grossen
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Nordic Walking: hoe kan je het optimaal
WS10 trainen en begeleiden
Cindy Vanduffel

Inleiding

Nordic walking zoals we het nu kennen, heeft al een jarenlange
ontwikkeling achter de rug. Het is een activiteit gebaseerd op
wandelen die een extra dimensie geeft aan deze lichaamsbeweging. Reeds in 1930 bleek een dergelijke lichaamsbeweging
efficiënt te zijn om de conditie van de Finse langlaufers te onderhouden tijdens de zomermaanden. Pas later, in 1980, werd het
wandelen met poles ook recreatief uitgevoerd.
Onderzoek moest uitwijzen welke de beste lengte voor de
poles was, welke ondergrond het meest geschikt was en welke
oefeningen het meest geschikt waren om lenigheid, kracht en
coördinatie te trainen. Dit alles om de beoefenaar zo efficiënt
mogelijk te laten trainen, met een optimaal spiergebruik en een
hierbij gepaard gaande belasting op de gewrichten.
Nordic walking is hierdoor meer dan gewoon wandelen met
stokken. Het vergt coördinatie, lichaamsbesef en een goede
kennis van de techniek om nordic walking te laten renderen.
Hiernaast is de kwaliteit van het gebruikte materiaal, de poles,
ook van groot belang om comfortabel en met een laag blessurerisico te stappen.

Achtergronden van Nordic Walking

Nordic walking van Exel, is ontwikkeld voor een brede groep
gebrui-kers en is een belangrijk onderdeel van het Nordic Fitness SportTM programma. Dit programma biedt enthousiaste,
sportieve mensen een gemakkelijke en leuke manier om te
genieten van een gezonde en actieve leefstijl. Nordic walking
is veilig, plezierig en geschikt voor jong en oud. Nordic walking
is de ideale sport om te gebruiken bij gewichtsvermindering,
fysieke fitheidverbetering en training van het uithoudingsvermogen.

INWA gecertificeerde instructeurs hebben minimaal een sportdiploma (licentiaat of regent LO, diploma VTS). EXEL heeft in
samenwerking met wetenschappers, medici en fitness professionals, speciale nordic walking poles ontwikkeld. Deze poles zijn
gemaakt van koolstofcomposiet (carbon), welke grondstof borg
staat voor een grote stevigheid en duurzaamheid, en die zeer
licht in gewicht is. Daarnaast is carbon ideaal voor de absorptie
van de trillingen, welke tijdens het krachtig afzetten van de pole
ontstaan. De ergonomisch ontwikkelde handvaten, de speciale
polsriemen (straps) , de verwisselbare pole-punt en de asfaltdop
maken een effectieve afzet tijdens het nordic walken mogelijk.

Nordic walking: logisch verlengstuk van wandelen

Twee oervormen kunnen gevonden worden voor nordic walking. In de oudheid liepen herders en pelgrims met één of twee
stokken om het wandelen in moeilijke terreinomstandigheden
makkelijker te maken. Ontlasting van de gewrichten lag aan de
basis van het lopen met stokken en wordt heden ten dagen door
de nordic walkers als zodanig herkend.
Een andere voorloper van nordic walking moet gezocht worden
in de zomertrainingen van Finse langlaufers. Sinds het begin
van de 20e eeuw gebruiken zij hun langlaufstokken tijdens hardlopen, sprongvormen en andere trainingsvormen om zodoende
de coördinatie en de spierkracht van het bovenlichaam, welke zo
belangrijk is tijdens het langlaufen, ook in de zomer te ontwikkelen.

Voordelen training nordic walking vs wandelen

Om het nordic walking verder te ontwikkelen en wetenschappelijk verder te onderbouwen is de International Nordic Walking
Association (INWA) opgericht. Hierin zitten naast vertegenwoordigers van Polar Electro en Exel, afgevaardigden uit inmiddels
meer dan 24 landen waar nordic walking wordt uitgedragen.
Voor België is dit Sports&Leiusre Co. - Nordic Walking België.
Nordic walking België werkt nauw samen met de partners van
de INWA en onderzoeken hebben aangetoond dat de juiste
techniek zeer belangrijk is om de optimale gezondheidsaspecten
te verkrijgen. Nordic walking België en de INWA staan garant
voor kwaliteit. Om dit te waarborgen hebben alle INWA gecertificeerde instructeurs een specifieke opleiding gevolgd en moeten
zij zich om de licentie te behouden, regelmatig bijscholen. Alle

Als eerste sommen we een aantal gezondheidsvoordelen op.
Door het gebruik van de poles volgens de juiste techniek is er
een verlaging van de belasting op de voet, de knie, de heup
en de onderrug. Dit biedt voordelen aan mensen die klachten
hebben van artrose, of door andere oorzaken last hebben
van deze gewrichten (herstellende blessure, gevoeligheid tot
overbelasting bij joggen, enz.). Mede door de steun, de houding
en de techniek biedt het ook aan mensen met nekklachten een
aangename ontspanning.
Mits de juiste techniek gebruikt de wandelaar of walker 92% van
alle spieren en beweegt hij ook het merendeel van zijn gewrichten. Dit biedt tal van voordelen: de grotere spieractie verhoogt
het zuurstofverbruik, verhoogt de hartslag, verhoogt het calorieverbruik, en zorgt voor een goede doorbloeding in alle gebruikte
spieren. Daarnaast zorgt de beweging van de gewrichten voor
een onderhoud van de mobiliteit. De voordelen op gezondheidsvlak bij regelmatige beoefening van nordic walking zijn dezelfde
als bij andere sporten: positieve veranderingen in het bloed-
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beeld, in de lichaamssamenstelling, in de bloeddruk en in het
algemeen welbevinden. Het vermindert de kans op ontwikkeling
van diabetes en kanker, mits gepaard gaande met een gezonde
voeding. Het voordeel van nordic walking binnen dit alles is
dat het een Total Body Workout is en gemakkelijk voldoet aan
de eisen om de optimale trainingswaarden te bereiken voor
een goede gezondheid. De mensen ervaren nordic walking als
minder zwaar, terwijl ze vaak toch aan een redelijke intensiteit
aan het oefenen zijn.
Nordic walking biedt meer stabiliteit en zorgt voor een betere en
actieve houding.
Nordic walking is een sport waarbij je dankzij de verschillende
techniekniveaus de intensiteit steeds onder controle hebt. Het
biedt aldus een uitkomst aan mensen met hart- en vaataandoeningen, revaliderenden, beginnende sporters, sporters en
atleten.
Naast de gezondheidsvoordelen bestaan er uiteraard ook
andere voordelen die even belangrijk zijn. Het is een sociale
sport / lichaamsactiviteit, die gemakkelijk in groep kan worden
uitgevoerd en waarbij de mensen kunnen blijven praten. Ze zijn
onbewust aan hun gezondheid aan het werken terwijl ze plezier
maken, bijkletsen, of van de natuur genieten. Door het afduwen
met de poles verhoogt het wandeltempo ook, waardoor er vaak
meer kilometers worden gemaakt dan zonder poles. Wanneer
je eens gestart bent met nordic walking, relativeer je over het
algemeen ook meer de weersomstandigheden, en wordt er ook
al eens op een regenachtige dag gestapt. In de winter warm
je snel op, en is er van koude vingers na enkele minuten geen
sprake meer. Geen loom gevoel in de schouders, geen gezwollen vingers. En alleen al het zien klaarstaan van de poles doet
stappen.

Trainingsopbouw

progressief de spieren en gewrichten losmaken en opwarmen.
Welke gewrichten maken we zeker los: Schouders, rug, heupen,
knieën, enkels, voeten
Welke spieren warmen we zeker op: Schouders en armen, buik
en rugspieren, beenspieren
Start de opwarming met een ontspannen oefening, zodat we
de juiste houding en het juiste lichaamsgevoel reeds ervaren.
Vervolgens voeren we afwisselend oefeningen uit voor de
verschillende bovenvermelde spieren en gewrichten. Beweeg
steeds binnen de mogelijke grenzen, zonder pijn. Hieronder
ziet u enkele mogelijke oefeningen voor de beenspieren en het
bovenlichaam.
Kern
Let’s go Walking! Na de opwarming kan u starten met het
inoefenen van de techniek of kan u een stevige tocht gaan
maken. Wat is er hierbij belangrijk:
•
Blijf natuurlijk bewegen.
•
Houd de schouders ontspannen.
•
De armen blijven lang.
•
Voel de natuurlijke coördinatie aan.
•
Fixeer je niet teveel op de beweging, maar leer de beweging aanvoelen.
•
Wen aan het gevoel van de poles.

Opwarming
Zoals aangeraden bij elke sport, dient ook een nordic walking
training of les te starten met een opwarming. Er bestaan tal van
oefeningen om zowel boven- als onderlichaam op te warmen,
dus wij geven kort enkele mogelijkheden. Belangrijk is dat we
Eens je dit onder de knie hebt, zal je leren afzetten met de
poles. Ervaar het verschil met gewoon wandelen. Voel je welke
spieren in werking zijn?
Cooling down
Na het kerngedeelte is het tijd voor de stretching en cooling
down. Ook na nordic walking trachten we de spieren te rekken
en terug te ontspannen. Onthoud dat nordic walking voor een
heel breed publiek is, en elkeen nut zal hebben bij een stretching. Hou hier rekening met de doelgroep en de mogelijkheden
van de deelnemers.

Nordic walking trainingsniveaus (INWA trainingsprogramma’s)

Nordic walking kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd.
Zo onderscheiden we het gezondheidsniveau, het fitnessniveau
en het sportniveau. De niveaus zijn gebaseerd op dezelfde
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basistechniek, maar verschillen door de uiteindelijke beweging in
intensiteit en belasting.

Welke spieren trainen we met nordic walking ?

Het gezondheidsniveau
Dit niveau kan elke startende beoefenaar aanleren. Het biedt
reeds de voordelen van steun en spierwerk, maar vraagt nog
geen uiterste mobiliteit of conditie. Hierdoor is de techniek geschikt voor starters en voor mensen met een beperkte conditie
of beweeglijkheid. Iedereen die start met nordic walking dient
ook steeds eerst deze techniek aan te leren.
Het fitnessniveau
Dit niveau volgt op het basisniveau en de techniek gaat ook een
stapje verder. Bij een goede beheersing van dit niveau stijgt de
hartslag meer, gebruik je meer van de mogelijke mobiliteit in
schouders, rug en heupen, beweeg je krachtiger en stijgt ook de
stapsnelheid. Het is een ideaal niveau om aan conditietraining te
doen wanneer de basisconditie in orde is.

Welke gewrichten ontlasten we met nordic walking ?

Deze eerste 2 NIVEAUS worden aan cursisten aangeleerd die
een volledige lessenreeks volgen. Bij bijzondere groepen kan
eventueel enkel met het gezondheidsniveau worden gewerkt, en
bij gemengde groepen wordt er indien nodig gedifferentieerd.
Het sportniveau
Dit niveau staat apart van de andere technieken daar het erg
verschilt van intensiteit en het een veel hogere belasting op het
lichaam legt dan de andere niveaus. We spreken nog over nordic walking betreffende de achtergrond van de techniek, maar er
wordt gesprongen en gelopen met een grote impact op het hele
lichaam. De beoefenaar dient reeds goed getraind te zijn.
Up-hill en down-hill techniek
De vraag wordt vaak gesteld of er ook in de bergen kan gestapt
worden met de poles. Uiteraard kan dit, en wel door toepassing
van de up-hill en down-hill technieken. Het vergt enige oefening,
maar biedt eens zoveel mogelijkheden aan de nordic walker.

INWA trainingsprogramma’s
Programma 1
Programma 2
Gezondheidsniveau
Fitnessniveau

Programma 3
Sportniveau

Juiste materialen voor een optimaal trainingsresultaat

Goede poles zijn van uiterst belang om de techniek toe te laten.
Een nordic walking pole is vervaardigd uit carbonvezel, epoxy
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en glasvezel. Afhankelijk van de gestelde eisen van de walker,
dient er een hoog of een laag carbongehalte in de pole te zitten.
Een pole uit aluminium of een combinatie van verschillende
delen met een verschillende samenstelling zijn niet geschikt voor
nordic walking, daar er een slechte schokdemping gebeurt bij de
poleplanting, en de pole kan breken met alle gevolgen uiteraard
(van aankopen van nieuw paar tot blessures ten gevolge van
het breken tijdens het stappen). Gezien de kracht waarmee de
walker afzet, dient de pole zowel sterk als buigzaam te zijn. Bovendien moet de pole uiterst licht zijn, om belasting van nek en
schouders te vermijden tijdens de armzwaai. Investering in goed
materiaal duurt het langst en biedt het meeste plezier. De nordic
walking poles bieden ook de mogelijkheid om zowel op verharde
als op onverharde weg te stappen. Een speciale strap houdt de
pole binnen handbereik en brengt de kracht over op de pole.

Samenstelling en keuze van de wandelpole

Nordic walking poles zijn korter dan cross country ski poles.
Bij het kiezen van de juiste pole moet men op volgende aspecten letten. Je kan je laten adviseren door een instructeur of
sportswinkel. Goede poles herkent u als volgt:
•
De handvatten zijn ergonomisch ontworpen waardoor zij
een optimale grip garanderen. Zij zijn gemaakt van een
materiaal dat de hand niet irriteert.
•
De handriemen zijn voldoende comfortabel en ruim zodat
het niet noodzakelijk is het handvat te blijven vasthouden.
•
Een goede handriem knelt niet en verzekert u van een
goede bloedcirculatie.
•
Een goede handriem is verstelbaar naar de maat van uw
hand.
•
De pole is licht en duurzaam.
•
De pole-schacht dient uit een stuk composietmateriaal te
bestaan.
•
De pole is stevig en flexibel en door de toepassing van
koolstof composiet uiterst geschikt om de trillingen die
tijdens het lopen ontstaan te dempen. Hierdoor wordt
overbelasting voorkomen.
•
De poles zijn beschikbaar in maten tussen 1 meter en 1.40
m. De optimale lengte voor een startende nordic walker is
0,68 x uw lichaamslengte
•
De harde metalen punt (spikepunt) aan het einde van
de pole geeft grip en veiligheid. Speciale aandacht is er
bij het ontwikkelen van deze spikepunt geweest voor de
optimale hoek waaronder deze onder de pole bevestigd is.
De huidige nordic walking pole waarborgt op deze manier
een optimaal overbrengen van de kracht van de arm in de
grond.
•
Een asfaltdop is een accessoire die over de metalen punt
wordt aangebracht en die schokdempend is voor de polsen/
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•

handen bij het lopen op harde ondergronden.
De spikepunt, de handvaten de handriempjes zijn verwisselbaar.

Begeleiding van verschillende doelgroepen bij
nordic walking

Als we gaan trainen op basis van nordic walking is het goed te
weten welke de motivatie is en welke de doelstellingen zijn van
de deelnemers. Iedere doelgroep heeft daarom een aangepaste
begeleiding nodig. Algemeen kunnen we stellen dat nordic
walking een sport is die je al doende moet leren. Daarom is de
begeleiding van essentieel belang. Deelnemers hebben vaak
een verkeerd beeld van nordic walking waardoor het vaak niet
zo goed lukt als ze gedacht hadden.
1. Senioren
Als je met senioren gaat nordic walken moeten de oefeningen
aangepast zijn aan deze doelgroep. Tijdens de opwarming doen
we nooit oefeningen waarbij de deelnemers op de grond moeten
gaan zitten. Senioren komen vaak voor de sociale contacten.
Daarom moet je er voor zorgen dat ze hun verhaal kwijt kunnen.
Het is niet de bedoeling om heel intensief te trainen zodat ze
buiten adem zijn en geen gesprek meer kunnen voeren. Wel
moeten deze mensen goed begeleid worden daar ze door het
“praten” vaak de aandacht verliezen voor de techniek. Stretchen
is zeer nuttig na de “les” en ook hier is de begeleiding van groot
belang. Stretchoefeningen moeten immers juist uitgevoerd
worden.
2. Kinderen
Nordic walking aanleren aan kleine kinderen is zeer moeilijk.
Vanaf 10 jaar lukt het redelijk. Kinderen die te jong zijn hebben
vooral problemen met de juiste coördinatie. Hier zijn aangepaste oefeningen aangewezen waaronder de dubbelstok oefeningen. Dit wil zeggen dat ze geen rekening moeten houden
met coördinatie. De bedoeling hier is dat de kinderen op een
speelse manier kunnen kennismaken met de poles. Dit is vooral
voor 1ste graad lager onderwijs. De leerkracht is hier van groot
belang omdat kinderen vaak andere dingen doen met de poles
dan alleen maar wandelen.
Vanaf de tweede graad lager onderwijs kan je beginnen met
spel- en oefenvormen voor het aanleren van de gekruiste coördinatie. In de derde graad kan gestart worden met het aanleren
van de basistechniek.
3. Hartpatiënten
Nordic walking aanleren aan hartpatiënten of trainen met
hartpatiënten is altijd in samenspraak met de behandelende
geneesheer. Je moet weten welke medicatie gebruikt wordt
daar dit van enorm belang is voor de hartfrequentie bij trainen.
Hartpatiënten nemen vaak medicatie (ß-blokkers,…) die voor
een foute indicatie van de hartfrequentie zorgt. De patiënt kan
helemaal uitgeput zijn, terwijl de hartslag dit niet aangeeft en
laag blijft. Gebruik van de borgscore (subjectieve zwaarte als
leidraad) is hier aangeraden. Bij hartpatiënten is professionele
begeleiding bij het uitvoeren van de techniek essentieel. De
patiënt mag niet gespannen/angstig zijn en zeker niet nijpen op
de pole want hierdoor kan de bloeddruk omhoog gaan.

4. Artrose
De klachten die voorkomen bij artrose zijn vaak “startpijn”,
“rekpijn” en “startstijfheid”.

Sports&Leisure Co. een tweede Master Coach laten opleiden,
namelijk Hermans Katleen.

Begeleiding bij aanvang is dan ook zeker aan te raden. Vaak
zien we dat de pijn vermindert of weggaat eens de deelnemers “ingestapt” zijn. De belasting moet aangepast zij aan de
belastbaarheid. Specifieke opwarmingsoefeningen zijn vaak
wenselijk. Bij artrose is het zeker aan te raden om in beweging
te blijven. Trainen van de kracht, lenigheid en de conditie wordt
aangeraden.
5. Diabetici
Bij diabetespatiënten is het aangewezen dat ze onder medisch
toezicht staan, zeker in de aanvangsfase. Deelnemers moeten
weten hoe ze zichzelf kunnen controleren want meten is weten.
Regelmatig nordic walken aan een middelmatige intensiteit
wordt aanbevolen. De diabetespatiënt neemt best glucose of
snel oplosbare koolhydraten mee tijdens de les. Eventueel kan
de begeleider dit ook voorzien voor in geval van nood. Goed
advies betreffende schoeisel is essentieel om huidproblemen
te voorkomen. Indien er door het nordic walken toch wondjes
ontstaan is een goede behandeling uiterst belangrijk.

Nordic Fitness Sports

Nordic Fitness sports zijn allemaal sporten die beoefend worden
met gebruik van poles. Enerzijds hebben we de zomervarianten
en anderzijds de wintervarianten.

Nordic Walking in België

Sports&Leisure Co. verzorgt cursussen, bijscholingen en
opleidingen, is groothandel/distributeur in België voor alle Exel
producten, heeft de eerste nordic walking instructeurs in België
opgeleid en werkt samen met tal van organisatie voor de uitbouw van de nordic walking sport (KAV, KVLV, Markant, Sporta,
Gezinsbond, Bloso, diverse gemeenten, Seniorensport, CM,…)
Daarnaast kan u ook terecht bij Sports&Leisure Co voor advies
betreffende nordic walking en nordic walking materialen, teambuildingsdagen, evenementen enz…
Wil u meer weten over ons, neem dan gerust contact met ons op
INWA België – Nordic Walking België
Sports & Leisure Co.
Vanduffel Cindy – Jonkers Jean
Vrijheidslaan 39
3990 Peer
Gsm: 0494/08.99.99
nordicwalking@skynet.be
www.nordicwalking.be
Nordic walking is voor …
jong en oud…
de recreatieve en topsporter!
Kortom:
Nordic walking is fun voor iedereen!

In België is Sports&Leisure Co. – Nordic Walking België de officiële vertegenwoordiger van de INWA. Zij zijn verantwoordelijk
voor de promotie van de nordic walking sport alsook voor de
opleidingen tot INWA-instructeurs. De Master Coach voor
België is Vanduffel Cindy. Momenteel heeft zij meer dan 120
enthousiaste instructeurs opgeleid die zeer actief bezig zijn
met de promotie van de nordic walking sport. Onlangs heeft
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WS11

Motorisch leren in de balsporten
Emile Rousseaux
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Medische begeleiding van sportpaarden
WS13
Leo De Backer
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Trainen van sprint en aflossing
WS14
Guy Ontanon (Vertaling: Paula Vanhoovels)

Inleiding

voeren
Hij onderscheidt:
•
Cyclische snelheid (opeenvolging van bewegingen)
•
Acyclische snelheid (geïsoleerde motorische actie)

(2) Filosofie en training
Filosofie van de sprint: De term “filosofie” komt van het griekse
philo-sophia, vaak vertaald door “liefde van de wijsheid”.
“Sophia” wijst op bedrevenheid, het kunnen, de wetenschap.
“Sophia” is ook gelinkt aan het begrip “wijsheid”. Dit wijst er op
dat de filosofie het kunnen nastreeft zonder dat noodzakelijk te
bereiken.

(9)
•
Zatsiorski introduceert het economisch begrip: “de bewuste
actie ontwikkelt geen vermoeidheid”
•
De snelheid vormt een uitdaging tussen verschillende
atleten maar vooral een uitdaging voor de atleet zelf.
•
Het is de uitdaging om zich zo snel mogelijk te verplaatsen
van het ene punt naar het andere met een maximale intensiteit en zo economisch mogelijk.

Vertaling van de powerpointpresentatie de men terugvindt op
de website van de Vlaamse Atletiekliga www.val.be onder de
rubriek sport > trainers > bijscholingen

(3) De sprinttraining is een verzameling van:
•
Het weten
•
De kennis
•
De overdracht van vaardigheden
De trainer moet wijs en eenvoudig blijven en toegeven dat hij
“weet dat hij niets weet” (Socrates)

(10) De snelheid wordt beïnvloed door de verbetering van de 4
volgende aspecten:
•
De reactietijd
•
De bewegingssnelheid
•
De bewegingsfrekwentie
•
Het energiemetabolisme ATP-CP

(4) Training van de snelheid
Israel bevestigt: “er is geen kwaliteit van snelheid”. Dé kwaliteit van de snelheid bestaat niet maar is een samenhang van
verschillende fysieke kwaliteiten. (Tabachnik)

(11) De reactietijd
Tijd tussen het gegeven signaal en de reactie en omvat een
waarnemingscomponent, de “organisatie” van de beweging die
leidt tot
1. een enkelvoudige reactietijd
2. een meervoudige reactietijd, gelikt aan de anticipatie en de
graad van onzekerheid van de actie

(5) Fysieke kwaliteiten
•
Snelheid
•
Lenigheid
•
Coördinatie
•
Tactisch inzicht
•
Uithouding
•
Kracht

(12) De bewegingssnelheid
•
De snelheid van bewegen leidt tot het ontwikkelen van een
maximale kracht (één enkele beweging).
•
De bewegingssnelheid hangt af van de contractiekracht.
•
De bewegingssnelheid hangt af van de coördinatie door het
synchroniseren van motorische eenheden (snelle vezels)
en door het maximaal ontspannen van de antagonisten.

(6) Verbanden tussen kwaliteiten
•
Elastische kracht
•
Snelheidsuithouding
•
Uithoudingskracht
(7) Over welke snelheid spreken we ?
•
Verschillende vormen mogelijk volgens de discipline en het
fysiologisch verloop ervan.
•
De meest karakteristieke snelheid is deze van de sprinter.
(8) Enkele synoniemen van snelheid
Volgens Frey is de snelheid gelinkt aan:
•
De neuromusculaire prikkel
•
Het musculair vermogen om kracht te ontwikkelen
•
De capaciteit om bewegingen in een minimale tijd uit te

(13) Bewegingsfrekwentie
Is het coördinatievermogen dat afhangt van 3 factoren:
•
De kracht van de agonisten en de antagonisten van de
beweging
•
De aanleg om contractie en ontspanning af te wisselen
•
De mogelijkheid om het ritme van die afwisseling te verhogen
(14) Energiemetabolisme – ATP-metabolisme
Bewegingen ontstaan door spiercontracties. Deze leiden tot
de productie van energie en van spierkracht. De spier zet deze
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energie om: Chemische energie (ATP) à spier à mechanische
energie
Gedurende de spieractiviteit gebeurt het herstel van ATP in 3
stappen:
•
door interactie ts. ADP en creatinefosfaat
•
door anaërobe celademhaling
•
door aërobe celademhaling
(15) Strategie in de snelheidsprestatie
(16)
•
Een korte reactietijd nastreven
•
De atleet moet het gevoel hebben te versnellen van de
eerste tot de laatste meter.
•
Het is belangrijker dat de atleet een hoge gemiddelde
snelheid kan behalen dan dat hij een maximale snelheid
nastreeft die hij niet kan aanhouden. Dit laatste is vooral
van toepassing voor de 200m.
(17) Wat gebeurt er tijdens de spurtwedstrijd ?
Op energetisch vlak is het quasi onmogelijk om een maximale
inspanning langer dan 6 sec. aan te houden. Dit verplicht de
atleet ertoe om een andere energiebron aan te spreken. Henri
Thys (1983) stelde vast dat in een natuurlijke beweging zoals de
spurt de extensoren van de benen eerst onderworpen worden
aan een uitrekking om daarna samen te trekken en te verkorten.
Thys maakt dus duidelijk dat er en andere factor is om het
rendement van het motorisch werk te verhogen: de elasticiteit
van de spier.
(18) Voorstel van technische benadering
De atleet haalt zijn energie uit 2 bronnen:
•
De biochemische
•
De mechanische, gebonden aan de fysieke eigenschappen
van de spieren
Deze twee bronnen staan onafhankelijk van mekaar maar hun
goede beheer leidt tot een economische sprint. Men moet beseffen dat de elastische energie enkel ontwikkeld wordt door een
chemisch proces. Daaruit gaat men een loopbeweging afleiden
die men gaat proberen te analyseren.
(19) Beschrijving van de loopbeweging en nuttige herkenningspunten
Eerste fase – zweeffase – tweede fase
(20)De steun
Steunfase: afremmend
Afzet: voortstuwing
(21) De zweeffase (0,12/100 sec)
(22) Twee delen: achterste cyclus – voorste cyclus
(23) De cycli: voorste cyclus – achterste cyclus
(24) Aandachtspunten in de spurt
•
Amplitude en frekwentie van de looppas
•
Contacttijd en zweeftijd
•
Beweging van het zwaartepunt
•
Afstand tussen de steunen
•
Belangrijke hoeken
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•

Afdrukzones

(25) Afzethoek
De sprint is een opeenvolging van lage sprongen die een parabool beschrijven (de atleet kaatst op de piste). De afzethoek is
ongeveer 3 à 3,5 graden.
(26)Beweging van het zwaartepunt
De schommelingen van het lichaamszwaartepunt zijn gemiddeld
5 à 7cm in de hoogte. Bij elke steun wordt het zakken van het
LZP afgeremd en opnieuw in een opwaartse beweging gestuwd.
(27) Het steunbeen
Contactafstand: volgens verschillende studies is de steun op
ong. 33cm van het verlengde van het lichaamszwaartepunt
(±0,05cm). Zwaardere atleten hebben de neiging om het contact
meer naar voor te plaatsen.
(28) Hoek tussen de dijen bij het plaatsen van de voet.
Dit is één van de belangrijkste aandachtspunten waarbij grote
variaties gemeten worden. De hoek bedraagt 7°73 ± 10,04.
De betere atleten kunnen het vrije been voorwaarts bewegen op
het ogenblik van het contact op de grond.
(29) Minimale hoek van de knie
Mannen: 141°91 ± 6°83
Vrouwen: 134°33 ± 6°19
(30) Hoek dij – vertikale lijn bij het afduwen
Mannen: 17°91 ± 6°73
Vrouwen: 15° ± 9°36
(31) Het vrije been
Drie fasen karakteriseren de terugzwaai van het vrije been:
•
De eerste zweeffase die volgt op de afzetfase
•
De “swing”, de zwaai van de voet van achter naar voor
•
De tweede zweeffase, die het grondcontact voorafgaat
(32) De eerste zweeffase
Fase van maximale strekking van de heup, de knie en de enkel.
De spurter bereikt een maximale opening tussen de 2 dijen.
(33) De terugzwaai - minimale hoek van de knie
De terugzwaai van de knie naar voor met het doortrekken van
de hiel naar de bil bereikt bij het contact met de grond een
hoekwaarde van
40°45 ± 3°42 bij de mannen
37°67 ± 8°49 bij de vrouwen
(34) De “swing”
= de zwaaiactie van de voet van het vrije been van achter naar
voor; het inertiemoment moet zo klein mogelijk zijn.
(35) Beweging van de heup – stuwing naar voor
De maximale hoek wordt bereikt aan het einde van de strekking
van de heup (wanneer de tegenovergestelde voet de grond
verlaat)
Hoek vertikale – voorste dij:
Mannen: 67°73 ± 6°73
Vrouwen: 59°50 ± 4°46

(36) Derde fase
grijpfase: het been zwaait naar beneden en naar achter door
strekking van de heup
De maximale hoek van de knie is
159°36 bij de mannen
155°33 bij de vrouwen

•

(37) De grijpbeweging
De eendebek geeft de beweging weer van de voet rond de
heup. Dit beeld maakt de actie van de krabbeweging duidelijker.
(38) De afzetzone
(39) Training van de sprint

(46) De atleet kan niet het hele jaar door op de grens van zijn
individele capaciteiten werken, hij kan niet het hele jaar door
in vorm zijn. Men moet periodieke wijzigingen aanbrengen om
trainingen en rustperiodes af te wisselen. Men moet spelen met
intensiteiten en volumes. Men onderscheidt drie periodes in de
trainingsopbouw:
•
Voorbereidingseriode
•
Pré-competitieperiode
•
Competitieperiode
Dit belet overtraining.
(47) Kwantiteit en kwaliteit van de training
Verhoging – intensiteit – seizoen – volume – belasting

(40) Principes
•
De continuïteit
•
De progressie
•
De doeltreffendheid
•
De periodiciteit
•
De variatie
•
De individualisatie
(41) De continuïteit
De belasting van de training moet regelmatig zijn (4 sessies van
1u. per week zijn te verkiezen boven 2 sessies van 2u.)
(42) De progressie
Als de belasting van de training te lang op hetzelfde niveau blijft
dan
•
verliest de training aan efficiëntie
•
behoudt het de verworven kennis
Met moet met bepaalde intervallen de belasting van de training
verhogen. De gebruikte middelen zijn:
•
Verhoging van het volume en /of de intensiteit van de
belasting
•
De coördinatie (complexiteit van de oefeningen)
•
De kwantiteit en de kwaliteit van de wedstrijden.
(43) De doeltreffendheid
De trainingsbelasting moet en bepaalde drempel overschrijden
opdat het prestatievermogen zou kunnen verbeteren.
(44) De variatie
Variatie in de belasting is belangrijk. Elke prestatiebepalende
factor (uithouding, snelheid, kracht, …) moet optimaal ontwikkeld
worden, economisch en rekening houdend met recuperatieperiodes. De juiste afwisseling en opeenvolging van de belastingen
kan het volume en de intensiteit van de training verhogen.
(45) De individualisatie
Om de training efficiënt en op hoog niveau af te werken moet
deze specifiek aangepast zijn aan het individu. Bij de training
houdt men rekening met:
•
De persoonlijkheid van het individu
•
Zijn sterke waarden
•
Zijn zwakke waarden
•
Zijn belastbaarheid
•
Zijn maturatie
•
Zijn wil
•
Zijn professionele belasting

Zijn sociaal en cultureel leven

(48) Snelheidstraining
= het ontwikkelen van de snelheidkwaliteit door het ontwikkelen
van de kracht en het verbeteren van het aëroob vermogen.
Snelheid en kracht ontwikkelen het hele jaar door middel van
verschillende oefenvormen om zo het organisme te prikkelen en
het vermogen te verhogen.
De planning gebeurt in twee fasen van 7 à 8 cycli van 3 weken.
De snelheid versterkt de effecten van de kracht. “Men geeft zin
aan de snelkracht”.
De gebruikte kracht heeft als doel om de verhouding kracht-snelheid (of vermogen-snelheid) te verbeteren.
(49) Organisatie van de training
Model aangepast aan de topatleet.
Finale WK – specifieke snelheid – ondersteuning kracht – ondersteuning uithouding
(50) Organisatie van de snelheidstraining
Verschillende methodes om de snelheid te trainen
sep – okt – nov – dec – jan – feb
submaximaal vermogen à maximaal vermogen à maximale
kracht à explosiviteit à maximale kracht à maximaal vermogen à
explosiviteit
techniek à zware slede à vliegende starts à afdalingen, aangedreven spurts à gewichtsvest, lichte slede
(51 - 52 - 53) zie tabel
(54) Voorbeeld van een zomerplanning
(55) Weekschema
Maandag:
Dinsdag: 		
Woensdag:
		
Donderdag:
Vrijdag: 		
Zaterdag:		
Zondag: 		

Kracht
Techniek en circuittraining + snelheid
Algemene conditie of kracht + aërobe training
Techniek + kracht en/of snelheid
Kracht of snelheid
Hellingen
Rust of competitie

(56) Voorbeelden van trainingen
Korte snelheid
Aanvang:
•
loopscholing – versnellingen
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Eigenschap

Principe

Methode

Karakteristieken

Effecten

Maximale kracht

Herhalingen
Volledige recuperatie

Max. kracht

Max. en submax. belasting
Weinig herhalingen
Uitvoering: snel en explosief

Intra en intermusculaire coördinatie
Synchronisatie en recrutering

Excentrisch

Supramaximale belasting
Weinig herhalingen
Trage uitvoering

Recrutering van de hele motorische eenheid

Isometrisch

Statische max. belasting van 5 à
10 sec; 5 à 10 herhalingen

Maximale statische kracht - opbouw van de spier

Pyramidaal

Wisselende en verschillende
belastingen
Matige en hogere belastingen

Adaptativermogen om spieren aan
te spreken

Gedwongen lopen

Max. intensiteit gedurende max.
7 sec.

Elastisch werk
Intra en intermusculaire prikkeling

Maximale contractie

Max. intensiteit gedurende max.
7 sec.

Verbetering van de innervatie
Recrutering van de vezels
Synchronisatie

Supramax. snelheid

Dalende spurts
Aangedreven spurts
Lichte sprongen

Optimalisering van de motoriek

Innervatie
Coördinatie

Coördinatieoefeningen
Snel - aanhouden - snel
Techniek

Verbetering van de innervatie

Bewegingsamplitude

Herhalingen
Volledige recuperatie

Bewegingsfrequentie Herhalingen
Volledige recuperatie

Snelkracht

Herhalingen
Volledige rust

Snelkracht

Lichte gewichten
Matig aantal herhalingen
Snelle uitvoering
De oefenvormen liggen dicht bij
de wedstrijdvorm
Explosieve uitvoering

Intra- en intermusculaire coördinatie
Contractiesnelheid
Specifieke belasting

Reactiekracht

Herhalingen
Volledige rust

Pliometrie

Excentrisch-concentrisch
Lage gewichten (lichaamsgewicht)
Dieptesprongen
Meersprongen

Intra- en intermusculaire coördinatie

Snelheidsvermogen

Herhalingen
Volledige rust

Overbelasting

Heuvellopen, gewichtsvest,
weerstandsoefeningen

Verbetering van de intra- en intermusculaire belasting

Reactiesnelheid

Herhalingen

Reactie
Anticipatie
Sensomotoriek

Reactie op verschillende
signalen
Reactie op bewegende voorwerpen
Bepalen van de reactietijd

Verbetering van de reactie
Anticipatie en aanvaarding van
de duur

Krachtuithouding

Herhalingen
Volledige recuperatie

Kracht
Uithouding

Gemiddelde belasting
Veel herhalingen tot uitputting
Rust 2’ à 3’
Lichte belasting, rust ong. 1’

Weerstand voor anaërobe
krachtinspanning
Tolerantie van verzuring
Recuperatievermogen

Explosieve krachtuithouding

Herhalingen en intervallen

Specifieke krachtuithouding

Max. krachtoefeningen
Veel herhalingen
Vermindert de explosieve kracht

Behoud van de kracht
Verbetert de uitputtingsdrempel

Snelheidsuithouding

Herhalingen en intervallen

Snelheidsuithouding
Langere afstanden

Hoge snelheid tot snelheidsverlies door vermoeidheid
Intense belasting
Langere afstanden met minder
lange pauzes

Verbetering van de specifieke
weerstand
Tolerantie van verzuring

Dia 51, 52 en 53
Opbouw:
•
maximale snelheid op hellingen: 10m à 30m
pré-competitie
•
Starts met en zonder tegenstand
•
Snelheid met hoge frequentie met of zonder latjes
•
Supramaximale snelheid.
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competitieperiode
•
Behoud, stabilisatie of kleine aanpassingen.
(57) Specifiek
Aanvang / opbouw: geen specifieke doelstelling
Pré-competitie:

•
•

Snel-aanhouden-snel in zones
Afgebakende zone met optimale foulée, staande of vliegende start.
•
Starts over 20m en 30m
Competitie:
Wedstrijd – aanpassingen in functie van de eerste wedstrijden
(58) Lange snelheid
Aanvang: geen doel
Opbouw: vliegende start: 15 à 20m + 40 à 60m met bepaalde
opdrachten en materiaal
Parcours van 60m à 120m met opdrachten, met of zonder
materiaal
Submaximale snelheid van 90% à 97%.
Pre-competitie en competitie: zie specifiek
(59) Aërobe training
Aanvang:
Constant: aërobe training (15’ à 40’)
Af en toe: snelheid VMA
Opbouw: snelheid VMA door verlengen van de tijd of de afstand
Pre-competitie: snelheid VMA door onderhoud op zacht terrein
Competitie: Footing en gemakkelijke diagonalen op gras.
(60) Kracht
Aanvang: Circuit: 8 à 10 oefeningen met lage intensiteit (submaximaal)
Opbouw:
•
Intensiteit: 50% à 70%
•
4 à 6 herhalingen
•
2 à 3 reeksen
Gaan naar:
•
Intensiteit 90% - 100%
•
1 à 3 herhalingen
•
2 reeksen
Pre-competitie
•
Intensiteit lager dan 50% à grote bewegingssnelheid.
•
Weinig herhalingen, weinig reeksen.
Competitie:
•
Onderhoud van de explosiviteit
•
Krachtprikkel mogelijk
(61) Voorbeeld van programmatie
(62) Aanpak 100m – 200m
(63) Evolutie van de snelheid over 100m
3 fasen:
•
Fase van hoge versnelling
•
Fase van verminderde versnelling
•
Fase van snelheidsvermindering
(64) Amplitude – 100m
Fase 1: amplitude verhoogt +++
Fase 2: stabilisatie – optimale foulée
Fase 3: verhoging +
(65) Frekwentie – 100m
Fase 1: maximaal op 30m à 40m
Fase 2: stabilisatie
Fase 3: regressie

(66) Versnelling
(67) 200m
(68) Wat is het specifieke van de 200m ?
•
Het is een snelheidswedstrijd die zich voor 2/3 afspeelt in
de bocht en voor 1/3 in rechte lijn.
•
De bocht mag dus niet verwaarloosd worden.
•
De start gebeurt in de bocht.
•
Energiebeheer.
(69) Analyse van de beste 200m-sprinters
Resultaten op basis van vergelijkende studies van 1999-20002001:
•
De maximale snelheid wordt bereikt na 50 à 100m (10,12
m/s voor Inger Miller).
•
Daarna wordt een progressieve verzwakking waargenomen
tot aan de meet (verlies van 1m à 1m5 tussen de twee
100m-delen).
•
De analyse van de tijden leert dat de tweede 100m sneller
gelopen wordt dan de eerste.
(70) Verdeling van de inspanning bij de vrouwen
De verdeling van de inspanning per 50m ziet er als volgt uit:
50m: 28%
100m: 23%
150m: 24%
200m: 26%
(71) Verdeling van de inspanning bij de mannen
De verdeling van de inspanning per 50m ziet er als volgt uit:
50m: 29%
100m: 22%
150m: 23%
200m: 25%
(72) Grafische voorstelling van (69) en (70)
(73) Tactiek 100m – 200m
(74) Verloop van de 100m
•
Het verschil tussen de 1ste e de 2de 50m van een 100m
ligt ts. 1”15 en 1”25.
•
Een verschil groter dan 1”25 geeft een probleem van de
start weer.
•
Een verschil kleiner dan 1”15 duidt op een probleem om de
snelheid te behouden.
(75) Verloop van de 200m
Doorkomst op de eerste 100m in 25/100 à 30/100 trager dan
het persoonlijk record. De tweede 100m moet 30/100 à 40/100
rapper zijn dan de eerste 100m.
(76) Voorbeelden van snelheden over 200m
(77) Evolutie van de snelheid
M. Greene verliest 1,01m/s ts. de 1ste en de 2de 100m
Inger Miller verliest 1,09m/s
Muriel Hurtis verliest 0,55m/s
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(78) Oriëntatie
De training van de 200m gelijkt erg op die van de 100m:
Men zal meer aandacht hebben voor elastische kracht met het
oog op het economisch gebruik van de chemische energie.
Er moet meer aandacht zijn voor de ontwikkeling van het
anaërobe lactisch metabolisme.
(79) Tactisch moet de atleet de krachten verdelen over de twee
wedstrijddelen door te proberen een hoge gemiddelde snelheid
aan te houden. Een te snelle eerste 100m leidt tot energieverspilling die in de laatste 100m doorweegt.
(80) Verschillende analyses van wedstrijden op grote evenementen geven weer dat de 200m-tijd voor vrouwen als volgt kan
bepaald worden: T200m = (PR 100m x 2) + 30 à 35/100
(81) De ideale wedstrijd ?
Verschil 0-100m – 100m-200m < 30/100ste
•
Probleem om de snelheid aan te houden
•
Probleem in de ontwikkeling van de elastische kracht
•
Biomechanisch probleem
•
Energieprobleem
Verschil 0-100m – 100m-200m ts. 30/100ste en 40/100ste
Goede evenwichtige wedstrijd
Goed wedstrijdverloop en goede verdeling van de krachten
Verschil 0-100m – 100m-200m - 50/100ste
Onevenwicht in de versnellingsfase en het verloop ervan
Psychologisch probleem in de benadering van de discipline
(82) Aflossingen : een Frans verhaal
(83) Op zoek naar de goede stokwissel
In de aflossing wordt de tijd van de aflossingsstok gemeten.
De drie aflossingen zijn dus belangrijk bij het behoud van die
snelheid. Het is niet steeds het winnende team dat technisch
het beste team is. De kwaliteit van de techniek drukt zich uit
door het verschil te maken van de 4 beste seizoenstijden en de
aflossingstijd.
(84) Evolutie en objectieven
Drastische beslissing genomen met het Frans mannenteam in
maart 2001. Moeilijkheden met het oude aflossingsteam.
4-jaren project met als doel opnieuw een topteam te maken:
•
Opnieuw een teamgeest maken
•
Opnieuw vertrouwen geven
•
Vaker samenkomen
•
De atleten laten deelnemen aan de evaluaties
(85) Analyse van de techniekverbetering op basis van de
tijdswinst van de aflossing. Op het WK in Parijs lukte het team
de 4de “technische” prestatie.
(86) WK Helsinki 2005
Het Frans mannenteam werd wereldkampioen.
(87) Bemerkingen
In 2003 stelde Ontanon vast dat een tijd van 2”50 à 2”60 mooie
vooruitzichten gaf voor het team. Daarmee was een WK/OSpodium mogelijk. In 2005 was het team met een tijd van 2”68
wereldkampioen. Het team moet nu regelmatig op dit niveau
blijven presteren en de observatietechnieken moeten blijven.
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(88) Observatie
Dor wat we weten over de fase van het bereiken van de
maximale snelheid en daartegenover de beperkingen van de
reglementering, weten we dat de ontvanger nooit zijn maximale
snelheid kan bereiken in de zone die hem voorbehouden is.
Door zijn positie aan de binnenzijde van de zone beschikt de
ontvanger over 25 à 30m om zich te lanceren.
(89) Op dit niveau zal de snelheid van de aangever dus groter
zijn dan die van de ontvanger, wat onvermijdelijk een “tamponeffect” oplevert.
(90) Dat “tamponeffect” is vaak met het oog waar te nemen.
Videoanalyses en analyse van informatie geven ons de kans
om dit onevenwicht te analyseren en duidelijk te berekenen.
De observaties leveren soms verrassende resultaten op. De
op zicht vlotte aflossing is in realiteit niet altijd zo vlot. De vlotte
overdracht is dikwijls te danken aan de vertraging van de aangever door het anticiperen op de snelheid van de vertrekker en
er zich aan aan te passen
(91) “Het belangrijkste is dat men weet wat men juist wil observeren.” Edgard Poe
De voorbereiding van de aflossing eist een strikte meting van
bewegingen. De metingen moeten correct zijn om het optimaal
verloop tussen de atleten te behouden. Het meten mag de
teamprestatie niet overheersen.
(92) Instrumenten, merktekens en metingen
Welke middelen kunnen we gebruiken om de snelheid van de
stok te observeren? De gebruikte middelen moeten voldoen aan
de voorwaarden van het terrein:
•
Gemakkelijk draagbaar
•
Een snelle analyse dmv. snelle informatie.
•
De nauwkeurigheid van de metingen moet voldoende zijn
om zoveel mogelijk te onderscheiden.
(93) Materiaal
Een numerieke camera met 25 beelden per seconde, voorzien
van een time coder, een optische zoom x15 en een numerieke
van x60 is een minimale vereiste. Een draagbare computer.
Een voorbereid excell-document. Indien financieel mogelijk: de
“Darttrainer”
(94) De merktekens
De merktekens geplaatst door de ontvanger en de reglementaire
zones op de piste. Elke aflosser moet kennis hebben van de
uitgezette merktekens (niet altijd het geval!) De afstanden zijn
gemeten n voetjes, wat een snelle aanpassing mogelijk maakt
na observatie.
(95) Ondefineerbare merktekens op de piste
De volgende passages, volgens de merktekens op de grond,
van de gever en de aannemer, worden opgeslagen in het excelldocument of gecontroleerd met de Darttrainer (tot op 2/100ste).
•
Aangever aan het merkteken
•
Voet van de aannemer op het ogenblik dat de aangever het
merkteken passeert
•
Ingaan van de zone van de ontvanger
•
Aangever aan het merkteken voor vertrek
•
Aannemer in het midden van de zone

•
•
•

Aangever komt in de zone
Aangever in het midden van de zone
Aannemer verlaat de zone

(96-97) Beelden merktekens
(98) Verwerking van de gegevens
De kennis van de afstanden (merktekens, zone) met een
koppeling aan de tijdsgegevens tot op 2/100ste sec met de Darttrainer geeft ons de mogelijkheid om het volgende te controleren:
•
de efficiëntie van de actie van de stokontvanger (bv. het
aantal steunen bij het binnenkomen van de zone)
•
de mogelijkheid om deze actie te verbeteren
•
de snelheid van de stokaangever om de overbrenging te
optimaliseren
(99)
•
De tijd die de stok doorloopt in drie zones:
•
De eerste bij de aangever
•
De tweede bij de ontvanger
•
De derde bij de stokwissel
•
De tijd van het parcours van de stokaangever.
•
De mogelijkheid om de stok snel door te geven (aantal
steunen dat de arm van de ontvanger gefixeerd blijft).
(100) Bijkomende gegevens
•
De plaats van de 6de steun van de stokontvanger
•
De plaats van de 11de steun van de stokontvanger
•
De afstand waarop de stok wordt doorgegeven
(101) De observatiefiche
De volgende observatiefiches geven verschillende eigenschappen weer. We stellen vast dat de snelheid waarmee de stokaangever nadert lager is dan deze in de competitie, wat moeilijkheden geeft om snelheden aan te passen en merktekens vast
te zetten. Die verschillen in snelheid kunnen 1m à 1m50/sec
bedragen.
(102) voorbeeld van fiche
(103) fiche van de reeksen van het WK in Parijs in 2003
(104) Videovoorbeelden
(105) De analyse van de video geeft een momentopname van
het evenement. Het is een getuige van de prestatie. De prestatie
kan slechts verbeteren door het herhaald oefenen met hoge
snelheden. Kleine winst (van honderdsten van een seconde) zal
uiteindelijk het verschil maken met de tegenstander.
(106) De aflossing moet geïntegreerd worden in de spurtsessies
om zo een extra ludieke dimensie te geven aan de snelheidstraining.
Een voordeel van de aflossing is dat men de capaciteiten van
aanpassing en het nemen van beslissingen door de atleet kan
verbeteren.
Aflossingen bieden een middel tot communicatie tussen de
verschillende actoren.
Elke atleet wordt gevormd om verantwoordelijkheid te dragen en
solidair te zijn.
Deel 3: Teksten en presentaties van de sporttakspecifieke workshops
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Preventie van schouderletsels in gymnastiek
WS15
Marc Walravens
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Motivatie van kinderen en jeugd in wedstrijdsport
WS15
Rudy Heylen

Inleiding

Jeugd in wedstrijdsport motiveren vraagt al snel een systemische aanpak. Het spreekt voor zich dat systemisch een geheel andere betekenis kent als ‘systematisch’. Het systemische
van de aanpak doelt op het betrekken van de verschillende partners binnen de sportieve ontwikkeling van de jeugdige sporter.
Doorheen deze uiteenzetting wordt dan ook werk gemaakt van
het oriënteren van de transformerende rol van de begeleider
(trainer, coach), de ouders en de jonge sporter zelf. Hoe kan
de prestatiemotivatie van deze laatste geoptimaliseerd worden
onder invloed van de verschillende betrokken partijen?
Wanneer we in de wandelgangen van menig sporttempel
de oren spitsen, vangen we af en toe een aantal al dan niet
veelzeggende uitspraken op. Gaande van “Die ouders zijn er
teveel aan” en “Dan heb je een rotdag met problemen op school
en net dan gaat onze trainer op mijn kop zitten omdat het volgens hem niet vlot genoeg loopt” tot “Mijn kind heeft veel meer
talent dan al die anderen samen. Dat de trainers dat niet zien,
begrijp ik niet”. Aan de lezer om de desbetreffende uitspraak aan
de spreker te linken.
Het hoeft geen verder betoog dat binnen het systeem sporter
– trainer – ouder – sporter menig gevoerde communicatie tot
wrijving en onenigheden leiden. Vanuit trainersperspectief is het
dan ook van tel in de eerste plaats de communicatie zo zuiver
mogelijk te houden opdat hieromtrent zo weinig mogelijk onduidelijkheden vorm kunnen krijgen. Aangaande dit onderwerp
verwijzen we dan ook graag naar relevante vakliteratuur die de
trainer op weg kan helpen.

Motivatie binnen het systeem

Teneinde de motivatie binnen het systeem te kunnen optimaliseren, dient er aandacht te zijn voor de eigenheid en de specifieke
aanpak van elke peiler binnen het systeem. Dit wil duidelijk
zeggen dat naast de ondersteuning inzake motivatie van de
sporter, de ondersteuning van de ouders een minstens even
belangrijke rol speelt binnen dit onderdeel. Zo zullen de ouders
al een duidelijke ondersteuning krijgen wanneer zij geholpen
worden in het duidelijk afbakenen van grenzen, in combinatie
met het concretiseren van samenwerkingsafspraken. Wat exact
de inhoud van deze afspraken aangaat, zullen de praktijk en de
ervaring de beste raadgevers zijn. Doeltreffende afspraken binnen de ene club zullen geen waarde kennen binnen een andere
club. Aanwezigheid van ouders op training in een gymnastiekclub zal bijvoorbeeld qua orde van grootte een heel andere
impact op de training hebben dan de aanwezigheid tijdens een
roeitraining.

De praktische communicatie omtrent deze afspraken wordt vaak
makkelijk gevoerd via het infoblad dat bij de aanvang van het
seizoen aan alle leden van de club kan meegegeven worden. De
mogelijkheden zijn natuurlijk legio.

Gemotiveerd door vaardigheden

Jeugdige sporters vaardig maken. Dat lijkt ons een doel dat we
binnen jeugdsport op heel wat aspecten kunnen toepassen.
Technisch vaardig, tactisch vaardig, fysiek vaardig en mentaal
vaardig. Voor de invulling van de mentale vaardigheden kunnen
we alvast even halt houden bij volgende noden van de zichzelf
ontplooiende jeugdige sporter.
Eigenheid. De ontdekkingstocht naar een unieke identiteit met
verschillende rollen wordt gekenmerkt door een leeuwenaandeel
aan ‘trial and error’ ervaringen. Een experimentele fase waarbinnen heel wat fouten worden gemaakt om uiteindelijk tot een
steeds veranderende eigenheid te komen.
Socialisatie. Het proces van leren omgaan met jezelf en anderen. Specifieke vaardigheden kunnen de jonge sporter helpen
ook hier een evenwichtig gemotiveerd individu te worden.
Richting. Waar groei ik naartoe? Teneinde motivatie in goede
banen te leiden dienen de verschillende fasen doorheen de
ontwikkeling alleen een min of meer identieke richting in te gaan
opdat de sporter niet het gevoel krijgt geen duidelijke progressie
te maken.
Differentiatie in doelen. Elke van de bovenvermelde fasen kennen hun specifieke doelen. Het is dan ook van tel als begeleider
ook hier weloverwogen de juiste keuzes te maken.

Eigenheid

Het ontdekken van een unieke identiteit met verschillende rollen. Tussen de verschillende sporters stellen we zonder meer
een grote diversiteit vast wat betreft persoonlijkheidsstructuur,
leeftijd, ervaring, talent, systeemvariabelen e.d.m.. Een dermate
gedifferentieerd plan van aanpak samenstellen waarbinnen al
deze variabelen hun plek vinden, is dan ook schier onbegonnen
werk. Uitgangspunt en belangrijkste leidraad horen hier dan
ook de ‘subjectbenadering’ te zijn. Laat u niet leiden door een
instrumentalisering van het jeugdige ‘object’. Blijf deze jonge
sporter als subject benaderen, met een gezonde interesse voor
bovenvermelde variabelen. Beschouw de jonge sporters als
subject en een belangrijk onderdeel van uw motiverende taken
worden bij voorbaat reeds ingevuld.

Socialisatie

Als we socialisatie bekijken als ‘een proces van leren omgaan
met jezelf en anderen’, ligt de klemtoon van de begeleiding o.i.
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best op het in grote mate betrokken partij worden binnen de
leefwereld van de jonge sporter. Een belangrijke tussenkomst is
dan ook een ‘joinende’ tussenkomst. Joining (“… behaviors that
indicate caring. This is usually defined as demonstrating warmth,
acceptance, empathy, interest, and an eagerness to listen”
– Minuchin 1974) is dan ook niet veel meer dan een oprechte
geïnteresseerde houding aan te nemen waarbij de persoon
achter de sporter onderwerp van gesprek wordt.
Teneinde deze laatste houding op een oprechte wijze te kunnen invullen, dient de trainer dan ook op de hoogte te zijn van
de topics en issues binnen de groep. Waar hebben 12-jarige
turnende meisjes het over wanneer ze samen zijn (topcis)? Bent
u op de hoogte van hun leefwereld? Wat zijn de onuitgesproken
issues? Welke piekergedachten remmen hun progressie?

Richting

Waar groei ik naartoe? Niet alle sporters hebben van kindsbeen
af een duidelijk idee waar hun investering toe leidt. Teneinde de
motivatie van een jeugdig zichzelf oriënterende sporter te ondersteunen kan een goede duiding alvast heel wat soelaas brengen. We kunnen hier een onderscheid maken tussen de duiding
voor zeer jonge sporters en het duiden voor adolescenten.
De zeer jonge sporters hebben in de eerste plaats nood aan
inhoudelijke duiding en verduidelijking in functie van vooruitgang
en verdere oriëntatie in de sport. Wat zijn mogelijke stappen die
kunnen genomen worden wanneer we te maken hebben met
een waar ‘sporttalent’? Bij adolescenten kan het daarnaast erg
nuttig zijn om richting te geven aan de inhoud van de sportbeoefening. Waarom deze en niet die oefeningen? Wat zijn de
tussenstappen? Hoe ziet het eindproduct er uit?
Hoe deze duidende boodschappen geformuleerd worden, kent
niet zo’n groot belang. We stellen alleen maar vast dat er door
jonge sporters geen automatische link gelegd wordt tussen
enerzijds harder trainen en anderzijds het maken van vooruitgang. Een verduidelijking hieromtrent kan voor de motivatie
alvast versterkend werken.

Differentiatie in doelen

Resultaatsdoelen, taakdoelen, procesdoelen, persoonlijke doelen, groepsdoelen, lange termijndoelen, korte termijndoelen,…
Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt wel een wijze om er
vervolgens doelen rond te formuleren. Wat nu de beste doelen
zijn, maakt niet zo onwijs veel uit. Wat evenwel veel belangrijker
lijkt dan het doelgerichte trainen en wedstrijd beleven, is de
oriëntatie die omtrent de prestatie wordt genomen.
De termen taak- en ego-oriëntatie zijn alvast geen onbekende
meer voor menig trainer. Een taakgericht trainingsklimaat,
waarbij de sporters repetitief gevraagd worden de vergelijking
van zichzelf met zichzelf te maken (bv; 1 maand na datum),
heeft een gunstig effect op de trainingspersistentie en volharding
van de sporter en derhalve op zijn motivatie. Deze taakgerichte
sporter zal in mindere mate dan zijn egogerichte collega geconfronteerd worden met vragen betreffende de eigen kwaliteiten
omwille van een occasionele mindere prestatie.
Doelen op zich zijn erg belangrijk als richtpunt om naartoe te
kunnen werken. Ze dienen niet om verwachtingen te scheppen,
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pogingen rond te ondernemen en twijfels te doen rijzen.

De juiste vragen stellen werkt motiverend

Probeer jezelf als trainer in te leven in de ZAP-cultuur van
de jongeren van deze maatschappij. Als je aan deze leefstijl
tegemoet kan komen door een menu à la carte aan te bieden, is
het gans niet onmogelijk om een zeer succesvolle samenwerking uit te bouwen. Niet veel sporten lenen zich hier echter toe.
Hiernaast kan je, ahv een aantal gerichte vragen, wel meer zicht
krijgen op het al dan niet oplossingsgerichte denken van de
jonge sporters.
Wat kan je doen om het zelf leuk te maken voor jezelf?
Hoe kan je dit aanpakken?
Wie kan je daarbij helpen? Wie nog meer?
Wat kan je doen opdat die andere je later nogmaals zou helpen?
Welke successen heb je hieromtrent reeds gehaald?
Hoe heb je die successen bereikt? Wat zou je hiervan nogmaals
kunnen doen?
Een reeks vragen die wijzen op het zoeken naar oplossingen
omtrent een eventuele motivationele dip. Sommige vragen zijn
wat moeilijker te beantwoorden dan anderen, maar net zoals
elke strategie die bedoeld is om de motivatie van jonge sporters
aan te wakkeren, moeten deze in de eerste plaats aangewend
worden alvorens ze effectief kunnen zijn.

In een notedop

Joining werkt. Maak duidelijk dat je oprechte interesse hebt voor
hun leefwereld.
Duiding om de blinde vlekken in de sportwereld van de jonge
sporter in te vullen.
Doelen stellen in functie van de sporter. Niet omgekeerd.
Train taakgericht!
Blijf waakzaam voor functionele feedback. Net zoals bovenaan
deze tekst wordt ook hier verwezen naar een niet uit het oog te
verliezen onderwerp: communicatie.

Fysieke voorbereiding van prepuberale
WS15 gymnasten
Gerrit Beltman
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Behoud van de leden in de vechtsportclub
Wouter Schols
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Vergelijking van de tijd en techniekstructuur van
een judowedstrijd tussen het Belgische en het
internationale niveau
Karl Van Malderen, Peter Clarys, Evert Zinzen

Inleiding

Judotraining is een oefenproces waar men het prestatieniveau
op drie niveaus zal trachten te verbeteren met name het fysieke
niveau, het technische niveau en het mentale niveau.
Het fysieke niveau kan worden samengevat als het trainen
van kracht, uithouding, snelheid en lenigheid, welke beter zijn
gekend als de lichamelijke basiseigenschappen. Het geheel van
deze eigenschappen weerspiegelt iemands fysieke conditie.
(Vrijens et al, 2001)
Tijdens het technische niveau worden de bewegingsvaardigheden getraind. Dit wordt ook kortweg de techniektraining
genoemd. Deze bewegingsvaardigheden worden het best
aangeleerd tijdens de lagere school periode. Psychomotorische
functies en coördinatieve vaardigheden zoals motorisch leervermogen, differentiatie- en sturingsvermogen, reactievermogen,
ritmisch vermogen en evenwichtsvermogen ontwikkelen zich het
best tijdens deze periode. (Martin, 1982)
Het mentale niveau behelst het trainen van alle psychologische
en psychosociale factoren zoals daar zijn faalangst, concentratie, omgaan met stress, enz. Deze worden best in een zo reëel
mogelijke situatie aangeleerd.
Het fysieke niveau speelt tijdens de judowedstrijd in sterke mate
een prestatiebepalende rol. De judoka die zich onvoldoende
conditioneel heeft voorbereid, zal niet kunnen komen tot een
goede technische uitvoering.
Auteur

Aantal matchen

Franchini et al 2001

Simulatie

Casterlanas & Planas 1997

144, WK (91) en
OS (92)

Monteiro 1995

Deze tekorten dienen door de trainer snel te worden gedetecteerd en gespecificeerd om doelmatig te kunnen bijsturen.
Maar vooraf moeten zowel de korte als de lange termijn doelstellingen voldoende worden geconcretiseerd. Het onderstaande
theoretisch model kan als handig hulpmiddel gebruikt worden
bij het uitschrijven van deze doelstellingen. De inhoud van het
theoretisch model is opgebouwd uit vijf verschillende fasen.
Fase 1: het te bereiken doel
Fase 2: de keuze van de trainingsinhoud
Fase 3: de volgorde van de trainingsinhoud
Fase 4: de keuze van de oefenmethode
Fase 5: tests voor de controle van het te bereiken doel
De lichamelijke basiseigenschappen zijn de schakels die essentieel zijn voor het fysiek prestatievermogen en bepalen het
niveau van de sportprestatie. In judo zijn zowel de conditionele
als technische eigenschappen sterk prestatiebepalend.
Een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen
techniek- en conditietraining, m.a.w. een duidelijk onderscheid
tussen het trainen van de bewegingsvaardigheden en het
verder ontwikkelen van de lichamelijke basiseigenschappen. Bij
kinderen moet de nadruk liggen op het aanleren van bewegingsvaardigheden aangezien deze tijdens de lagere school periode
vlotter worden aangeleerd.
Wanneer men het prestatieniveau van de judoka verder wil blijven verhogen, zal het extra oefenen van de conditie niet langer

Tot AT

Tot RT

Nage waza per Ne waza per
interval
interval

Recuperatie
per interval

2’52” ± 1’28”

1’41” ± 1’09”

21 ± 7

11 ± 4

7±1

17

18

12

Junior EK

25.8 ± 7.8
27 ± 9.0
27 ± 9.7
22.4 ± 9.3
18.9 ± 0.4

9.5 ± 3.2
10.4 ± 4.5
13.4 ± 7.6
13.2 ± 7.3
13.9 ± 9.0

Sikorski et al 1987

Matsuemae cup
en Pools kampioenschap

Gem 30

Sterkowicz & Masley 1999

92, PK (1996)

2’55” ± 1’50”

Sterkowicz 1994

OS 1996

3’06” M
2’54 V

1’01” ± 59”

19

13

16

10

Tabel 1: Samenvatting van de meest recente literatuur teruggevonden rond tijdsanalyse van een judowedstrijd
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kunnen ontbreken. De aangereikte trainingsmethode moet
zowel de conditionele en als technische aspecten stimuleren die
tijdens een wedstrijd aan bod komen. Om de trainingsdoelen
op een onderbouwde manier te omschrijven moet de wedstrijdspecifieke sportprestatie op alle leeftijden goed gekend zijn.

Doelstelling onderzoek

1. In de grafiek staan aan de linkerzijde de tijden van de mannen
en aan de rechterzijde de tijden van de dames. De gemiddelde
onderbrekingstijden (OB) tussen de opeenvolgende inspanningsintervallen bedragen minder dan de helft van de actieve
vechttijd (AV). Deze actieve vechttijd maakt geen onderscheid
tussen het rechtstaande en het grondgevecht.

Een duidelijk beeld krijgen van de fysieke en technische prestaties die gevraagd worden van de wedstrijdjudoka. Met name
het bewegingsprofiel en het inspanningsprofiel moeten exact
worden bepaald. Eens deze zijn gekend, kan er in fase 2, 4 en 5
van ons theoretisch model een interventie worden gepland.
Uit verschillende literatuurbronnen (tabel 1) is gebleken dat
de inspanningen die van de wedstrijdjudoka worden gevraagd
onderhevig zijn aan evolutie en verandering. De meeste data die
voor handen zijn, handelen over kampioenschappen van ruim 10
jaar geleden.
Ook het Belgische judo is hoogstwaarschijnlijk onderhevig
aan deze veranderingen, mede door de steeds veranderende
wedstrijdreglementen en de diverse invloeden uit andere sporttakken. De verandering van het strafpunten systeem, de voortdurend wisselende toegelaten grondtijd en het verdwijnen van
de rode boord zijn enkele recente voorbeelden. In geen enkele
andere studie werd deze evolutie in kaart gebracht.
Om de doorstroming tussen de verschillende niveaus te optimaliseren is kennis en inzicht in de exacte onderbrekingstijd, de
grondgevechttijd, de rechtstaande gevecht tijd, de toegepaste
technieken, de efficiëntie der technieken en andere prestatiebepalende factoren noodzakelijk. Trainers moeten kort op de bal
spelen als ze het Belgisch niveau nauwer willen laten aansluiten
bij het internationaal niveau.

Methode

Een sportspecifieke situatie zoals de feitelijke wedstrijd leent
zich het best voor het vergaren van deze informatie. Een
selectie van relevante wedstrijden werd gemaakt op basis van
het niveau. De selectie ziet er als volgt uit: Vlaamse jeugdkampioenschappen 2005, BK 2003, BK 2004, BK 2005, BK 2006
en het EK 2005. De wedstrijden werden gedigitaliseerd en
analyses werden uitgevoerd op het BK 2003, BK 2004 en EK
2005. Er werd geopteerd om enkel de voorronde wedstrijden
te analyseren omdat meerdere wedstrijden van één judoka
het wedstrijdprofiel negatief zouden kunnen beïnvloeden. De
analyses werden uitgevoerd per gewicht, geslacht, nationaliteit,
winnaars versus verliezers.

Figuur 1: Vergelijking van de gemiddelde actieve vechttijd per
sequentie ten opzichte van de onderbrekingstijd voor het BK
2003, BK 2004 en het EK 2005. Links tijden mannen en rechts
tijden vrouwen.
Bij de vergelijking van de nationale en internationale cijfers, kan
er gesteld worden dat zowel de gemiddelde actieve vechttijd als
de onderbrekingstijd hoger zijn voor het Europees kampioenschap. Alle waarden voor de actieve vechttijd vallen tussen
de 18.11 sec en 23.48 sec en tussen de 7.8 sec en 10.7 sec
voor de gemiddelde onderbrekingstijd. De actieve vechttijd per
sequentie is voor de vrouwen op het internationale niveau langer
terwijl de onderbrekingstijd iets korter is. Dit maakt de belasting
per sequentie, zonder rekening te houden met de totale kampduur, voor de vrouwen op het hoogste niveau zwaarder.
Sportspecifieke conditietraining zou moeten gebaseerd zijn
op deze tijden. Uit praktische overwegingen wordt er gebruik
gemaakt van het principe 20-10. Een kampsimulatie impliceert zo 15 opeenvolgende oefenreeksen van 20 sec met 14
onderbrekingsintervallen van 10 sec. Wanneer deze oefening
wordt uitgevoerd aan maximale intensiteit, is deze enorm fysiek
belastend en daarom kan deze niet direct als een geheel worden
aangeboden. Een geleidelijke opbouw is zeker aangewezen.
LET OP: De gehanteerde tijden zijn gebaseerd op senioren
kampioenschappen en zijn dus niet vertaalbaar naar oefenmethoden voor jongeren.
De judowedstrijd wordt verder nog eens onderverdeeld in een
rechtstaand en een grondgevecht. Het is interessant om weten
hoe het rechtstaande en grondgevecht zich tegenover elkaar
verhouden. (figuur 2)

Belangrijkste resultaten

In het eerste deel wordt de tijdsanalyse onderzocht en in het
tweede deel worden de technische analyses besproken. Bij de
bespreking van de resultaten worden steeds eerst de nationale
gegevens bekeken en vervolgens worden ze vergeleken met
de internationale data. Ook wordt in de grafieken de vergelijking
tussen de geslachten regelmatig gemaakt.
Tijdsanalyse
Judo wordt gekarakteriseerd door een anaërobe inspanning na
onvolledig herstel binnen de kamp zoals weergegeven in figuur
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Figuur 2: Vergelijking van de verhouding grondgevecht en rechtstaand gevecht voor het BK 2003, BK 2004 en het EK 2005.
Blauw = grondgevecht Rood = rechtstaand gevecht

Het rechtstaande gevecht is op alle niveaus het meest
voorkomend. Op het hoogste internationale niveau wordt er
gemiddeld iets langer rechtstaand gevochten ten aanzien van
het nationale niveau. Voor alle onderzochte tornooien is het
grondgevecht ondergeschikt aan het rechtstaande gevecht wat
tijdsbesteding betreft. Uit dit verschil in tijdsbesteding kan men
echter niet concluderen dat het grondwerk minder belangrijk is.

vrouwelijke opponenten (40 %). Wanneer de aanvallen worden
getypeerd, ziet men in figuur 4 en 5 duidelijk dat bij de heren een
hoger aantal aanvallen met arm- en offerworpen werd genoteerd. Kata guruma en sukui nage maken hierbij het grootste deel
uit van de categorie armworpen.

De gemiddelde vechttijd per sequentie op grond voor het BK
2004 bedroeg 10,87 sec. Dit wil zeggen dat de overgang van
recht naar grond snel en efficiënt moet verlopen. De trainer
zal tijdens de oefensessies de nodige extra aandacht moeten
schenken aan de overgang van recht naar grond.
Indien men een meer precieze wedstrijdsimulatie beoogt, moet
men naast het 20-10 principe er naar streven dat het grondgedeelte 1/5 uitmaakt van de totale werktijd. Concreet zijn dit 12
reeksen rechtstaand (20 sec) en 3 reeksen op grond (20 sec).
Een iets complexere werkvorm is 9 reeksen rechtstaand (20
sec) en 6 reeksen die een combinatie inhouden van rechtstaand
(10 sec) en grondwerk (10 sec) inclusief een overgang naar
grond.
Techniekanalyse
Tijdens het rechtstaande gevecht is het belangrijk precies te
weten hoeveel en met welke technieken er wordt aangevallen.
Een classificatiesysteem drong zich op bij het catalogeren van
de werptechnieken. De keuze viel op de kawaishi methode.
Deze vertrekt vanuit het lichaamsdeel waarmee de worp wordt
ingezet. Enkel de aanvallen met duidelijke evenwichtsverbreking
en lichaamscontact werden in de gegevens opgenomen.

Figuur 4: Procentuele vergelijking tussen mannen en vrouwen
voor het aantal rechtstaande aanvallen tijdens het BK 2003

Figuur 5 Procentuele vergelijking tussen mannen en vrouwen
voor het aantal rechtstaande aanvallen tijdens het BK 2004.

Over de drie kampioenschappen heen ziet men een gelijkaardig aanvalsprofiel. (fig. 3) Telkens werden de beenworpen het
meeste ingekomen, gevolgd door de armworpen, de heupworpen, de offerworpen en ten slotte de schouderworpen.

Figuur 6 Procentuele vergelijking tussen mannen en vrouwen
voor het aantal rechtstaande aanvallen tijdens het EK 2005

Figuur 3: Verdeling van het totaal aantal geplaatste aanvallen
per techniekgroep voor het BK 2003, BK 2004 en het EK 2005.
Bijna iedere aanval wordt vooraf gegaan door een intens
kumikata gevecht. Het belang van het kumikata gevecht schuilt
erin de pakking (het vastnemen van de partner) op te dringen
aan de tegenstrever om zo de kans op score te doen stijgen. Bij
het aanbieden van de oefenvormen, moeten zowel de rangorde
waarin de technieken voorkomen alsook de integratie van het
kumikata gevecht in rekening worden gebracht.
Uit de data bleek dat het totaal aantal geplaatste aanvallen bij
de heren (4094) merkelijk hoger ligt als deze worden vergeleken met de dames (3495). Dit verschil komt vooral doordat de
heren gemiddeld rechtstaand langer vechten (60 %) dan hun

Over de kampioenschappen heen hebben de dames een
voorkeur voor been- en heupworpen. Bij de mannen, alhoewel
minder uitgesproken, is de categorie beenworpen ook hun
belangrijkste aanvalswapen.
Oefenvormen specifiek gericht naar defensie en sportspecifieke
uithouding worden vaak aangeboden via kakari geiko. Kakari
geiko is een type oefening waarbij één judoka de opdracht
meekrijgt zich uitsluitend te verdedigen terwijl andere judoka
moet aanvallen. In deze oefening die gericht is naar defensie is
de verdediger de tori. Voor de duur van de oefenvormen worden
drie minuten genomen wat overeenstemt met de gemiddelde
wedstrijdduur gevonden door Sterckowich en Masley in hun
onderzoek van 1994 en 1999.
Er wordt dus gewerkt aan 9 reeksen van 20 seconden met onderbrekingsintervallen van 10 seconden. Tijdens de oefenvorm
krijgt de centrale judoka (tori) de opdracht mee te verdedigen
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en waar mogelijk over te nemen. Drie judoka’s (ukes) vallen de
centrale judoka om beurt aan gedurende 20 seconden met de
verschillende techniekcategorieën. De ukes vallen aan in een
door de trainer bepaalde volgorde, welke niet gekend is door de
centrale judoka. Dit zorgt voor de verhoging van het verrassingselement. De kwantitatieve keuze van de techniekcategorieën
waarmee wordt aangevallen werd gebaseerd op de gevonden
resultaten met als meest voorkomende categorie de beenworpen (3x), vervolgens de armworpen (2x), dan de heupworpen
(2x), de offerworpen (1x) en ten slotte de schouderworpen (1x).
Bij de toewijzing van de categorieën aan de ukes houdt de
trainer best rekening met de voorkeurstechnieken en eventuele
de onvolkomenheden in de defensie.
De efficiëntie houdt rekening met het aantal geplaatste aanvallen en de scores die hiermee werden behaald. In feite is de
efficiëntie der technieken een weerspiegeling van de kwaliteit
van de aanval. Links in de grafieken (figuur 7, 8 en 9) staat de
efficiëntie uitgedrukt in een percentage per techniekcategorie
voor de mannen en aan de rechterzijde staan dezelfde gegevens voor de vrouwen.

Figuur 7: Procentuele vergelijking tussen mannen en vrouwen
van de kwaliteit der rechtstaande technieken tijdens het BK
2003.

Figuur 8: Procentuele vergelijking tussen mannen en vrouwen
van de kwaliteit der rechtstaande technieken tijdens het BK
2004.

Figuur 9: Procentuele vergelijking tussen mannen en vrouwen
van de kwaliteit der rechtstaande technieken tijdens het EK
2005.
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De efficiëntie ligt voor de drie kampioenschappen laag en er kan
worden gesteld dat weinig wordt gescoord in vergelijking met het
totaal aantal geplaatste aanvallen. De groep van de beenworpen
is met een maximum van 5 % kans op score over de tornooien
heen duidelijk de meest inefficiënte categorie. De beenvegen
zijn de meest voorkomende worpen binnenin de categorie
beenworpen. Deze worpen worden heel vaak als voorbereiding gedaan naar andere technieken maar ook uit strategisch
oogpunt spelen de beenworpen een belangrijke rol om straffen
te vermijden.
Bij de interpretatie van de grafieken, kwamen wel enkele
bedenkingen naar voren. De techniekcategorieën bevatten
allemaal een verschillend aantal worpen. Om een nog meer
correct beeld te krijgen over de kwaliteit van de aanvallen, zullen
in verder onderzoek de worpen moeten worden gecatalogeerd in
plaats van de techniekgroep.
Het efficiëntiepatroon dat zich aftekent, is vrijwel gelijklopend
over de drie tornooien heen. De efficiëntie van de heupworpen
ligt voor de vrouwen iets hoger. Hetzelfde kan worden beweerd
voor de schouderworpen bij de mannen met uitzondering van
het Belgisch kampioenschap 2003. (figuur 7) De categorie
armworpen blijkt op nationaal niveau iets doelmatiger te zijn
voor de dames dan voor de heren. Op het internationale niveau
verdwijnt dit fenomeen nagenoeg volledig. De armworpen en offerworpen zijn de meest efficiënte categorieën als we het geheel
aanschouwen.
Het kampverloop kan in beeld worden gebracht door het aantal
gelukte aanvallen per wedstrijdminuut te bekijken. De data van
minuut 6 (figuur 10) zijn enkel afkomstig van kampen die met
golden score werden beslecht.
Naarmate de kamp vordert zien we het efficiëntiepatroon toenemen tot in de derde minuut. De judoka’s zijn het meest efficiënt
en dus ook het gevaarlijkst in de derde minuut. Tijdens deze
minuut werden het hoogst aantal scores genoteerd, waarvan
een hoog aantal met wazari en ippon. (figuur 10) Mogelijke
oorzaak van de stijging der efficiëntie tijdens deze fase zou kunnen gezocht worden in de optredende vermoeidheid. De judoka
die het beste conditioneel is voorbereid op de 3de minuut, wordt
wellicht het meest efficiënt maar dit vergt verder onderzoek.
Zoals in de inleiding werd aangegeven, moet er een duidelijk
onderscheid worden gemaakt tussen conditie- en techniek-

Figuur 10 Het kampverloop aan de hand van het aantal verschillende scores per wedstrijdminuut tijdens het EK 2005 te
Rotterdam.

training. De efficiëntie van de judoka wordt bepaald door een
samenspel tussen de correct uitgevoerde techniek, een goede
uithouding en een gezonde dosis zelfvertrouwen. Eens de techniek voldoende wordt beheerst, kan deze worden vervolmaakt
en geautomatiseerd door de uchi komi vormen in verplaatsing te
implementeren in de training.
Op deze wijze kunnen de conditionele, technische en mentale
aspecten in één oefenvorm worden geïntegreerd. Bij de keuze
van de techniek, primeert de individuele voorkeur van de judoka.
Toch is het aan te raden uit elke techniekcategorie minimum
één worp te laten uitvoeren. Door het aantal herhalingen vast
te leggen, wordt er gewerkt naar een streefdoel, wat een extra
mentale en motiverende factor is. Deze oefenvorm vereist eveneens een geleidelijke opbouw, gezien het intensieve karakter
van de oefening.
Een centrale judoka (tori) pendelt tussen twee judoka’s (ukes)
die zich bevinden op een afstand van 5 meter van elkaar. De
centrale (tori) judoka loopt beurtelings naar de ukes en werpt
hun met zijn voorkeurstechniek. De judoka doet dit gedurende
1 minuut, bestaande uit 3 sessies van 20 sec met tussenin een
onderbrekingsinterval van 10 seconden. De ukes onthouden
de som van het aantal herhalingen voor de eerste drie sessies.
Daarna wordt dezelfde oefening herhaald op een afstand van
4 meter en vervolgens op een afstand van 3 meter. Door de
afstand te veranderen heeft men een rechtstreekse invloed op
het aantal herhalingen en op de intensiteit van de oefening. Zo
kan het accent worden gelegd op de derde minuut. Het verhogen van het aantal herhalingen tijdens de 1ste, 2de en vooral
de 3de minuut wijzen op een verbetering van het sportspecifiek
uithoudingsvermogen. Variatie kan steeds worden voorzien door
de afstanden, de worpen en het aantal sessies aan te passen.
Indien men wil vergelijken met de voorgaande uitvoeringen,
moet men erop waken dat de oefening met dezelfde worp wordt
uitgevoerd.
Zoals voorheen reeds verteld vormt het grondgevecht een
essentieel onderdeel van het wedstrijdjudo. Judokas maken
tijdens dit grondgevecht gebruik van diverse technieken. De
grondtechnieken worden ingedeeld in de vier klassieke categorieën, namelijk de houdgrepen, de wurgingen, de klemmen en
de omkeertechnieken. De volgende grafieken vergelijken het
aantal aanvallen op de grond per niveau en per geslacht. Figuur
11 en 12 stellen het nationale niveau voor en figuur 13 het
internationale niveau. In drie figuren staan de heren steeds links
en de dames altijd rechts.
Bij het grondgedeelte komen de kantel- en omkeertechnieken
heel duidelijk het meeste voor gevolgd door de houdgrepen,
en als laatste de wurgingen en de klemmen. Deze laatste
drie worden quasi steeds voorafgegaan door een kantel- of
omkeertechniek. Hoewel ze niet direct kunnen leiden tot de
overwinning, mogen ze echter niet ontbreken in een training. De
omkeertechnieken werden in deze studie als aanval beschouwd
gezien de hoge energiekost voor zowel de aanvaller als de
verdediger.
Het aanvalspatroon is voor beide geslachten gelijklopend tijdens
het Europees kampioenschap. De vrouwen toonden meer
initiatief inzake omkeertechnieken op nationaal niveau. (figuur 11

Figuur 11: Procentuele vergelijking van het grond aanvalspatroon tussen mannen en vrouwen tijdens het BK 2003.

Figuur 12: Procentuele vergelijking van het grond aanvalspatroon tussen mannen en vrouwen tijdens het BK 2004.

Figuur 13: Procentuele vergelijking van het grond aanvalspatroon tussen mannen en vrouwen tijdens het EK 2005.
en figuur 12) Voor de klemmen en wurgingen is deze trend enkel
waar te nemen in figuur 11 voor het BK 2003. De vrouwen plaatsten in het totaal voor de drie tornooien bij elkaar 651 geldige
aanvallen wat gelijklopend was met de 639 gevonden aanvallen
van de heren.
Het is als trainer heel belangrijk dit grondwerk tijdens de training
voldoende te accentueren. Ondanks de beperkte tijd die er in
competitie aan besteed wordt, is het grondwerk regelmatig een
doorslaggevende factor in winst of verlies. Vaak ten onrechte
beslissen de trainers om tijdens hun training het grondwerk
minder aan bod te laten komen. Bij de interpretatie van de
efficiëntiegrafieken staat het echter vast dat het grondwerk
beduidend efficiënter is dan het rechtstaande werk. De maximum efficiëntie waarde voor de houdgrepen vrouwen op het BK
2003 ligt maar liefst op 100 % (figuur 14). Deze waarde voor het
rechtstaande werk bedraagt 23 % voor de armworpen bij vrouwen tijdens het BK 2004. (figuur 8). In deze studie werden de
omkeertechnieken niet opgenomen in de efficiëntietabellen maar
in toekomstig onderzoek zal worden nagegaan in welke mate de
omkeertechnieken gevolgd worden door een score.
De technische vereisten om te scoren op grond kunnen worden
samengevat van makkelijk (leren controleren) naar complex
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(afwerking met oog op detail). Eerst moet er worden gekomen
tot een controle van de tegenstrever via de omkeertechnieken
en de houdgrepen en pas nadien komen de meer technische
bewegingen zoals de wurgingen en de klemmen aan bod.
Hoe hoger het niveau, hoe meer de judoka over deze technische
competenties zal beschikken en dus ook hoe hoger de kans op
resultaat. Uit de vergelijking van figuur 14 en 15 met figuur 16
blijken de houdgrepen iets efficiënter te zijn op het nationaal vlak
en dit is een trend die zich vooral aftekent bij de dames. Wanneer het meer technische grondwerk op alle niveau’s met elkaar
wordt vergeleken, ziet men dat het nationale niveau beduidend
lager ligt dan het internationale niveau. De gemiddelde waarden
voor de drie tornooien naast elkaar tonen dit duidelijk aan in
tabel 2.
Een mogelijke verklaring is de late aanleerleeftijd van klemmen
en wurgingen in Vlaanderen en in België. In onze omringende
landen (bijvoorbeeld Nederland) worden deze technieken reeds
op 13-jarige leeftijd toegepast in competitieverband. Dit wil
concreet zeggen dat de aanleerperiode zich situeert tijdens de
lagere schoolleeftijd.
Uit onderzoek blijkt alvast dat het aanleren van psychomoto-

Figuur 14: Procentuele vergelijking van de kwaliteit der
grondtechnieken tussen mannen en vrouwen voor het BK 2003

rische functies en coördinatieve vaardigheden variabel is met de
leeftijd. De optimale leerperiode voor technische vaardigheden
ligt immers tussen de 8 en 12 jaar. (Vrijens, 2001)
Verder kan er worden gesteld dat de vrouwen efficiënter te werk
gaan tijdens het grondgevecht dan de heren. (figuur 15 en figuur
16) Of dit nu aan een zwakke verdediging ligt of aan een betere
kwaliteit van de aanval, kan hier niet worden aangetoond. Maar
bij een vergelijking van het totaal aantal aanvallen zonder rekening te houden met de score, zijn er nagenoeg geen verschillen
te bespeuren.
Om de doorstroming van de nationale top dichter te laten
aansluiten bij het internationale niveau, zal er een extra inspanning moeten worden geleverd. Als deze investering op jeugdige
leeftijd gebeurt, zullen de betrokken judoka’s ook in het verdere
verloop van hun carrière hier baat bij kunnen hebben. Wie het
uiteindelijk tot de top zal brengen, blijft onvoorspelbaar. Maar
vast staat dat een sterk individuele aanpak de kans op succes kan vergroten. Een degelijke opbouw van het grondwerk
vanuit reële competitieve uitgangsposities krijgt de voorkeur. De
opbouwvormen vertrekken van makkelijk naar moeilijk en van
grond naar recht.
Hierbij gaat men er vanuit dat vertrekken vanuit een aanvallende
houding makkelijker is als vanuit een verdedigende houding.
De overgang van recht naar grond wordt tijdens de opbouw dan
weer als meer moeilijk beschouwd ten aanzien van de grondsituatie. Sommige trainers prefereren om vanuit een rechtstaande
situatie te vertrekken omdat dit een meer realistische benadering
is.
Op ieder van de volgende voorbeelden komt bovenaan de naam
van een judoka te staan. In de vrije vakjes vult de trainer in
welke mate de technieken gezien zijn en worden beheerst. De
tabellen beschrijven enkele kant en klare voorbeelden voor de
clubtrainer. Vooreerst wordt er vertrokken vanuit een aanvallende houding op grond (tabel 3) om vervolgens over te gaan
naar een verdedigende houding op grond (tabel 4). In tabel 5
wordt een trainingsvorm aangeboden vanuit een aanvallende
rechtstaande houding en ten slotte in tabel 6 zie je een grondoefening vanuit een verdedigende rechtstaande houding.

Conclusies
Figuur 15: Procentuele vergelijking van de kwaliteit der
grondtechnieken tussen mannen en vrouwen voor het BK 2004

Figuur 16: Procentuele vergelijking van de kwaliteit der
grondtechnieken tussen mannen en vrouwen voor het BK 2005
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Om trainingsdoelen te bereiken moeten de trainingsmethoden
voortdurend worden geëvalueerd en bijgestuurd. De bekomen
resultaten uit het uitgevoerde onderzoek kunnen mits een goede
vertaling worden aangewend voor:
•
Het ontwikkelen van nieuwe trainingsmethoden
•
Het optimaliseren van oude trainingsmethoden
•
Het ontwikkelen van een testmethode
•
Het evalueren van het prestatievermogen van deze testmethode
BK2003

BK2004

BK2005

Houdgrepen

70%

62,5%

59%

Klemmen

15,5%

25%

56,5%

Wurgingen

16,5%

25,5%

52%

Tabel 2 Procentuele vergelijking van de efficiëntie der grondtechnieken tussen het BK 2003, BK 2004 en het EK 2005.

Tori voor Tori naast Tori op
uke
uke
uke

Tori onder Tori tussen
uke
benen uke

Houdgrepen
Klem
Wurging

Tabel 3 Geïndividualiseerde oefenvorm vertrekkende vanuit de
vijf meest voorkomende aanvallende posities op grond.
Uke
voor tori

Uke naast
tori

Uke op Uke onder Uke tussen
tori
tori
benen tori

Houdgrepen
Klem
Wurging

Tabel 4 Geïndividualiseerde oefenvorm vertrekkende vanuit de
vijf meest voorkomende verdedigende posities op grond.
Tokui waza 1 Tokui waza 2 Tokui waza 3 Tokui waza 4
Houdgrepen

*

*

Klem
Wurging

*

Tabel 5 Geïndividualiseerde oefenvorm gericht naar de overgang
van recht naar grond vertrekkende vanuit vier voorkeursworpen.
* Vanuit bepaalde voorkeursworpen zijn sommige grondtechnieken omslachtig of
niet functioneel. Deze tijdens de trainingen oefenen zou nutteloos zijn. Bijvoorbeeld tokui waza 2 is tomoe nage en deze laten volgen door een houdgreep is
misschien wat ver gezocht.

Uke
voor tori

Uke naast
tori

Uke op Uke onder Uke tussen
tori
tori
benen tori

Houdgrepen
Klem
Wurging

Tabel 6 Geïndividualiseerde oefenvorm gericht naar de overgang
van recht naar grond vertrekkende vanuit drie veel voorkomende
aanvallen van de tegenstrever.
Naarmate het wedstrijdmoment nadert, gaat de voorkeur uit naar
oefenvormen die nauw aanleunen bij het bewegingsprofiel en
het inspanningsprofiel van de wedstrijdjudoka. Dit type oefenvormen worden best gebruikt tijdens de voorbereidingsperiode (±
3 maanden voor de prestatie). Een geleidelijke opbouw wordt
hierbij sterk aangeraden. Het overmatig aanbieden van deze
trainingsvormen tijdens het jaar lijdt tot immers tot gewenning en
het dalen van hun doelmatigheid.

Tot slot een samenvatting van de belangrijkste resultaten die de
trainer bij het geven van sportspecifieke oefenvormen in acht
moet nemen.
1.Voor een wedstrijdsimulatie wordt best het 20-10 principe
gehanteerd. Dit houdt in dat er steeds 20 seconden wordt
geoefend die worden gevolgd door een onderbrekingsinterval
van 10 seconden. Daar een volledige kamp bij de senioren 5 minuten duurt, komt dit overeen met 15 blokken van 20 seconden.
Slechts 1/5 van de totale kampduur wordt op grond gevochten.
Dit is een heel zware inspanning daar de uitvoerder vanaf sessie
2 opnieuw begint te werken na onvolledig herstel.
2. De meest gebruikte worpen tijdens de aanval zijn de beenworpen gevolgd door de armworpen, de heupworpen, de offerworpen en ten slotte de schouderworpen. De vrouwen vechten
niet alleen gemiddeld minder lang rechtstaand, ze vallen ook
in het totaal minder aan dan hun mannelijke collega’s. Daarbij
verkiezen de dames tijdens de aanval de heupworpen boven de
armworpen op alle niveaus. De mannen maken dan weer op het
internationaal niveau meer frequent gebruik van de armworp als
aanvalswapen.
3. De categorieën arm- en offerworpen zijn op het internationaal niveau voor zowel de mannen als de vrouwen het meest
efficiënt. Op het nationaal niveau blijken de schouderworpen
efficiënter te zijn in vergelijking met het Europese niveau.
4. Eenzelfde aanvalspatroon werd terug gevonden voor het
grondgevecht wanneer geslacht en niveau tegenover elkaar
werden geplaatst. Het patroon toont dat de kantel- en omkeertechnieken het meest voorkomen, gevolgd door de houdgrepen, de wurgingen en de klemmen. Vrouwen zijn meer bedrijvig
en scoren iets makkelijker op grond in vergelijking met de heren.
De efficiëntie van het meer technische grondwerk ligt op nationaal niveau merkelijk lager dan op het internationaal niveau.
(tabel 2) De kunst van elke trainer bestaat erin zijn atleet te laten
pieken op het juiste moment. De keuze van de oefenvormen,
de intensiteit, de omvang van de trainingen moeten variëren in
functie van de wedstrijdkalender.
Het is een illusie te denken dat de respons op training voor
iedereen identiek is. Dit heeft te maken met de individuele
verschillen in trainingsgevoeligheid samen met de motorische
aanleg. Welke de aanleg ook is, het individualiseren van de
training waarbij men rekening houdt met de verschillen in biologische rijping, de lichamelijke ontwikkeling, de lichaamsbouw, en
de motorische aanleg is een must.

Figuur 17 Kampsimulatie aan de hand van de gevonden intervaltijden. - Blauw = Actieve vechttijd recht - Groen = Onderbrekingstijd
- Rood = Actieve vechttijd grond.
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Model voor hybridische anaërobe training (HAT)
op de judomat
Raf Tits

Inleiding

De grootste voldoening die een trainer, in zijn rol van ontwerper van oefenvormen, kan smaken is het besef dat enerzijds
de atleten een diep vertrouwen hebben in een aangeboden
trainingsmodel en anderzijds dat dit trainingsmodel een grote
bijdrage levert tot het succes van de atleet. De anaërobe
trainingsvormen (weerstand trainingsvormen) die ik in dit artikel
presenteer, zijn gezegend met beide kwaliteiten. Ik laat Leen
Dom (brons EK-23 2005, zilver EK-23 2004, zilver WK-20 2002,
brons EK –20 2001, vijf maal Belgisch kampioene –48 kg) aan
het woord in een getuigenis uit 2002.
De mentale voorbereiding gebeurt op twee manieren. De eerste manier is
degene waarvoor ik zelf zorg en de tweede waaraan ik onder leiding van mijn
persoonlijke trainer Raf Tits werk.
Bij de eerste methode zorg ik ervoor dat ik me op het ogenblik dat ik op de mat
stap onoverwinnelijk voel. De wijze waarop ik dat gevoel creëer, kan ik niet
uitleggen, maar de anaërobe trainingen zijn een goed hulpmiddel. Gedurende
zo’n inspanning stel ik me een tegenstander voor die ik moet verslagen; natuurlijk win ik die ingebeelde wedstrijden altijd. Ik voel me ook conditioneel héél
sterk nadat ik enkele weken anaëroob getraind heb waardoor mijn onoverwinnelijkheidgevoel sterk toeneemt.
De tweede methode is […]

Deze anaërobe training kan bij de atleten die ik begeleid op
zoveel krediet rekenen dat ze haar soms té veel kwaliteiten
toedichten. Laure Aerts (zilver EK-20 2004, zilver EK-17 2003,
twee maal Belgisch kampioene) wilde tijdens de revalidatie
van haar kruisbandkwetsuur in februari 2005 dadelijk met de
anaërobe uithoudingsvormen beginnen omdat ze verwachtte dat
ze zich daardoor snel weer in topvorm zou voelen. Laure mailde
me het volgende.
Ik weet dat ik mijn basisconditie eerst terug op peil moet krijgen, maar toch zou
ik graag al met weerstand starten. […] Laat me al mee weerstand doen, ik ga er
mezelf ook beter bij voelen, dat weet ik zeker. […] dan kunnen we wedstrijdweerstand doen, zo’n 4 minuten, hetgeen ik voor ’t EK deed, daar word ik ‘goed’
van […] mijn lichaam reageert daar goed op […] denk ik wel dat ik dit soort
weerstand ga nodig hebben […]

Anaërobe training, weerstandstraining, veronderstelt echter
vooraf een gedegen aërobe opbouw. Hybridische1 anaërobe
training (HAT) veronderstelt bovendien reeds intensieve voorafgaande judotraining.
Na een verantwoording van de trainingsvorm vanuit de trainingsleer in hoofdstuk 2, beschrijf ik in hoofdstuk 3 het algemeen
model van HAT aan de hand van de 3 P’s: purpose, protocol,
periodisation. Het volgende deel gaat over een speciale variant van HAT, met name de superrandori. Hoofdstuk 5 vraagt
aandacht voor bedenkingen en ervaringen bij het gebruik van

de trainingsvorm. Het laatste hoofdstuk biedt de lezer enkele
uitgewerkte voorbeelden die de toets van de praktijk reeds met
succes doorstonden.

Verantwoording van het model

Als type van inspanning doet de judowedstrijd in zeer grote mate
een beroep op de anaërobe uithouding. Hoewel de doorsnee
judotraining, zeker de randoritraining, anaërobe momenten kent,
is het moeilijk om via klassieke trainingsvormen de anaërobe
uithouding gestructureerd op te bouwen en geperiodiseerd te
trainen. Immers, een goede meting, controle en sturing van de
belastingsprogressie en van de supercompensatietijden is moeilijk. Daarom wordt de anaërobe uithouding vaak opgebouwd en
onderhouden door (loop-)vormen naast de judomat of door oefeningen in de fitnesszaal. Vanuit het oogpunt van de judospecificiteit van de training kies ik er echter voor om anaërobe training
te doen op de judomat.
Als voorbereiding op een topwedstrijd moeten er tal van
kwaliteiten getraind worden: al de fysieke basiseigenschappen,
het mentale aspect, techniek, tactiek, communicatie tijdens de
wedstrijd tussen judoka en coach, judo-onafhankelijke kwaliteiten2. Al het getrainde moet op het moment van de wedstrijd in
harmonie en interactie samenwerken. Vanuit het principe dat de
training in een laatste voorbereidingsfase zo dicht mogelijk de
wedstrijd moet benaderen, kies ik er voor om al de kwaliteiten
(conditie, judo, mentaal) hybridisch te trainen in één synthetiserende, integrerende oefenvorm.
Elke atleet is anders. Elke judoka heeft zijn eigen mix van
kwaliteiten en zijn sterkere punten compenseren zijn zwakkere
punten. Te vaak nog worden alle judoka’s in de aanloop naar
een doelwedstrijd op dezelfde manier getraind. Het model voor
hybridische anaërobe training op de judomat zal toelaten om de
training krachtig te individualiseren.
Het werken met hybridische anaërobe training brengt de drie
algemene principes van het trainingsproces in de praktijk: het
systematisch verhogen van de belasting, de veelzijdigheid en
het systematisch afwisselen van belasting en recuperatie, het
individualiseren van de training3.

Algemeen model voor hybridische anaërobe
uithoudingstraining op de judomat

Elke trainingsvorm, in casu HAT, kan beschreven worden aan de
hand van de drie P’s:
•
Purpose: het doel van de trainingsvorm; wat wens je er
mee te bereiken?
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•
•

Protocol: de uitvoeringsmodaliteiten die moeten garanderen
dat het doel kan bereikt worden; meestal bepalen deze ook
de mate van geslotenheid of openheid.
Progression, Periodisation: de miniperiodisering binnen
een trainingsvorm, de opeenvolging van nieuwe prikkels.
Variaties van de trainingsvorm, de Possibilities worden ook
hier beschreven.

Purpose
•
Trainen van de anaërobe uithouding voor een wedstrijd van
4 min. of 5 min.
•
Trainen van mentale weerbaarheid en beslistheid.
•
Scheppen van een wedstrijdgevoel.
•
Facultatief: trainen van (individuele) techniek, tactiek en
judo-onafhankelijke kwaliteiten in een vermoeide toestand.
Protocol
•
Op de judomat in judogi (Voor het uitvoeren van algemene
oefeningen is een judogi niet echt nodig; op wedstrijd moet
de prestatie echter gebeuren in judogi, dus ook tijdens deze
training die rechtstreeks voorbereidt op de wedstrijd).
•
Individueel
•
Algemene oefeningen met afwisseling van belaste
spiergroepen.
•
Vaste tijdstructuur van 12 sessies van 20 sec. maximale inspanning met telkens tussenin 8 sec. maximale rust. Deze
structuur simuleert een wedstrijd van vier minuten.
OF
Variabele tijdstructuur met 12 sessies maximale inspanning
van 15 tot 35 seconden met telkens tussenin een variabele
rustperiode van 8 tot 17 sec. Deze structuur simuleert een
wedstrijd van vijf minuten.
•
Tori levert telkens maximale inspanningen ondanks de
verzuring en zonder zich te sparen voor wat nog komt.
Periodisation & possibilities
•
Per twee met één tori en één uke (enkel tori traint
anaëroob) of per twee met twee tori’s (beide judoka’s
trainen anaëroob).
•
Hybridische oefeningen of judospecifieke oefeningen of
mengeling van algemene, hybridische en judospecifieke
oefeningen.
•
Met een korte kakari geiko de laatste 7” van elke sessie.
•
Steeds wedstrijdspecifieker, steeds meer gelijkend op de
echte wedstrijd, d.w.z. eerst enkel algemene oefeningen
individueel, vervolgens judospecifieke oefeningen met
partner, vervolgens inbrengen van tactische elementen,
vervolgens inbrengen van communicatie coach-judoka enz.
•
Steeds meer sessies en/of meer reeksen.
Opmerkingen over het model met een vaste tijdstructuur (zie
bijlage I)
Dit model heeft als doel: het trainen van de anaërobe uithouding
voor een wedstrijd van 4 min.
De tijdstructuur van dit model is een combinatie van de resultaten van verschillende onderzoeken naar de tijdstructuur van
judowedstrijden.
Vanuit het oogpunt van motivatie gebruik ik dit model voor jonge
atleten –17 en –20 die zich voorbereiden op een Belgisch kampioenschap of op een internationale ontmoeting.
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Opmerkingen over het model met een variabele tijdstructuur (zie
bijlage II)
Dit model heeft als doel: het trainen van de anaërobe uithouding
voor een wedstrijd van 5 min.
De tijdstructuur is afgeleid van een onderzoek van I. Svischev,
doktor en professor aan de Russian State Academy of Physical
Education in Moskou. Hij onderzocht 282 wedstrijden die de
volle vijf minuten duurden op Europese en Russische kampioenschappen. Hij kwam tot de bevinding dat een gemiddelde
wedstrijd bestaat uit 12 sessies met judoactie (vanaf hajime tot
matte) telkens onderbroken door een matte-periode (vanaf matte
tot hajime). De duur van de sessies met judoactie verkleint
vanaf de start van de wedstrijd naar het einde toe. Ik heb
die gemiddelde tijdintervallen genomen als structuur voor de
wedstrijdspecifieke, geïntegreerde anaërobe training. Vanuit het
oogpunt van motivatie gebruik ik dit model voor topatleten senioren die zich voorbereiden op een Europees kampioenschap of
een wereldkampioenschap: de tijdstructuur imiteert immers een
wedstrijd op een EK.
Als de oefeningen van de HAT enkel bestaan uit randorivormen
spreken we van een superrandori.

Model superrandori (zie bijlage III)

In het artikel Periodisering van randorivormen (2002) besprak ik
reeds kort deze trainingsvorm. Hier beschrijf ik dit model aan de
hand van de 3 P’s.
Purpose
•
De wedstrijdsituatie zo dicht mogelijk benaderen wat betreft
tijdstructuur en soort fysieke inspanning.
•
Toepassen van de geoefende technieken en de tactische
situaties uit de hele voorbereidingsperiode in een wedstrijdsituatie.
•
Oefenen in het gebruik van matte voor communicatie met
de coach, voor het maken en aanpassen van het gevechtsplan en voor recuperatie.
•
Oefenen in de afwisseling tussen het denken (maken van
een actieplan) over het eigen judo tijdens de matte en het
vechten ‘op automatische piloot’ bij hajime.
•
Oefenen in beslistheid en doorzettingsvermogen, telkens
willen winnen.
•
Geconcentreerd blijven, ook als er verzuring optreedt.
•
Trainen van de anaërobe uithouding (zeker voor tori indien
er gewerkt wordt met twee of meer ‘frisse’ uke’s).
Protocol
•
Een superrandori speelt zich bij voorkeur af op een wedstrijdmat met de juiste afmetingen.
•
Om het geven van de opdrachten te vergemakkelijken,
draagt een van beide judoka’s een rode gordel of een
blauwe judogi.
•
De judoka’s doen de groetceremonie zoals bij een wedstrijd
en gaan bij matte steeds op hun plaats staan.
•
Beide judoka’s trachten elke sessie, elke ‘miniwedstrijd’,
winnend af te sluiten, d.w.z. zij trachten de opdracht zo
goed en zo snel mogelijk uit te voeren.
•
De opdrachten sluiten aan bij de getrainde wedstrijdsituaties uit de voorbereidingsperiode en bij de technieken van
mogelijke tegenstanders.

Progression&possibilities
Met meer dan één uke: de uke’s wisselen mekaar af zodat
•
tori bij elke sessie tegenover een frisse uke komt te staan.
Met scheidsrechter: een derde judoka speelt scheidsrechter
•
en houdt de score bij van de gewonnen miniwedstrijden.
Met coach: de coach van tori zit zoals bij een echte
•
wedstrijd naast de mat. Coach en judoka oefenen in de
communicatie tijdens een wedstrijd. Om het leerproces
bij beiden te bevorderen, kan je twee miniwedstrijden na
mekaar dezelfde opdracht voorzien.
Met supporters: je kan de echte wedstrijdsituatie nog meer
•
benaderen door clubgenoten te laten optreden als eigen
supporters of als supporters van de tegenstanders.

Bedenkingen en ervaringen

De 3 dimensies van het podium4
Het model voor hybridische anaërobe training doet, net zoals
de wedstrijd, beroep op de technisch-tactische, conditionele
en mentale kwaliteiten van de atleet. Net zoals in de wedstrijd
werken deze kwaliteiten ook op een complexe manier in op
mekaar. De judotechniek moet bij het vorderen van de training
goed blijven ondanks de slechter wordende coördinatie wegens
de verzuring (wisselwerking fysieke en technisch-tactische
dimensie). De judoka moet de wil blijven opbrengen om zich
telkens maximaal in te spannen en zichzelf te ‘vergiftigen’ (wisselwerking fysieke en mentale dimensie).
Het mentale aspect
De invloed van de oefenvorm op het zelfvertrouwen van de
atleet kan groot zijn, cfr. de getuigenissen van Leen Dom en
Laure Aerts. Nochtans leert de ervaring dat er addertjes onder
het gras kunnen zitten. Dé grote mentale adder is het feit dat
dit soort training ‘overload’ is, d.w.z. veel zwaarder dan de echte
wedstrijd. Een atleet zal dus steeds ‘kapot’ zitten na deze training, maar mag daaruit niet de conclusie trekken dat hij niet in
vorm is. Zeker wanneer je de atleet een superrandori laat doen
met twee of meer uke’s (die dus telkens fris zijn) moet de atleet
zijn prestatie zeer realistisch kunnen inschatten. De coach moet
zich hiervan bewust zijn en dit zeer goed uitleggen aan de atleet.
Het is mijn ervaring dat de keuze van de tijdintervallen die een
echte wedstrijd simuleren en het gegeven dat de training zich
afspeelt op een echte wedstrijdmat aan de judoka het gevoel
geeft dat hij erg doelgericht en dus zinvol traint.

verzuring niet meer zo zuiver zijn. Om de atleet niet aan zijn
judo te laten twijfelen is het vlak voor de wedstrijd vaak beter in
die erg vermoeide fase algemene oefeningen te laten uitvoeren.
2° Een judoka die naar een topvorm wil toegroeien heeft vaak
het idee dat hij tóch nog harder/beter kan trainen. Bij oefeningen met partner leert de ervaring dat tori vaak de indruk heeft dat
hij zelf nog wel harder of meer kan, maar dat de partner hem
afremt. Ook dit laatste kan een reden zijn om vlak voor een
wedstrijd toch terug te grijpen naar individuele oefeningen.
Het is telkens aan de coach om de juiste afwegingen te maken.
Plaats in de planning: jaarplan, weekplan, trainingssessie,
meerjarenplan
Het is reeds aangehaald dat de anaërobe training volgt op
een stevige basis van aërobe uithouding, die ook nog eens
onderhouden wordt. De hybridische anaërobe training is een
finaliteitstraining die de puntjes op de i zet voor een doelwedstrijd. In mijn praktijk wordt dit soort training enkel gedaan in de
laatste twee maanden voor een doelwedstrijd en dit ten hoogste
twee maal per seizoen. In de loop van die twee maanden wordt
de intensiteit progressief verhoogd.
HAT is een zeer zware training. Rekening houdend met de
supercompensatie kan deze anaërobe training maar twee maal
per week en in de tijd zo ver mogelijk uit mekaar liggend.
Het fysieke doel van HAT is om voldoende conditie te verwerven
om tijdens het aantal wedstrijden dat nodig is om een medaille
te behalen gedurende de duur van de volledige wedstrijden
voluit te kunnen gaan. Binnen één trainingssessie zal het model
dat één wedstrijd simuleert dus verscheidene malen herhaald
moeten worden. Uiteraard wordt dit in de loop van het meerjarenplan, het jaarplan en weekplan progressief opgebouwd tot
een totaal van vier à vijf herhalingen van het volledige model.
Het is vaak een probleem om deze training te verzoenen met
de trainingen die de bondscoaches plannen op federaal niveau
(althans in Vlaanderen). Snelkrachttraining en snelheidsuithoudingstraining d.m.v. uchi komi doen deels beroep op dezelfde
kwaliteiten als de HAT en zijn ook erg intens. Wanneer de atleet
die trainingen moet combineren met HAT is dit te veel en dreigt
een overbelasting met alle gevolgen.

De logica van het periodiseren dicteert dat – hoe dichter bij de
wedstrijd – hoe meer je judotrainingsvormen en oefeningen met
partner gebruikt wegens meer gelijkend op de echte wedstrijd.
Om de volgende twee redenen leg ik deze logica vaak naast me
neer:

Individualiseren
De hybridische anaërobe training op de judomat laat toe om de
training krachtig te individualiseren. Een coach kan de keuze
van algemene oefeningen en zeker van judo-oefeningen en
technisch-tactische opdrachten in superrandori afstemmen op
de noden van elke individuele judoka. De oefeningen kunnen
gekozen worden vanuit het eigen techniekcomplex en de sterke
en zwakke punten van een judoka en/of vanuit die van de
potentiële toekomstige tegenstanders. Bijvoorbeeld: een judoka
die vaak de fout maakt om de partner te laten inhaken voor
een sankakutechniek (en deze situatie dus reeds technischtactisch heeft bestudeerd en gedrild) en die in zijn doelwedstrijd
waarschijnlijk een tegenstander krijgt die steeds kumi kata tracht
te nemen diep in de kraag (en deze situatie dus reeds technisch-tactisch heeft bestudeerd en gedrild) kan deze situaties
voorgeschoteld krijgen in een superrandori.

1° In erg vermoeide toestand is het normaal dat de judotechniek
afbot: een uchi komi zal bij een verminderde coördinatie door

Een juiste keuze van oefeningen laat ook toe om de HAT bij een
lichte kwetsuur uit te voeren. Dit is belangrijk voor de mentale

Welke oefeningen (zie bijlage IV)
Alle algemene oefeningen en klassieke judotrainingsvormen
(behalve sotai renshyu) kunnen in principe dienen om de 12
sessies van maximale inspanning te vullen. Bij het gebruik van
algemene oefeningen is het van belang de belaste spiergroepen
af te wisselen. De keuze van oefeningen, judotrainingsvormen
en judo-opdrachten in de superrandori biedt enorme mogelijkheden tot het individualiseren van de training.
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toestand van de lichtgekwetste judoka vlak voor een doelwedstrijd; hij kan zinvol blijven trainen.
Om eventueel zelf te kunnen trainen, zonder partner of coach
die de tijd in het oog houdt, maakte ik een CD-opname van het
model met de vaste en met de variabele tijdstructuur waarop
‘hajime’ en ‘matte’ wordt geroepen op de juiste momenten.
Intensiteit en gezondheid
Bij het starten met HAT is een goede inschatting nodig van
de conditionele beginsituatie van de judoka. Een geleidelijke
opbouw die ook rekening houdt met de leeftijd van de atleten is
noodzakelijk. Het échte trainen met HAT is wegens de intensiteit
sterk af te raden voor de -15-jarigen.
Enkele tips:
•
Laat judoka’s in een labo een inspanningstest ondergaan
die uitsluitsel geeft over de geschiktheid voor maximale
inspanningen. Vooral als controle van de recuperatiesnelheid (niet als sturing van de intensiteit) laat ik af en toe
HAT trainen met polsslagcontrole.
•
Hou eventueel rekening met de dagvorm van de juduka.
Indien je planning een bepaald aantal herhalingen voorschrijft, maar de atleet is door andere trainingen nog erg
vermoeid, dan is het raadzaam om die dag toch minder
te doen. (De intensiteit moet per sessie steeds maximaal
blijven, maar het aantal sessies kan omlaag.)
•
De intensiteit van elke sessie moet maximaal zijn. Gewenning kan bij de atleet echter leiden tot een niet-meer-maximale inspanning. Het is daarom erg belangrijk dat je in
elke voorbereidingsperiode de samenstelling van de HAT
varieert.

Hybridische anaërobe training in de praktijk

Voorbeeld HAT
De hier beschreven periodisering van het model met variabele
tijdstructuur werd uitgevoerd door Leen Dom als voorbereiding
op het EK-23 van november 2005. Van deze ideale planning
werd wel afgeweken onder invloed van de omstandigheden
(andere wedstrijden die in de voorbereidingsperiode vielen;
onverenigbaarheid met de trainingen van de federatie…).
Periodisering van de inspanningstijden
De verticale as geeft de trainingsweek aan. In elke week zijn
er twee HAT-trainingen. De horizontale as beschrijft de verschillende herhalingen van het model binnen één training. De eerste
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Rust 15’

De zwaarte van een training kan uitgedrukt worden in het totaal
aantal sessies. Deze progressie bouwt op van 22 tot 48 sessies
ofwel 4 volledige wedstrijden van 5 min. De laatste week wordt
er getaperd tot 1/3 van de zwaarste belasting en is er maar
één training (op dag -4 = vier dagen voor de doelwedstrijd). De
voorbije jaren heb ik ook andere progressies gebruikt.
Periodisering van de oefeningen
Een logische periodisering zou zijn dat er bij het vorderen van de
weken geleidelijk wordt overgeschakeld van algemene oefeningen zonder partner naar judospecifieke oefeningen met partner.
In het verleden gebruikte ik reeds meermaals deze methode.
Voor Leen koos ik deze keer echter – o.a. om reden van
afwisseling – voor een mengeling van de verschillende soorten
oefeningen op de volgende manier:
•
Indien twee herhalingen per training: eerste herhaling judospecifieke oefeningen individueel of met partner die niet
traint; tweede herhaling algemene oefeningen individueel
of met partner die niet traint.
•
Indien drie herhalingen per training: eerste twee herhalingen judospecifieke oefeningen individueel of met partner die
niet traint; derde herhaling algemene oefeningen met elke
laatste zeven sec. van elke sessie een kakari geiko waarbij
Leen uke is en een partner haar moet trachten te gooien.
Die kakari geiko bracht ik er bij omdat ik Leen wilde trainen
op alertheid en ‘scherpte’ ondanks een zeer grote vermoeidheid.
•
Indien vier herhalingen per training: eerste twee herhalingen judospecifieke oefeningen individueel of met partner
die niet traint; derde herhaling algemene oefeningen
individueel met elke laatste zeven sec. van elke sessie een kakari geiko waarbij Leen uke is en een partner
haar moet trachten te gooien; vierde herhaling algemene
oefeningen individueel zonder meer. Op die manier kon
Leen nog voluit doorgaan zonder te vervallen in slecht
judo (indien met judospecifieke oefeningen) of zonder toch
gegooid te worden door extreme vermoeidheid en daardoor
verzwakkende coördinatie (indien met zeven sec. kakari
geiko).

Week

1ste herhaling

1 (2*/week)

11 sessies

11 sessies

2 (2*/week)

12 sessies

12 sessies

3 (2*/week)

9 sessies

9 sessies

9 sessies

4 (2*/week)

10 sessies

10 sessies

10 sessies

5 (2*/week)

11 sessies

11 sessies

11 sessies

6 (2*/week)

12 sessies

12 sessies

12 sessies

7 (2*/week)

10 sessies

10 sessies

10 sessies

10 sessies

8 (2*/week)

11 sessies

11 sessies

11 sessies

11 sessies

9 (2*/week)

12 sessies

12 sessies

12 sessies

12 sessies

10 (1*/week)

8 sessies

8 sessies
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2de herhaling

weken vormt de HAT een beperkt onderdeel van één training
met daarnaast nog ‘gewone’ judo-oefeningen. De laatste weken
voor de doelwedstrijd wordt de volledige training gewijd aan
HAT.

Rust 10’

3de herhaling

Rust 5’

4e herhaling

Voorbeeld superrandori
De hier beschreven superrandori werd uitgevoerd door Laure
Aerts als voorbereiding op het EK-20. Het is van belang om de
juiste uke’s te selecteren; idealiter zouden zij kwaliteiten moeten
hebben die aansluiten bij de opdrachten.

miniwedstrijd wint. Laure moest natuurlijk trachten om meer
miniwedstrijden te winnen dan haar sparringpartners samen.
In dat geval wint zij de superrandori. We hadden voor Laure
meerdere sparringpartners uitgenodigd. Hierdoor kwam Laure,
zelf vermoeid, steeds tegen frissere sparringpartners.

Periodisering van de inspanningstijden
Deze superrandoritraining imiteert een wedstrijddag en neemt
120 min. in beslag. In die twee uren levert tori gedurende 45
min. inspanningen: 25 min. opwarming + 4x5min. superrandori.
De structuur van de training ziet er zo uit:
0 tot 25 min.
opwarming (individuele wedstrijdopwarming)
25 tot 32min.
20sec. superrandori 1
35 tot 55min.
rust
55 tot 62min.
20sec. superrandori 2
65 tot 80min.
rust
80 tot 87min.
20sec. superrandori 3
90 tot 100 min.
rust
100 tot 107min.
20sec. superrandori 4
110 tot 120
cooling down + mentale verbeelding tegenstanders

Tot besluit

In de loop van de voorbije jaren ontwikkelde en verfijnde ik deze
trainingsvorm onder invloed van de noden van de judoka’s die ik
begeleid. Sommige collega-coaches maken misschien de bedenkingen: Is dit niet een beetje overdreven? Kan je niet evengoed gewoon randori draaien? Zelf geloof ik in een minutieuze,
individuele, intensieve voorbereiding van een topatleet op een
topwedstrijd. HAT is daarin een belangrijk onderdeel. Uiteraard
vraagt individueel werken, in casu met HAT, veel planning en is
dit voor een vrijwilligerscoach erg arbeidsintensief en tijdrovend.
Alle mogelijkheden van dit trainingsmodel zijn nog lang niet
blootgelegd. Op basis van dit artikel kan je zelf aan de slag.

Bijlage I: Model HAT vaste tijdstructuur - blanco
Hybridische anaërobe training op de judomat
MODEL VASTE TIJDSTRUCTUUR
(Simulatie wedstrijd 4 minuten)
Naam: ............................................................... Datum ....../......./.......

Periodisering van de oefeningen
De oefeningen/opdrachten werden gekozen in functie van
Laure. In de voorbereidende trainingen had Laure o.a. aandacht
besteed aan de volgende actiepunten:
•
verdediging tegen kumi kata hoog in de kraag (vermijden,
losmaken, aanvallen – om dit te oefenen beschikken we
in Duffel over een prachtige sparringpartner wiens judo
volledig gebouwd is op controle in de nek en die iets groter
is dan Laure)
•
verdediging tegen aanvallen uchi mata
•
zelf als eerste kumi kata nemen
•
verdediging tegen inhaken door de partner voor een
sankakutechniek.
Deze actiepunten zijn dus terug te vinden in de opdrachten. De
superrandoris waren als volgt samengesteld:
•
De eerste superrandori bestaat uit twaalf verschillende
opdrachten.
•
De tweede superrandori wordt eenzelfde opdracht nog één
keer herhaald (er zijn dus maar zes verschillende opdrachten). De coach zit langs de kant van de mat. Coach
en judoka krijgen door het herhalen van de opdracht ook
de kans om te oefenen in hun communicatie i.v.m. een
bepaalde situatie. (Zodat het zeker is dat judoka en coach
beiden eenduidig weten wat bedoeld wordt met bepaalde
coachinstructies en zodat de judoka ook de tijd krijgt om
die instructies te oefenen.)
•
De derde superrandori bestaat uit gewone miniwedstrijden
om beurten ne waza (met start vanuit verschillende posities) en nage waza. In ne waza is het de bedoeling om
houdgreep te nemen of om de partner met klem of wurging
tot opgave te dwingen. In nage waza tracht tori meer
scores te maken dan uke.
•
Superrandori vier bestaat uit miniwedstrijden waarbij rechtstaande begonnen wordt en waarbij de judoka’s moeten
verdergaan in grondwerk.

Nr.sessie Duur inspanning “hajime”
in seconden

Duur rust
“matte” in
seconden

1

20

8

2

20

8

3

20

8

4

20

8

5

20

8

6

20

8

7

20

8

8

20

8

9

20

8

10

20

8

11

20

8

12

20

Oefening
Partner
Opmerkingen

Hybridische trainingsvormen. Hybridische trainingsvormen maken gebruik
van meerdere traditionele trainingsvormen tegelijk. Hybridische trainingsvormen kunnen verschillende onderdelen van de trainingssessie overlappen.
Hybridische trainingsvormen kunnen tegelijk een technisch-tactisch doel én een
fysiek/mentaal doel nastreven. Zie Competitietraining : periodisering van de
judotraining in de laatste fase van een piekperiode Raf Tits 2003, p. 3.
2
Zie ‘Factoren van invloed op het wedstrijdverloop’ in: Creatief Coachen Raf
Tits 2000, p. 14.
3
Basis voor verantwoord trainen J. Vrijens 2001, p. 44.
4
Zie Competitietraining : periodisering van de judotraining in de laatste fase van
een piekperiode Raf Tits 2003, p. 2,3.
1

Bij elke superrandori treedt een judoka op als scheidsrechter.
Zijn enige taken zijn om te tellen en aan te duiden wie welke
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Bijlage II: Model HAT variabele tijdstructuur
- blanco

Bijlage III: Model HAT superrandori - blanco

Hybridische anaërobe training op de judomat
MODEL VARIABELE TIJDSTRUCTUUR
(Simulatie wedstrijd 5 minuten)
Naam: ............................................................... Datum ....../......./.......

Hybridische anaërobe training op de judomat
MODEL SUPERRANDORI
(Simulatie wedstrijd 5 minuten)
Naam: ............................................................... Datum ....../......./.......

Nr.sessie Duur inspanning “hajime”
in seconden

Duur rust
“matte” in
seconden

Nr.sessie Duur
Duur
inspanning rust
“hajime”
“matte”

1

35

8

1

35

8

2

31

9

2

31

9

3

27

12

3

27

12

4

31

10

4

31

10

5

27

12

5

27

12

6

23

15

6

23

15

7

27

13

7

27

13

8

23

15

8

23

15

9

19

17

9

19

17

10

23

15

10

23

15

11

19

14

11

19

14

12

15

12

15

Oefening
Partner
Opmerkingen

Opdracht
tori
blauw/rood

Opdracht
uke
wit

Bijlage IV: Oefeningenbank HAT op de judomat
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Algemene oefeningen

Judospecifieke oefeningen

individueel
•
shuttle run
•
shuttle run met tuimeling of randslag
•
met twee voeten aaneengesloten over en weer springen over gordel,
bank, sporttas
•
basketsprong
•
step up
•
groet aan de zon
•
buikspieroefeningen
•
vanuit voorligsteun tot handstand met rollen tegen muur
•
touwklimmen
•
pompen met tikken
•
……………………………..
met partner die niet traint
•
shuttle run met haasje-over of onderkruipen
•
partner in haasje-overstand: overspringen en onderkruipen
•
5 x pompen met tikken telkens afwisselen met 3x optrekken vanuit ruglig
aan partner
•
partner ligt op de rug en met beide voeten samen over en weer de enkels
van de partner springen
•
partner bankpositie, overspringen met aaneengesloten benen
•
sit up + squat (partner houdt benen vast)
•
buiklig of ruglig, handen aan enkels partner die vordert, steeds bijtrekken
•
…………………………….
met partner die ook traint
•
shuttle run met tikken in midden
•
shuttle run met om beurten haasje over of onderkruipen
•
om beurten haasje over
•
buikspieren per twee
•
voorligsteun tegenover elkaar en pompen en tikken
•
…………………………………

individueel
•
tandoku renshyu tomoe nage or seoi nage voor muur + muur tikken
•
mat gooien te guruma + korte run naar matboord
•
vorderen ne waza verschillende manieren
•
uchi komi met rekker
•
…………………………
met partner die niet traint
•
5 x uchi komi + shuttle run
•
een lengte uke overtrekken à la kuzushi telkens afwisselen met een
shuttle run over en weer
•
uchi komi kata guruma rechts en links
•
uchi komi te guruma
•
nage komi + korte run naar matboord
•
2 x uchi komi + korte run naar matboord
•
positie-drill
•
judomat werpen + shuttle run
•
…………………………………
met twee partners die niet trainen
•
judomat gooien, matten op 4m van elkaar
•
nage komi met 2 partners die op 4m van elkaar staan
•
nage komi seoi nage met rechttrekken met 2 partners die op 4m van
elkaar liggen
•
positie-drill, partners op 2m van elkaar
•
uchi komi met haasje over
•
‘kooi’ uchi komi
•
……………………………………..
met partner die ook traint
•
uchi komi duimen in elkaar juji gatame
•
achterwaarts tuimelen + morote gari zonder kake om beurten
•
om beurten uchi komi te guruma
•
nage komi om beurten (zo snel mogelijk rechtstaan)
•
spiegel uchi komi drie passen
•
……………………….
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