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Bij voetbal wordt veel gevraagd van de speler. Zeker als 

er nog een half seizoen geknokt moet worden voor een 

(eerste) prijs! Hoe kun je als voetballer nou aanhaken voor 

de titel? 

Een goede fysieke fitheid is de basis. Als voetballer wordt 

gemiddeld 10-12 kilometer (!) gelopen per wedstrijd 

gedurende 90 minuten. Elke 90 seconden wordt er 2-4 

seconden gesprint. Een goed basis uithoudingsvermogen 

kan het verschil maken. De meeste wedstrijden 

worden in de laatste 15 minuten beslist en een goed 

uithoudingsvermogen ligt hieraan ten grondslag.

Na een winterstop met relatief weinig activiteit is het 

verstandig om weer met frisse energie te werken aan het 

basis uithoudingsvermogen. Zo kun je als speler langer 

presteren. Ook is een goed uithoudingsvermogen basis voor 

een snel herstel na een korte explosieve actie (zoals een 

tackle of een sprint) en dus bepalend voor de prestatie!

Hoe kun je het beste de capaciteit van het 

uithoudingsvermogen trainen voor voetbal? 

Intervaltraining blijkt het best te werken voor voetballers. 

Bij elke sessie intervaltraining is er 0,5% verbetering van de 

capaciteit van het uithoudingsvermogen!

Het intervalprogramma kan gedaan worden met 

hardloopvormen met tempowisselingen, eventueel heuvel 

op (big spotters hill). Het kan ook uitgevoerd worden 

door middel van voetbalvormen (bijvoorbeeld; dribbelen, 

achteruit rennen, richtingveranderingen en voetbalvormen 

4 tegen 4 in een klein vierkant), aangezien het alleen rennen 

of hardlopen voor motivatieproblemen kan zorgen. 

Wat belangrijk is, is dat er tijdens het hervatten van de 

trainingen en het aanhaken met de top van de competitie 

geen blessures ontstaan. Met voetbal kan dit makkelijker 

ontstaan na een periode van inactiviteit en rust. Twijfel 

je over je fitheid? Informeer bij de fysiotherapeut van je 

vereniging voor een fysieke check. 
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Aanhaken of afhaken, 
trainingsleer.

Body

Intervalprogramma:
Duur:  4x4 minuten met intensiteit  90-95% van de 

maximale hartslag*.

Rust:   3 minuten actieve rust met intensiteit 60-70%  

van de maximale hartslag*.

* 220 – leeftijd = maximale hartslag.


