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Balans en blessure
Bij het herstel van blessures en het voorkomen van nieu-
we blessures wordt altijd veel aandacht besteed aan ba-
lans. Het ontstaan van blessures is namelijk ergens altijd 
terug te redeneren naar het verlies van balans. Een enkel-
verzwikking of het verdraaien van de knie zijn duidelijke 
voorbeelden. Het scheuren van een spier is uiteindelijk 
ook een disbalans (in dit geval gaat het vaak mis in de on-
derlinge samenwerking van verschillende spiergroepen). 

De fitte voetballer
Balanstraining is ook voor de fitte voetballer een goede 
aanvulling op de standaard training, zowel om prestatie 
te verbeteren, maar ook om blessures te voorkomen. Dit 
kan natuurlijk op het hoogste niveau (betaald voetbal) 
door bijvoorbeeld High Performance Training, maar het 
kan ook worden getraind met behulp van een Personal 

BODY POSITIONING
Probeer altijd een laag lichaamszwaartepunt te realiseren. Dit wordt bereikt 
door een goede, actieve lichaamspositie. Op de voorvoeten, knieën gebogen, 
rug gestrekt en voorwaarts gericht. Het lichaam is zo gereed om actie te leve-
ren en (explosief) te reageren. Hierbij is het belang dat men de bovenbenen, 
de bilspieren en ‘core’ activeert.

GEBRUIK DE ARMEN
Zorg ervoor dat de armen niet overal bewegen en daarmee niet zorgen voor 
balansverstoring. Sterker nog, door de armen efficiënt te gebruiken worden 
snelheid en bewegelijkheid bevorderd.

VOETEN CONTINUE IN BEWEGING
Een goede lichaamspositie waarbij je de voeten continue in beweging houdt, 
zorgt ervoor dat de bewegelijkheid en reactiesnelheid toeneemt. Het blijkt uit 
studie dat verdedigers de bal aanvallen op het moment dat deze het verst 
van de voet af is. Dit betekent dat kleinere, snellere stapjes en een verhoging 
van het aantal contactmomenten met de bal de balvastheid sterk verbetert.

Trainer of in een fitnesscentrum. Gezien de nadruk van 
deze training op techniek en uitvoering is goede begelei-
ding en een goede opbouw qua complexiteit en intensi-
teit wel een essentiële voorwaarde.

Training in fitnesscentrum
Lijfstijl Centrum Hoofddorp, partner van Fysio Cura Plaza 
op de locatie in het Sportcomplex Koning Willem-Alexan-
der in Hoofddorp, kenmerkt zich door de visie dat zomaar 
even sporten veelal weinig resultaat geeft en er meer no-
dig is om prestatie in het dagelijks leven, werk, hobby en 
sport te verbeteren. Lijfstijl biedt dan ook een compleet-
heid in training, door de verschillende aspecten in rela-
tie tot effectief trainen (en dus doelstellingen te behalen) 
door een drietal speerpunten:

Functioneel en Fun
Met de achtergrond dat training een specifiek doel heeft 
(bijvoorbeeld balansverbetering), zijn de programma’s die 
Lijfstijl aanbiedt altijd met een functionele achtergrond. 
De aangeboden programma’s zijn gevarieerd, functioneel 
en in goede afstemming met de persoonlijke doelstellin-
gen (sportspecifiek bijvoorbeeld) en op ieders eigen ni-
veau.

Voeding
Een goede voeding vormt een belangrijk onderdeel van de 
totale gezondheid, maar is zeker ook medebepalend voor 
het behalen van trainingsresultaat. Daarom heeft Lijfstijl 
voedingscoaching onderdeel gemaakt van het begelei-
dingspakket.

Volhouden
Te vaak worden resultaten niet behaald omdat de mo-
tivatie om een training vol te houden of consequent te 
blijven uitvoeren ophoudt. De trainers van Lijfstijl hebben 
specifieke opleiding gehad om deelnemers gemotiveerd 
te houden door hen actief en doelgericht te coachen. 
Daarnaast hebben de deelnemers door inzichtelijke trai-
ningsresultaten altijd een goed overzicht van de vorde-
ringen en dat is natuurlijk de grootste motivatie die er is!
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Het ontstaan van blessures 
is namelijk ergens altijd terug 
te redeneren naar het verlies 

van balans.
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Fysio Cura Plaza

Balans: de cruciale 
succesfactor!
Op verschillende vlakken is balans de cruciale 
succesfactor op het voetbalveld! Balans wordt 
vaak vergeten en voor lief genomen, maar 
balans is een vaardigheid en vraagt training, 
heel veel training.
Balans wordt veelal uitgelegd als de controle 
over beweging en lichaamshouding (soms te 
kort gedaan door dit ‘core-stability’ te noe-
men). In voetbal wordt dit in relatie gezet tot 
(bal)vaardigheid en het vermogen richtings-
wissels uit te voeren zonder verlies van 
snelheid en controle.

Lijfstijl Centrum Hoofddorp
www.lijfstijlcentrumhoofddorp.nl

Fysio Cura Plaza
Bas Besselink, M.Pht., sportfysiotherapeut
www.fysiocuraplaza.nl.


