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De toss betekent voor de wedstrijd een kant kiezen, aftrap 

bepalen en uiteindelijk de wedstrijd laten beginnen. De toss is 

een kansspel, er is een 50% kans dat de toss gewonnen wordt. 

Hoe zit het met de kans op blessures in voetbal? 

Voetbal is een sport waarbij de kans op blessures groot is. 

1 op de 5 sportblessures ontstaat tijdens voetbal. Het risico 

(de kans) dat een voetballer een blessure krijgt is statistisch 

gezien 4x groter dan bij de meeste andere sporten. Is het puur 

een kans dat je blessures krijgt of heb je hier ook invloed op? 

Dit is natuurlijk een retorische vraag, deels ben je afhankelijk 

van de omstandigheden, maar een belangrijk gedeelte heb je 

zelf in de hand en de basis hiervoor kan gelegd worden in de 

voorbereiding en het begin van het seizoen. 

De zomer (rustperiode) heeft het lichaam kunnen gebruiken 

om van alle kleine pijntjes af te komen. Nu is de tijd om 

het lichaam weer fysiek sterker en conditioneel beter te 

maken, wat de kans op blessures aanzienlijk verkleind. In 

de voorbereidingsfase zou vooral het optimaliseren van de 

fysieke getraindheid nagestreefd moeten worden, zowel op 

conditioneel niveau als ook op niveau van spierfunctie en 

stabiliteit. Het is hierbij belangrijk om op het juiste niveau te 

trainen, doet men te veel (te intensief) dan leidt dit juist tot 

blessures, doet men te weinig dan zal de fysieke getraindheid 

niet of nauwelijks verbeteren. 

In de voorbereiding doet Fysio Cura Plaza bij veel voetbalclubs 

verschillende testen en metingen om de fysieke getraindheid 

goed in kaart te brengen. Kleine pijntjes worden direct 

aangepakt met aanvullende oefeningen en specifieke training 

en samen met de trainers wordt continue geëvalueerd hoe de 

spelersgroep en individuele sporters ervoor staan. Gedurende 

het seizoen worden testen en metingen herhaald om de 

getraindheid zo optimaal mogelijk te laten zijn en hiermee de 

blessurekans zo laag mogelijk te houden. 

Wij raden iedereen aan om deze voorbereidingsperiode 

en start van het seizoen veel aandacht te besteden aan de 

basisgetraindheid om de rest van het seizoen fit en gezond te 

kunnen presteren!

Wij wensen alle clubs en spelers een goed en blessurevrij 

seizoen!
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