
52

De tweede seizoenshelft is inmiddels gestart, de helft waarin 

de kampioenen en de degradanten worden bepaald.

Het is niet alleen de tweede seizoenshelft die bepalend is 

waar je als team aan het eind van de streep staat, maar ook 

de tweede helft van een wedstrijd blijkt (met name in het 

amateurvoetbal) de bepalende factor voor de eindstand. Het 

is een gegeven dat meer dan 70 procent van alle wedstrijden 

wordt beslist in de laatste 20 minuten van de wedstrijd.

Dit gegeven is interessant, als jouw team de laatste 20 minuten 

van de wedstrijd de betere partij is, is de kans op winst groot.

De prestatie in de laatste 20 minuten van de wedstrijd is voor 

een groot deel gebaseerd op “de langste adem”, oftewel de 

fitheid van de ploeg. Het is meestal niet de ploeg die harder 

gaat lopen die wint, maar de ploeg die het minst verslapt….

Fitheid bestaat technisch gezien uit vijf primaire 

grondeigenschappen, te weten uithoudingsvermogen, kracht, 

coördinatie, lenigheid en snelheid.

Door in training expliciet rekening te houden met het 

optimaliseren van deze factoren, kan men de fysieke prestatie 

bevorderen. 

Om dit te realiseren zijn meerdere factoren essentieel om een 

goed resultaat te behalen. Effectieve training vraagt inzicht 

in de fysiologische processen van het sportlichaam en de 

bijbehorende trainingsleer, gecombineerd in een passende 

periodisering.

Zo is het erg belangrijk om een training zo vorm te geven, 

dat deze passend is voor de specifieke sportbelasting 

(specificiteitsprincipe), een voetballer moet bijvoorbeeld over 

een andere conditie beschikken dan een marathonloper.

De trainingsprikkel (intensiteit en omvang) moet voldoende 

groot zijn om rendement te behalen (overloadprincipe), het 

herstel moet voldoende lang zijn om het lichaam de kans te 

geven om zich te verbeteren (supercompensatie). 

Daarnaast zijn zaken als een juiste voeding en een goede 

mentale gesteldheid natuurlijk ook belangrijk om te komen tot 

een optimale prestatie(verbetering)!

Specificiteitsprincipe
Dit betekent dat een training zodanig moet worden 

georganiseerd dat die specifieke fysiologische aspecten nodig 

voor de specifieke sport geprikkeld worden.

Overloadprincipe
Het proces waarbij men zich blootstelt aan verhoogde 

lichamelijke belasting (boven een bepaald minimum) met als 

doel de grens systematisch te verleggen/verhogen.

Supercompensatie
Deze term wordt gebruikt voor het gegeven dat het lichaam 

na een trainingsprikkel, altijd de neiging heeft om zich te 

herstellen boven het oorspronkelijk uitgangsniveau.

Men wordt dus niet fitter van training, maar men wordt fitter 

van het herstel na een training!
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De tweede helft; fitheid 
bepaald het resultaat!


