
Na de vakantieperiode staat het 

nieuwe seizoen altijd alweer snel voor 

de deur!

Voor het lichaam betekent dit veelal 

na een periode van minder intensief 

sporten weer in beweging komen en 

opnieuw wennen aan de belasting van 

het voetballen.

Logischerwijs betekent dit dus ook  

dat het lichaam in de voorbereidings-

periode en het begin van het seizoen 

vaak nog niet het maximale niveau van 

fitheid heeft bereikt en daarmee ook 

kwetsbaar(der) is voor blessures.

Heel herkenbaar in deze fase van 

het seizoen is dat (kleine) pijntjes 

en blessures zich voordoen daar 

waar de zwakkere schakels zitten 

in de beweegketens. Lies- en 

hamstringklachten zijn hier een goed 

voorbeeld van, vaak in relatie met 

problemen (stabiliteit) van de lage rug.

Het voorkomen van blessures is in 

theorie heel eenvoudig, simpelweg 

voorkomen dat de (sport)belasting de 

belastbaarheid niet overschrijdt. 

Een adequate dosering van de 

(trainings)belasting, een adequaat 

herstel van training en een gedegen 

opbouw van belastbaarheid vormen 

hierbij de fundamentele basis.

Belasting

Het adequaat afstemmen van de totale 

belasting (werk, school, hobby’s, sport) 

aan de belastbaarheid is de eerste stap 

in het voorkomen van blessures. 

Belastbaarheid

Belastbaarheid is onder te verdelen 

in fysieke getraindheid en mentale 

getraindheid. 

De fysieke getraindheid bestaat hierbij  

uit de combinatie van uithoudings-

vermogen, kracht, lenigheid, snelheid 

en coördinatie.

Herstel

Training maakt niemand sterker of 

fitter, dit gebeurt namelijk door middel 

van het herstel van training. Het is 

dus essentieel om van iedere training 

voldoende te herstellen om zo het 

lichaam de kans te geven zich steeds 

verder te “versterken”.

Als men verzuimt voldoende te 

herstellen neemt de blessurekans 

significant toe en wordt het lichaam 

uiteindelijk zelfs vaak zwakker in plaats 

van fitter!

Iedere voetballer speelt zelf een 

belangrijke rol in “een goede start” van 

het seizoen. Door zelf extra aandacht 

te besteden aan de optimalisatie van 

de belastbaarheid (bijv. het dagelijks 

herhalen van rekkingsoefeningen 

voor de lenigheid of gerichte 

krachtoefeningen voor de rug) en 

dus actief bezig te zijn de “zwakke 

schakels” te verbeteren. 

Daarnaast zullen zaken als voldoende 

nachtrust en een gezonde voeding 

bijdragen aan een optimaal herstel 

en dus aan het optimaliseren van de 

fitheid!

Succes de komende weken van het 

nieuwe seizoen!!
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Het seizoen begint…!!!
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