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Men zou kunnen stellen dat alle 

blessures ontstaan door overbelasting. 

Een hamstring die scheurt tijdens 

een sprint of een kuitbeen dat breekt 

tijdens het contact in een tackle, 

in alle situaties is het weefsel niet 

opgewassen tegen de inwerkende 

kracht…. Natuurlijk zijn een aantal 

blessures (zoals bijv. een botbreuk) niet 

of nauwelijks te voorkomen, echter 

letsel aan weke delen (spieren, pezen, 

banden, kapsel) kan voor een groot 

deel voorkomen worden door ervoor te 

zorgen dat het lichaam fit en optimaal 

getraind is.

Er wordt in het (amateur)voetbal 

over het algemeen weinig aandacht 

besteed aan (specifieke) kracht- en 

conditietraining. De training bestaat 

vooral uit veldtraining gericht op 

voetbaltechnische- en tactische 

zaken, wel of niet met aandacht voor 

conditionele systemen.

Echter bestaat getraindheid 

uit meer dan alleen “conditie” 

(uithoudingsvermogen) en technische- 

en tactische aspecten. Getraindheid 

wordt opgedeeld in de zogenaamde 

grondmotorische eigenschappen, te 

weten:

1. Coördinatie

2. Kracht 

3. Snelheid 

4. Uithoudingsvermogen

5. Lenigheid

Het is wetenschappelijk aangetoond 

dat preventieve (kracht)training 

een positieve invloed heeft op 

het voorkomen van blessures 

en bevorderend werkt voor de 

sportprestatie!

Op het hoogste niveau wordt door 

voetballers veel aandacht besteed 

aan (aanvullende) kracht- en 

conditietraining en ook binnen de 

amateursport is dit eenvoudig te 

integreren!

De voetballers in de internationale 

competities hebben meestal aparte 

kracht- en conditietraining, echter kan 

dit ook ondergebracht worden in de 

reguliere training.

Het is hierbij essentieel dat er 

goed wordt nagedacht over welke 

oefenvormen, met welk doel en 

wanneer in het seizoen en dat 

de oefenvormen technisch goed 

(coördinatie) worden uitgevoerd.

Sportblessures 
kun je voorkomen!
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 Daarbij is het belangrijk dat deze 

vervolgens voldoende vaak en frequent 

worden herhaald om een trainingseffect 

te bereiken (trainingsleer!). Door 

eenmalig een krachtoefening te doen 

zal er bijv. geen verbetering van 

kracht optreden, dit heeft herhaling en 

consequent oefenen nodig. 

Een moderne variant van kracht- en 

conditietraining is de zogenaamde 

“High Performance Training”. Hierbij 

wordt (toegewerkt naar) sportspecifieke 

training gericht op de specifieke tak van 

sport en de specifieke eisen die deze 

sport aan de sporter stelt. Heel bewust 

gekozen voetbalspecifieke oefeningen 

aangepast aan de periodisering 

van het seizoen zorgen voor een 

optimale getraindheid en maximale 

sportprestatie!
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Sportblessures komen bij veldvoetbal en zaalvoetbal 

veelvuldig voor. In 2012 waren er 760.000 blessures bij 

veldvoetbal en 96.000 blessures bij zaalvoetbal!


