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• 00:00 – 1:13:  
– waarom komen kinderen naar jullie club? 

– Welke verwachtingen hebben hun ouders? 

• 1:40 – 3:17 
– Welke waarden breng jij bij  aan de leden? 

– Welke verhouding hebben spel en arbeid in jouw trainingen? 

• 4:00 – 5:18 
– Welk soort trainer ben jij? 

• 8:25 – 9:40 
– Welke invloed heeft familie? 

– Reageren leden anders op training als vrienden of familie toekijken? 

• 11:55 – 12:57 
– Slaan & zalven? 

• 15:19 – 16:06 
– Externe omstandigheden halen het spel uit de training 

• 16:53 – 19:56 
– Positieve vs negatieve feedback 

– Krijgen leden die het goed doen meer aandacht? 

 

 

 

 

 



Spel in training 

Doel: hard trainen met plezier 

Middel: correcte trainingsopbouw in positieve 
omstandigheden 

• Spel ≠ spelen 

• Spel = positieve motivatie 

• Spel = context 

 



Overzicht motorisch leren 

Kindertijd groeispurt late adolescentie volwassen
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Evenwicht 

Evenwichtsregeling onderscheidt toppers en subtoppers en beginnelingen. 
 

Evenwichtsregeling wordt sterk beïnvloed door wijzigingen in lichaams-

proporties tijdens de ontwikkeling. 

 

Evenwichtsregeling is een beperkende factor in het aanleren van verschillende 

motorische vaardigheden. 



Snelheid 



Snelheid 

Componenten: 

 

Reactiesnelheid: verbetert sterk tussen 6 en 12 jaar 

 

Startsnelheid:  verbetering bij jongens tussen 5 en 17 jaar 

   verbetering bij meisjes tussen 5 en 12 jaar 

   Geslachtsverschillen vanaf groeispurt 

 

Max loopsnelheid: verbetering bij jongens tussen 5 en 17 jaar 

   verbetering bij meisjes tussen 5 en 12 jaar 

   Geslachtsverschillen vanaf groeispurt 

 

Wendbaarheid:  sterke verbetering tussen 5 en  8 jaar 

   geen geslachtsverschillen 



Lenigheid 



Lenigheid 
Lenigheid is noodzakelijk voor het onderhouden van de gewrichtsmobi-

liteit en het vermijden van blessures op elke leeftijd 

 

Kleuters: lenigheid onderhouden maar niet trainen 

 

6 – 9 jaar: extra lenigheidsoefeningen voor heup, schouder en 

  wervelkolom 

 

9 – 12 jaar: lenigheid moet veel getraind worden, anders sterke 

  afname 

 

12 – 16 jaar: sterke lengtegroei van de beenderen waardoor de 

  lenigheid sterk afneemt 

 

Na 16 jaar: verdere afname, dus regelmatige lenigheidstraining 



Kracht 

 



Kracht 
Kindertijd Adolescentie 

Geen geslachtsverschillen 

6 jaar:   20% van volwassen spierkracht 

10 jaar: 35% van volwassen spierkracht 

12 jaar: 50 – 60% van volwassen spierkracht 

Geslachtsverschillen ontstaan 

(reden: mannelijke geslachtshormonen) 

Jongens: groeispurt in spierkracht 

Meisjes: geen groeispurt in spierkracht (60-

80% van spierkracht jongens) 

Grootste geslachtsverschillen in schouder- en 

armkracht, bijna geen geslachtsverschillen in 

romp- en beenkracht 

Functionele spierkracht stijgt door: 
Toename van de spiermassa 
Hormonale invloeden 
Neurale invloeden (isolatie van de zenuwvezels) 
Betere coördinatie tussen spieren 
Betere activatie van ME 



Uithouding 

Training van de aërobe uithouding kan altijd (ook in de kindertijd), maar 

of er een trainingseffect optreedt is niet zeker. 

 

Opletten met anaërobe trainingen voor de adolescentie omwille van 

lagere anaërobe belastbaarheid. 

 

Na de adolescentie kan door doorgedreven uithoudingstraining de 

aërobe en anaërobe uithouding verbeterd worden. 



Beslissingen maken 
Relevante sportieve kennis 

    Feiten 

    Uitvoeringen en bewegingen 

    Keuzemogelijkheden 

Bij volwassenen lukt dit allemaal beter dan bij kinderen 

 

Voor 6 jaar: Kinderen moeten eerst KENNIS verwerven (duurt niet lang) 

  Dan ontwikkelen ze een rudimentaire vorm van de vaardigheid 

  Dan kunnen ze juiste beslissingen nemen 

 

6-8 jaar:  verbale informatie wordt nog niet goed begrepen 

  demonstratie is veel beter 

 

Vanaf 9 jaar: Kinderen kunnen ook via de klassieke instructie voldoende info opnemen 

Snelheid van de cognitieve functies 
    De beschikbare kennis moet snel kunnen aangesproken worden 
    Kinderen hebben meer tijd nodig om info te herinneren 
    Reactietijd is trager bij kinderen 
    Bewegingstijd is trager bij kinderen 
    Selectie van de juiste bewegingsantwoorden wordt beter gestructureerd  
 
 


