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Wilt u bij binnenkomst onderstaande vragenlijst invullen?

su.vc/slokrachttraining

of
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of 
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http://su.vc/slokrachttraining
https://nl.surveymonkey.com/r/NMXW2TY


Waarom krachttraining?

 Fitness is de grootste sport van Nederland

 Als voorbereiding op duurtraining

 Krachttraining kent veel fabels

 Onwetendheid kan leiden tot blessures

10 Populairste Sporten voor Mannen

Fitness (21.5%)

Voetbal (19.9%)

Wielrennen (16.1%)

Hardlopen (15.8%)

Zwemmen (11.7%)

Tennis (9.5%)

Wandelsport (8.3%)

Biljart/Snooker (6.2%)

Skiën / langlaufen / snowboarden 

(5.8%)

Zaalvoetbal (5.2%)

10 Populairste Sporten voor Vrouwen

Fitness (24.2%)

Zwemmen (18.3%)

Groeplessen op muziek (15.7%)

Wandelsport (15.6%)

Hardlopen/Joggen (12.5%)

Danssport (10%)

Wielrennen (9.2%)

Tennis (9.1%)

Gymnastiek / Turnen (6.6%)

Paardensport (5.9%)@



YouTube film

LO2 Krachttraining les 1 Filmpje op YouTube

 Flipping the Classroom

 Screencast-O-Matic (gratis programma)

 Filmpjes van maximaal 10 minuten

 In de les minder uitleg, dus meer bewegen

 meer tijd in de zaal om kennis toe te passen

 Mogelijkheid om meer te differentiëren 

https://youtu.be/L6Y6LpKGsGo
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Anatomie

Spier Ligging Belangrijkste functie**

Tweehoofdige bovenarmspier

(Latijn: Musculus biceps brachii*)

Voorzijde bovenarm Buigen in elleboog

Driehoofdige armstrekker

(Musculus triceps brachii)

Achterzijde bovenarm Strekken in elleboog

Buikspieren Voorzijde romp Romp voorover buigen

Rugspieren Achterzijde romp Romp achterover strekken

Vierhoofdige dijspier

(Musculus quadriceps femoris)

Voorzijde bovenbeen Strekken in knie en 

buigen in heup***

Achterdijbeenspieren

(Verzamelnaam: Hamstring)

Achterzijde bovenbeen Buigen in knie en

strekken in heup***

Kuitspieren Achterzijde kuit Strekken in enkel

* = Musculus betekent spier, biceps betekent tweehoofdig en brachii betekent arm 

** = Spieren kunnen vaak meerdere bewegingen maken in een gewricht of gewrichten. Alleen de belangrijkste bewegingen worden hier genoemd

*** = spier loopt over 2 gewrichten, waardoor meerdere bewegingen mogelijk zijn



Anatomie

Tweehoofdige bovenarmspier

(m. biceps)

Driehoofdige armstrekker

(m. triceps)

Buikspieren Rugspieren

Vierhoofdige dijspier

(m. quadriceps)
Achterdijbeenspieren

(hamstring)

Kuitspieren



Krachtoefeningen



Agonist - Antagonist

 Spier kan alleen verkorten en niet verlengen!

 Verlengen gebeurt door tegenoverliggende spier (= antagonist) 

of de zwaartekracht

Biceps 

aanspannen

Triceps

aanspannen

Buigen Strekken

Triceps

ontspannen

Biceps 

ontspannen



Spierkracht

 Kracht is het vermogen om door de werking van je spieren een bepaalde 

weerstand te overwinnen, tegen te werken of te weerstaan.

Overwinnen

Tegenwerken

Weerstaan



Spierkracht

Type krachttraining Sport

Maximale kracht Gewichtheffen

Explosieve kracht Kogelstoten

Hoogspringen

Snelkracht Sprinten bij voetbal

Blokken bij volleybal

Krachtuithoudingsvermogen Schaatsen

Zwemmen



Beginsituatie bepalen

 Hoe zwaar moet ik trainen? (intensiteit)

Trainingsmethode Aantal

series

Herhaling 

per serie

Pauze 

tussen de 

series

Percentage 

maximale 

kracht

Bewegings-

snelheid 

Super-

compensatie

Maximaalkracht
(Ongeschikt voor jongeren 

onder de 18 jaar)

3
(3 tot 5)

1x 6 minuten 100% Langzaam 72 uur

Explosieve kracht 2
(2 tot 6)

8x
(1 tot 8x)

5 minuten 80 tot 95% Maximaal 48 – 72 uur

Snelkracht 2
(2 tot 6)

12x
(8 tot 12x)

4 min.

4 tot 5 min.

70 tot 80% Zeer snel 48 uur

Snelkracht 2
(2 tot 6)

12x
(12 tot 15x)

4 min. 

3 tot 4 min.

60 tot 70% Snel 48 uur

Krachtuithoudings

vermogen

3
(2 tot 6)

20x
(15 tot 30x)

2 min.

1 tot 3 min.

40 tot 60% Snel 24 uur



Beginsituatie bepalen

 1RM = 1 repetitie maximaal = het vermogen om met een maximaal gewicht een 
bepaalde oefening nog net één maal correct uit te voeren. 

1RM bepalen door maximaal gewicht  Groot risico op blessures!

 Trainen tot muscle failure

 Trainen tot aan een fout (muscle failure) wil zeggen dat je een bepaalde oefening 
uitvoert, tot je het gewicht niet meer op de juiste manier kan uitvoeren.

Je stopt de oefening als

 de kracht op is in de arm

 het pijn gaat doen

 je gaat compenseren  andere spieren gebruiken

 je kan niet meer in dezelfde houding blijven



Beginsituatie bepalen

1RM submaximaal test

Met een geschat gewicht van 8 kg kunnen 

we een bepaalde oefening 21 keer herhalen. 

Uit het schema halen we dat 21 herhalingen 

past bij 60% van de maximaalkracht.

1 R.M.= 8 kg. / 60 x 100 = 13 kg.

Na meerdere weken een krachttrainings-

schema gevolgd te hebben zal het gewicht 

(ook de 1RM) stijgen. Het %RM zegt iets over 

je doel van de training en kan dus gelijk 

blijven.

Herhalingen % van je 1 RM

1 (=1RM) 100 %

2-3 95 %

3-4 90 %

4-6 85 %

6-8 80 %

9-11 75 %

12-15 70 %

15-19 65 %

18-24 60 %

24-30 55 %

28-34 50 %



Trainingsprincipes

reversibiliteit

Supercompensatie



Trainingsprincipes

Blessure

Sterker



Trainingsschema

FITT-principe

 F = Frequentie = Hoe vaak train je in de week? 

= 3x per week (op supercompensatie moment!)

 I = Intensiteit = Hoe zwaar ga je trainen? 

= Snelkracht  2 series en 12 herhalingen tot muscle failure

= Kracht uith.verm.  3 series en 20 herhalingen tot muscle failure

 T = Trainingsduur = Hoelang duurt een training? 

= Snelkracht  Tussen de 2 series een pauze van 4 minuten

= Krachtuith. verm.  Tussen de 3 series een pauze van 2 minuten

 T = Type = Wat wil ik verbeteren? 

= Welke trainingsvorm(snelkracht of krachtuith. verm.) 
en welk oefeningen kies je 



Wat heb je geleerd?

Zorg dat je antwoord kunt geven op:

 Wat is (spier)kracht?

 Wat is een agonist en antagonist en hoe werken ze samen?

 Wat is supercompensatie, opklimmende belasting en overtraining?

 Met behulp van het FITT-principe een trainingsschema kunnen maken.

 Je kunt het gewicht bepalen voor een krachtoefening.


