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Trainingsleer - Hoe optimaal trainen?

• Fysiologie
• Biochemie
• Endocrinologie
• Anatomie
• Biomechanica
• Psychologie
• Pedagogiek
• Dietetiek
• Enz.

• Praktijkervaringen
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Fysieke training

“Het regelmatig toedienen van
- in omvang en intensiteit toenemende -
belastingsprikkels met de bedoeling het 
prestatievermogen te laten toenemen.”

Bottenberg, H.A. (1993). Woordenboek terminologie trainingsleer van A tot Z . 
Haarlem: De Vrieseborch.
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heterochroniciteit

supercompensatie

eenheid van belasting en 
herstel

cumulatieve 
werkzaamheid
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Problemen

• Geringe wetenschappelijke basis

• Algemeen i.p.v. specifiek model

• Herstelprocessen zijn heterochroon

• Maximaal herstel niet objectief meetbaar

Conclusie: geringe praktische bruikbaarheid
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Trainingsvariabelen / belastingsparameters

• Omvang

• Intensiteit

• Duur

• Dichtheid

• Frequentie
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Simple periodization model (Matwejew)

Volume

Intensity
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Metabole intensiteit: 
hoe veel energie wordt er per tijdseenheid door de spieren 
vrijgemaakt?

• hartfrequentie
• ademhalingspatroon
• zweten (afhankelijk van temperatuur en vochtigheidsgraad)

• spiergevoel
• hoe lang kan de inspanning worden 

volgehouden?
• hoe veel rust is er nodig tussen herhalingen en 

series?

ONMIDDELLIJKE 

FEEDBACK
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Mechanische intensiteit:
hoe veel kracht wordt er uitgeoefend op pezen, botten, gewrichten 
en spieren?

Voorbeeld: springen >> “impact”: hoe zachter de 
landing, des te lager de intensiteit
spronghoogte
bodem
schoenen
landingstechniek
mate van warm-up

Intensiteit van de sprongen in combinatie met het aantal
(volume) bepaalt de mechanische belasting.

VERTRAAGDE 

FEEDBACK!
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1995

ISBN 0-8493-0171-8

Kernbegrip:

Adaptieve
eiwitsynthese
= 
Genexpressie



“While the training 
exercises that are used
determine the specific choice
for adaptive protein
synthesis and thereby for
training-induced changes, the 
total load of training sessions
determines the activation of 
endocrine systems and 
through the produced
hormonal inductors the 
amplification of the adaptive
protein synthesis.”

Viru, A. (1995). Adaptation in Sports
Training. Boca Raton: CRC Press.
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Adaptatie (Viru)

• ‘General adaptation’ = stress reactie
 Handhaving homeostase

 ‘Operative feedback control’ (VO2, HF, lactate, NH3

etc.)

• ‘Adaptive changes in the organism’
 Toename prestatievermogen

 ‘Delayed feedback information’
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Belasting (Viru)

• Excessive load
– mechanisch: blessures

– metabool / hormonaal: overtraining

• Trainable load

• Maintaining load

• Restitution load

• Useless load
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Kernbegrippen adaptatie

 Specificiteit (fysiologische respons)

 Herstelvermogen (hormonale respons)

 Timing trainingsbelasting

 Dosering trainingsbelasting

 Individualiteit
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Herstel en adaptatie

• Recovery: “The return of the muscle to its pre 
exercise state following exercise.”
Tomlin & Wenger (2001), Sports Medicine, 31 (1), 1-11.

• Adaptation: “Structural and functional 
changes developing in an athlete during 
prolonged periods of training, founded on 
adaptive protein synthesis.”
Viru & Viru (2001), Biochemical Monitoring of Sport Training, p 20.



“Doorgaans wordt aangenomen, dat het beperken / versneld 
terugdringen van de ontstekingsreactie die zich voordoet na 
het gebruik van een spier of bij een spierblessure, een positief
effect heeft op de reparatie- en adaptatieprocessen. Hoewel 
de exacte mechanismen nog moeten worden opgehelderd lijkt 
het er echter op, dat deze ontstekingsreactie niet alleen een 
rol speelt bij het ontstaan, maar ook bij de reparatie van 
spierschade. Omdat van neutrofielen is aangetoond dat ze 
bijdragen aan spierbeschadiging, zouden ze wel eens een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de afbraak en het opruimen 
van beschadigd spierweefsel. Evenzo kunnen macrofagen 
spiercellen aantasten, maar er is steeds meer bewijs dat ze 
ook invloed hebben op de groei en het herstel van 
spierweefsel.”
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“Dus het onderdrukken van de acute 
ontstekingsreactie lijkt misplaatst, omdat deze 
kennelijk een integrale rol speelt bij de 
adaptatie- en herstelprocessen. Het toepassen 
van een herstelbevorderende methode die erop 
gericht is de ontsteking te remmen zou wel eens 
niet in het belang van de sporter kunnen zijn.”
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Nodig voor effectieve training (Viru)

• Specificiteit
• Activatie (stress respons adrenaline etc.)
• Energie (met name koolhydraten)
• Metabolieten (“richtingaanwijzers”)
• Bouwstoffen (aminozuren / eiwitten)
• Hormonale respons (“versterkers” testosteron, 

groeihormoon etc.)
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“Microschade aan de spiervezels en cellulaire en 
humorale veranderingen in de spier ten gevolge van 
duur- en krachttraining moeten beschouwd worden als 
normale fysiologische verschijnselen en als voorwaarde 
voor niet alleen herstelprocessen, zoals regeneratie van 
spiervezels, maar ook voor de adaptieve processen die 
uiteindelijk leiden tot een verbeterd prestatievermogen 
van de spier. Het verlagen van de spiertemperatuur door 
cryotherapie (aftercooling) doorkruist deze regeneratieve 
processen en zal de verlangde toename van het 
prestatievermogen dus eerder vertragen dan 
ondersteunen.”

Yamane et al (2006). EJAP, 96, 572-580.
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Individual
Optimization

Better training (adaptation) by treating
every individual athlete as a unique

biological system

Individual
Optimization

Better training (adaptation) by treating
every individual athlete as a unique

biological system

Bouchard et al (2001). MSSE, 33 (6), S445-S451.
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