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Iedere trainer weet dat training onmisbaar is om succes te boeken. Maar om het 
optimale effect uit een training te halen is het voor een trainer belangrijk om te 
begrijpen wat hij doet. Veel kennis die voetbaltrainers en spelers opdoen komt uit de 
wetenschappelijke literatuur, dat veelal gebaseerd is op het profvoetbal. Maar voor 
het trainen van een amateurteam heb je een andere benadering nodig. 

In dit boek maken we de vertaalslag van de theoretische modellen uit het profvoetbal 
naar de amateurs. We bieden je inzicht en handvatten om je krachttraining zo 
effectief mogelijk in te zetten ten behoeve van je voetbalprestaties.

Simon Slot heeft als voormalig fysiotherapeut en trainer veel kennis en ervaring 
opgedaan op het gebied van blessures, krachttraining en voetbaltraining. Momenteel 
houdt hij zijn kennis op peil door het schrijven van artikelen voor websites, bladen en 
zijn eigen blog.

Krachttraining voor voetballers
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5. Krachttraining

In het hedendaagse voetbal heb je meestal niet genoeg aan een verfijnde motoriek 
en balgevoel. De eisen die het spel aan een voetballer stelt vraagt om meerdere 
vaardigheden. Krachttraining kan daar een onderdeel van zijn. Het draagt bij aan het 
optimaliseren van je sprongkracht, sprintsnelheid, schotkracht en tijdens een duel 
word je minder snel van de bal gezet.

5.1 Het integreren van krachttraining

Krachttraining is een belangrijk onderdeel voor het optimaliseren van je prestaties. 
Bovendien draagt het bij aan het verminderen van het blessurerisico. In het 
topvoetbal is krachttraining een vast onderdeel binnen de voetbaltraining. Dit is 
natuurlijk niet zo vreemd aangezien de fysieke eisen in het betaalde voetbal hoger 
ligt dan bij de amateurs. Dit wil overigens niet zeggen dat krachttraining in het 
amateurvoetbal zinloos is.

Omdat een trainer in het amateurvoetbal de spelers niet de gehele week tot 
zijn beschikking heeft zal hij keuzes moeten maken in de trainbare onderdelen.  
Het trainingsschema biedt weinig ruimte voor krachttraining omdat andere en 
belangrijkere motorische eigenschappen zoals het uithoudingsvermogen en snelheid 
voorrang hebben. Ondanks dit gegeven is het mogelijk en belangrijk om hier 
aandacht aan te schenken. Maar hoe doe je dat?

In het amateurvoetbal is het zeer belangrijk om efficiënt met je trainingstijd om te 
gaan. Door krachttraining bijvoorbeeld in je warming-up mee te nemen combineer 
je direct een aantal trainingsonderdelen. Je hoeft hier niet veel tijd aan te besteden, 
maar als je dit iedere training enkele minuten consequent in de warming-up 
integreert zullen je spelers daar op termijn echt profijt van gaan ondervinden.
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5. Krachttraining

5.2 Wat is de relatie tussen spierkracht en spiermassa?

Spierkracht wordt vaak geassocieerd met veel spiermassa. Hoewel er een verband is 
tussen deze twee, is spiergroei geen vereiste voor het ontwikkelen van spierkracht. 
Dit betekent dat krachtsporters met meer spiermassa niet per definitie sterker zijn. 
In werkelijkheid kun je dit meestal niet volledig los van elkaar zien omdat je spieren 
door krachttraining niet alleen sterker worden, maar ook groeien. 

Je spierkracht wordt niet enkel bepaald door de hoeveelheid spiermassa. Ook de 
aansturing vanuit het centrale zenuwstelsel heeft hier invloed op. Goed nieuws voor 
krachtsporters: dit is trainbaar. 

5.3 Oefeningen

Voor een voetballer is krachttraining een effectief middel om zijn specifieke 
vaardigheden te verbeteren. Om dit te bereiken zijn er verschillende 
krachttrainingsmethoden voorhanden. Hierbij kun je denken aan weerstandstraining 
op fitnessapparaten, explosieve krachtoefeningen, plyometrie, gewichtheffen en 
overige specifieke voetbalgerelateerde oefeningen.

Uit onderzoek komt naar voren dat een gecombineerd programma – waarbij de 
nadruk ligt op explosieve oefeningen en plyometrie - over het algemeen de beste 
resultaten geeft op het gebied van wendbaarheid, sprongkracht en sprintsnelheid. 
Let er goed op dat dit middel niet zijn doel voorbij schiet. Het streven is niet om meer 
spiermassa op te bouwen, maar om functionele spierkracht te ontwikkelen dat de 
voetbalspecifieke vaardigheden dient.
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5. Krachttraining

5.3.2 Buikspieroefeningen

Het wordt weleens vergeten, maar het bovenlichaam speelt naast het onderlichaam 
ook een belangrijke rol in de prestaties. In het voetbal ben je constant van richting 
aan het veranderen en het is de taak van de rug- en voornamelijk de buikspieren om 
het bovenlichaam stabiel te houden en de krachten naar de onderste ledematen over 
te brengen.

Een van de meest effectieve core stability oefeningen voor voetballers is de 
zogenaamde mountain climbers (zie onderstaande afbeelding). Het is een specifieke 
oefening die de bewegingen in het voetbal goed nabootst. Bovendien maakt het 
bovenlichaam geen contact met de ondergrond zodat een speler niet koud en/of 
kletsnat wordt. 

Voer deze oefening in de voorbereiding rustig uit en let erop dat het bovenlichaam in 
één lijn blijft met de benen. In de competitiefase kun je het tempo van deze oefening 
verhogen.


