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Stelling 1

Trainingen van de Nederlandse jeugd-selecties

dienen overdag plaats te vinden



Stelling 2

Er vindt roofbouw plaats op talentvolle

jeugd? 



Stelling 3

Ouders moeten niet zeuren dat JB1 vier keer 
2 uur per week verplicht moeten trainen? 



Stelling 4

Onbegrepen blessures 
Aspecifieke rugblessures

Pijnlijke harde spieren, krampen, scheuren

Vermoeidheid, hoofdpijn, buikpijn

Denk aan overbelasting!









Overtraining: 

basisconditie omlaag en

herstel duurt langer



Optimale Trainings Adaptatie =

Optimale Trainingsbelasting + Optimaal herstel

Dit is de  Art en Science van training



Recovery?

• Process waarbij de fysiologische en psychologische
functies van de sporter worden hersteld.

• Verbetert de kwaliteit en kwantiteit van een training

• Vermindert de kans op overbelastingsblessure

• Recovery kan zorgen voor een toegenomen
prestatie door een verbeterde trainingsadaptatie



Inactief Topsport



Belastingsanalyse

• Club: Oranje Rood JB1

• Leeftijd: 15 jaar

• Woonplaats: Heerlen

• School: gymnasium 4e jaar



Sportbelasting per week

• OR: - training: 2x/week 2 uur

- wedstrijd

• NL JB: maandag 14.30-16.30 en 17.30-19.30 uur

Pauze: broodjes, drinken en rust

• Geeft 2 uur training op oude club

• Reizen: - OR: 3x 3 = 9-10 uur (OV)

- NL: 5 uur

- Totaal: -sport: 11.5 uur

-reizen: 14-15 uur



Overige belasting per week

• Gymnasium + huiswerk: 37 uur

• Trainingsdagen NL team: verlof van school = 

- 6 uur

• Computeren: 7 uur



Totale belasting per week

• Sport + school + reizen + overige =

• 11.5  +  (31-37) +   14.5  +    7 = 

• Totaal per week: 64-70 uur



Sportbelasting Nederlandse selecties

• B jeugd: 2-4 trainingen, 6-10 uur

• A jeugd: 3-5 trainingen, 8-13 uur

• Jong Oranje: 5-8 trainingen, 11-20 uur



Topsportnorm totale belasting 

• Sport + school + reizen + overige =

• Totaal per week: 40 uur



Klachten bij overbelasting

Zwemster 16 jaar. 2 jaar geleden gestopt met topzwemmen. Nu opnieuw 
gestart. 

Reden van stoppen:

• Prestatie-verlies en vermoeidheid 

• Niet fit zijn, vaak hoofdpijn en misselijk

• Slecht herstel, zware ledematen

• Prikkelbaarheid en slecht slapen

• Concentratieverlies

• Snel oplopende hartfrequentie

• Hoge ochtendpols

• Last van hartkloppingen

Sympatische overbelasting.



Klachten bij ernstige overbelasting

26 jarige wielrenster, sport 15-20 uur per week, o.a.: Tour de France 

Beroep: manager, 26 uur per week.

Klachten:

• Extreme vermoeidheid (burn out)

• Prestatieverlies

• Hartslag (in rust): 30 slagen per minuut 

• Kan wel de hele dag slapen 

• Traag, futloos, geen concentratie

Parasympatische overbelasting.



Overbelastingssyndroom

• Een disbalans van het 

autonome zenuwstelsel: 

• Sympatisch-parasympatisch

• Hormonale as





Symptomen van overbelasting

• Langzamer herstel, zware ledematen

• Vermindering afweersysteem

• Ontstaan: 

– Blessures

– Ziektes

• Overige: maag-/darmstoornissen; hoofdpijn;

– hartritmestoornissen; etc.



Overbelasting

• Allerlei symptomen

• Maar vooralsnog geen objectiveerbare

afwijkingen aan te tonen:

– Bloedonderzoek normaal

– Aanvullend onderzoek: normaal



Overbelastings protocol

• Heb je recht op overbelasting?
• Belastings analyse
• Symtomen van overbelasting

• Uitsluiten onderliggende ziekten die mogelijk
behandeld kunnen worden
• Bloedarmoede

• Schildklier aandoening

• Diabetes mellitus

• Viraal infect

• Depressie

• Neurologie, etc.



Meer trainen verplichten? 

• Pas op bij

– Perfectionistisch

– Dogmatisch

– Prestatief

– Geen nee kunnen zeggen

– Moeite op school

• Verlies van talent?



Wetenschappelijk onderzoek UMC 

Utrecht

• Heart rate variability

• Hormonen (o.a. cortisol, prolactine, 

groeihormoon en ACTH)

Damage in sports. The battle against acute injuries, overuse injuries and the 

overtraining syndrome. Sandor Schmikli , 2010



Ernst van algehele overbelasting

• Overreaching 

• Overtrainingsyndroom

– Sympatisch

– Parasympatisch

• Vergelijk met overspannenheid of burn-out



Therapie Overreaching

• Meer tijd voor rust en herstel

• Hersteltraining

– Niet te lang: maximaal 45 minuten

– 70 % van maximaal. HF <130-145 SPM

• < 2-3 weken herstel



Therapie Overtrainingsyndroom

• Meer tijd voor rust en herstel

• Hersteltraining

– Niet te lang: maximaal 45 minuten of <

– 70 % van maximaal. HF <130-145 SPM 

• Duur herstel 3 maanden of soms veel

langer

• Cognitieve gedragstherapie



Hoe bewaar je de balans?



Normale belasting

• Goede arbeid – rust verhouding

• Optimaal: 40 uur per week all-in

• Van 9.00-17.00 uur

• Voldoende tijd voor rust en herstel

• Rustdag



Hoe bewaar je de balans? 

• Gezonde leefstijl

– Slapen 8-9 uur, fit wakker

– Extra siesta, zonodig

– Goede voeding en drank op het juiste
tijdstip

– Niet roken

– Matig alcohol

– Goede herstel maatregelen



Hoe bewaar je de balans? 

• Creëer de omstandigheden (CTO)

– Beperk de reisafstand
• Huisvesting

• Studie/werk

– Voldoende financiën

• Minder moeten werken

• Om meer te kunnen sporten



Hoe bewaar je de balans?

• Topsport en leren is discipline:

– Planning

– Op tijd beginnen

– De knop kunnen omdraaien

– Keuzes maken

– Studie begeleiding

• En/of:

– Flexibele studie

– Part-time werken

– Full Professional 



Hoe bewaar je de balans?

• Moderne trainer/coach is een goede

– Communicator

– Manager begeleidingsteam

– Toont respect

– Creëert commitment

– Goede voorbereiding

– Sportspecifieke trainen

• Zonodig: train de trainer/coach



Hoe bewaar je de balans? 

• Creëer een gezonde situatie

• Communiceren met belanghebbenden

• Bijscholing kennis overtraindheid

• Zorg dat er tijdig wordt ingegrepen

• Zou u ingrijpen?



Knelpunten

• We verliezen talenten door overbelasting

• We dwingen sporters tot verkeerde keuzes 

tussen school en sport

• Veel sporters stoppen vroeg na periode 

fulltime sporten voor maatschappelijke 

carrière 



Dutch Hockey Grandmasters wereldkampioen 2016

Dank voor de aandacht



Kernboodschappen

• Voorkom roofbouw bij onze jeugd

• Let op de totale belasting van een speler per week/maand/jaar

– Ga als trainer/coach flexibel om met de trainingsbelasting van een 
individuele speler/speelster afhankelijk van de mate van (over)belasting 
van hem/haar 

– Luister naar de sporter, ouders

• Bij overbelasting wordt je beter van minder belasten


