sportwetenschap

Voor optimale wedstrijdprestaties in het voetbal is training
met een juiste verhouding tussen belasting en herstel noodzakelijk. Het monitoren van trainingen en het systematisch
analyseren van wedstrijden kan helpen bij het optimaliseren
van prestaties en het voorkomen van onder- en overbelasting.
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fieken (zie figuur 1).

(foto) mogelijk om nog nauwkeuri-

externe belasting toch veranderingen

toegenomen interne belasting bij een
zelfde externe belasting kan duiden
op vermoeidheid. Daarnaast geven
afwijkingen van individuele scores
ten opzichte van het team relevante
informatie over de belasting tijdens
bijvoorbeeld kleine partijspelen.
In figuur 2 is de belasting (percentage in de snelheidszone > 18 km/u,
hartslag TRIMPmod en EMI) van een
speler te zien ten opzichte van het
team bij een klein partijspel. Bij de
interpretatie hiervan moet uiteraard
Figuur 1. Trainingsbelasting en herstel van een speler over een periode van 15 weken. In week 41 is
een toename van de trainingsbelasting zichtbaar en dit gaat samen met een afname in het herstel.
In week 47 gebeurt het omgekeerde. EMH = Ervaren Mate van Herstel.

ook rekening worden gehouden met
de speelpositie.

Figuur 2. De externe (percentage van de tijd boven 18 km/u) en interne trainingsbelasting (hartslag en Ervaren Mate van Inspanning) van een klein partijspel, waarbij 1 speler wordt vergeleken met het gemiddelde van het team. Te zien is dat hij weinig tijd op hoge snelheden doorbrengt. Hoewel de speler
ten opzichte van het team dus minder externe belasting ondergaat is zijn interne belasting hoger dan die van het team.
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Psychosociale belasting
en herstel
Er wordt verondersteld dat naast de
fysieke belasting en het herstel ook
psychosociale factoren, zoals stress
van werk, school of privé, invloed

Figuur 3. Invloed van
fysieke en psychosociale
belasting, belastbaarheid
en herstel op voetbalprestaties en overbelasting (aangepast van
Kenntä & Hassmén3).

Fysieke
Belasting & Belastbaarheid

Psychosociale
Belasting & Belastbaarheid

Herstel

Herstel

hebben op de prestatie (zie figuur 3).
Hiervoor is onder andere de Recovery Stress Questionnaire (RESTQsport) ontwikkeld. Deze vragenlijst is
gericht op stress- en herstelbronnen
in het dagelijks leven.8 Hij bestaat
Balans

uit 77 vragen, waarbij de sporter op
een zeven puntsschaal van ‘nooit’ tot
‘altijd’ aangeeft hoe vaak de gebeur• Wedstrijdprestatie

tenis is voorgekomen. Bijvoorbeeld:

• Blessures
• Ziekte
• Overtraindheid
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de voorkeur uit naar testen waarbij

is dat informatie snel beschikbaar is.

handen is kunnen veldtesten inzicht

een submaximale inspanning wordt

Voor deze vragenlijst geldt dat veran-
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Advies voor trainers
Amateur
• Enkele prestatietesten: voor en na de voorbereidingsperiode, voor en na de winterstop;
• Bij verminderde prestatie: korte periode monitoren met EMH en EMI.
Topamateur
• Enkele prestatietesten: voor en na de voorbereidingsperiode, voor en na de winterstop;
• In de voorbereidingsperiode alle spelers monitoren met EMH en EMI. Daarna als er een specifieke aanleiding is,
bijvoorbeeld bij spelers die naast de sport ook bij een studie sportief actief zijn.
Profs
• 4- tot 6-wekelijks submaximale prestatietesten;
• Bij alle trainingen EMH en EMI, hartslagregistratie en GPS monitoring;
• Maandelijkse afname REST-Q om stress- en herstelbronnen buiten het voetbalveld in beeld te krijgen.
Sturing gebeurt op basis van individuele veranderingen in trainingsbelasting, herstel, psychosociale aspecten en prestatieveranderingen. Ook onverklaarbare afwijkingen ten opzichte van de rest van het team kunnen belangrijke informatie
geven.

kend. Dit betekent dat de ene speler
eerder stopt met de test dan de andere,
maar er wel een gelijke belasting is
voor alle spelers. Een verandering in
hartslag bij eenzelfde inspanning geeft
dan een indicatie of de fitheid van spelers toeneemt of afneemt.

Conclusies en aanbevelingen
De trainer/coach heeft samen met zijn
staf een belangrijke rol in het vroegtijdig signaleren van een individuele
te lage of te hoge belasting. Geconcludeerd kan worden dat het nauwkeurig
monitoren van belasting, herstel en
prestatieveranderingen door middel
van logboeken, vragenlijsten, hartslagmeters, GPS(-achtige) systemen
en prestatietesten aanknopingspunten
geeft om het trainingsproces beter te
sturen.
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