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Leerlijn Strength & Conditioning
Fysieke leerlijn TeamNL - Nevobo 

Een leerlijn van de basisbewegingen voor krachttraining voor (top)sporters op RTC en club niveau

Arne Hendriks – arne.hendriks@nevobo.nl

Rick van Baar – rick.van.baar@nevobo.nl

Krachttraining bij jongeren

Krachttraining is ongezond en schadelijk voor kinderen. Het belemmert de groei en het 

vergroot de kans op blessures.
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Oké een fabel, maar waarom en hoe dan?

• Wat voor volwassen geldt, geldt ook voor kinderen: krachttraining is nuttig, mits goed 

uitgevoerd.

• Bij het begin nadruk op techniek aanleren: veel herhalingen lage weerstand.

• Bij een goede techniek kan het accent verschuiven naar minder herhalingen met een 

hogere weerstand.

• De groeispurt kán een terugval betekenen in de technische uitvoering.

• Krachttraining leidt tot aanzienlijk 
meer spierkracht.

• Krachttraining maakt botten 
sterker.

• Krachttraining kan blessures 
voorkomen.

• Maar in complexe oefeningen 
schuilt een risico.

Win - Win
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• Op jongere leeftijd aanleren 
van de juiste 
bewegingspatronen

• Het verschil verkleinen tussen 
de doorstroom niveaus

• Verbeteren/onderhouden van 
mobiliteit & flexibiliteit

• Lange termijn; Gezond sporten 
levenslang, blessure preventief

Doel fysieke leerlijn

• Volleybal: (Back) Squat & 

Powerclean

• Voor elke sport en sporter zijn er 

andere fysieke vereisten 

(benchmarks) maar in de basis 

moeten jonge sporters dezelfde 

bewegingspatronen goed 

aanleren

Wat is er nodig?
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Hoe gaan we dit doen?

• Leerlijn fysiek van TeamNL en Nevobo
• 6 Fases
• Onderverdeeld in bewegingspatronen/categorieën
• Beschikbaar in app met instructie video’s, uitleg en schema’s
• Methodische opbouw van techniek, omvang, weerstand en snelheid
• Op maat te gebruiken, zowel zelfstandig als met een team 

Voorbeeld Back Squat
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Voorbeeld Front Squat

1. Lichaamsgewicht squat armen 

naar voren

2. Goblet Squat

3. Overhead Squat

4. Front Squat armen naar voren

5. Front Squat

6. Back Squat

Methodiek squat
(demo)
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Voorbeeld: Powerclean

1. Leerlijn hinge (heupen 
buigen/strekken): 
Goodmorning, RDL, 
Deadlift

2. Leerlijn squat twee-benig

Dat zijn voorwaarden om 
door te gaan met aanleren 
van de powerclean

Methodiek
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• Eenvoudig

• Weinig materiaal

• Laagdrempelig

Uitgangspunten

• Squat 1 benig • Lunge

• Rotatie • Hinge • Werpen

• Duwen horizontaal • Duwen verticaal • Trekken horizontaal

• Bracing

• Springen

• Trekken verticaal

• Squat 2 benig
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Instructie

• Elke fase bevat 12-14 clips van de 8 verschillende bewegingspatronen
• De belangrijkste technische cues zijn geïntegreerd
• 6 fases

• Opbouwend in moeilijkheidsgraad
• Duidelijke opbouw in sets en herhalingen
• Cycli van 10 weken per fase
• Pas bij goede uitvoering door naar volgende fase
• Richtlijnen voor pro- en regressie
• Telkens opbouwend in techniek daarna omvang dan weerstand als laatst snelheid

Veiligheid

• Kijk goed naar demo in de app
• Focus op de cues van de uitleg
• Vraag een coach om hulp (eventueel via video)
• Werk in tweetallen, bij gebruik gewichten altijd een ‘spotter’
• Houd je aan de richtlijnen van de progressie (zie hierna)
• Volg de regels van de trainingslocatie
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Progressie

• Werk binnen het juiste level
• Stop de oefening als techniek verslechtert → vermoeidheid
• Progressie fase 1: aantal herhalingen verhogen met 2
• Progressie fase 2-6: gewicht verhogen

• Bovenlichaam: 2-4kg per 2 weken
• Onderlichaam: 4-7kg per 2 weken

• Duur verhogen door telkens 5 seconden toe te voegen
• Vervolg fase starten

Schema per level in app en als printversie
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• Dartfish App downloaden (gratis) –
iOS, Android

• Account aanmaken via dartfish.tv 
(gratis): sign in → create account

• Aanmelden in de App met account

Aanmaken account en 
downloaden app

•SCP-gast
• Inet4you10a

Menu: TeamNL-Strenth & conditioning

19

20



6/17/2019

11

• Leerlijn ervaren
2 opties

- 1 niveau uitvoeren
- 1 categorie uitvoeren

• Uitleg velocity based training

Aan de slag
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