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Krachttraining voor kinderen en
jongeren
Drs. Tom Bruijnen, CSCS*
Nog steeds denken veel mensen in Nederland dat krachttraining of fitness niet geschikt is voor kinderen (zes
tot twaalf jaar) en jongeren (twaalf tot twintig jaar). De suggestie wordt daarbij gewekt dat bijvoorbeeld de
groeischijven onverantwoord belast worden en dat de activiteit niet speels is. Beide aspecten zijn echter niet per
definitie waar. Net als bij andere takken van sport kan onverantwoorde begeleiding leiden tot blessures of ander
leed. De voordelen die gehaald kunnen worden uit verantwoorde krachttrainingen of fitnessprogramma’s zijn echter ook duidelijk vastgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op de specifieke achtergronden van krachttrainingen
voor kinderen en jongeren en wordt er advies gegeven over de inrichting van programma’s.

De groeischijven1
Alleen kinderen en jongeren kunnen blessures krijgen aan de groeischijven. De
groeischijven zijn de zwakste schakel van
het skelet in de groei. Ze zijn zwakker
dan banden of pezen. Kinderen en jongeren zullen dan ook eerder een blessure
aan hun groeischijven krijgen dan aan de
pezen, banden of het gewricht bij een grote
belasting. Een incident waarbij volwassenen
rond het gewricht schade oplopen, geeft bij
kinderen en jongeren een verhoogd risico
op een breuk in de groeischijf. Overigens
blijken de risico’s voor scheuringen bij
jonge kinderen kleiner te zijn door de grotere vervormbaarheid van de groeischijven
en het skelet.
Van de botbreuken bij kinderen en jongeren zit 15-30% in de groeischijven. De
leeftijd waarop dit het meest voorkomt, is
bij meisjes rond de twaalf en bij jongens
rond de veertien jaar. Meisjes komen op
jongere leeftijd in de groeispurt en ontwikkelen sneller een volwassen skelet met
de groeischijven uitgegroeid tot botten.
Jongens lopen een verhoogd risico, doordat zij vaker aan contactsporten doen en
een kortere, maar intensievere groeispurt
meemaken.
De meeste breuken vinden plaats in de
vingers, gevolgd door het spaakbeen bij de
pols en in het onderbeen (kuit- en scheenbeen). Minder frequent is het bovenbeen
of de enkel, de voet en de heup. De groei-

schijven van de benen zijn het eerst volgroeid, het sleutelbeen is rond het 20ste
- 23ste jaar pas volgroeid. Uit medische
dossiers is gebleken dat blessures, als ze
optreden bij fitness- en krachttraining bij
kinderen en jongeren, voornamelijk rond
de onderrug, knie en heupen plaatsvinden.
In de meeste ernstige gevallen was een
kind zonder supervisie met gewichten aan
het trainen. Incidenteel wordt een breuk
vermeld in de onderarm door een val van
de halter bij het voorslaan of uitstoten. Dit
komt door fouten in de techniek.
De belangrijkste oorzaak voor een breuk
in de groeischijven is een acute val of
klap tegen het lichaam. Bij sterke pijn of
zichtbare vormveranderingen moet direct
doorverwezen worden naar een arts. Maar
ook overbelasting is een oorzaak. Denk dan
bijvoorbeeld aan een jonge turner die urenlang aan één toestel traint, of een jonge
sporter die traint voor een marathon of te
vaak een technische worp of slagtechniek
probeert te perfectioneren.
Elke acute vorm van (spier)pijn door een
nieuwe oefening moet snel verdwijnen. De
trainer moet dan ook alert zijn op pijnsignalen van kinderen en jongeren die langer
aanhouden en geen duidelijke oorsprong
hebben. Overigens kunnen problemen met
de groeischijven ook ontstaan door infecties of andere ziektes. Het standaardadvies
om bij koorts, verkoudheid en griep niet
of nauwelijks te trainen, is ook geldig bij
kinderen en jongeren.

Wetenschappelijk
onderzoek2,3,4
Uit diverse bronnen kan achterhaald worden dat een herhaalde verhoogde belastingsdruk op het skelet tijdens de groei de
botdichtheid vergroot. De takken van sport
waarvoor dit in het bijzonder geldt, zijn
gymnastiek/turnen en fitness/gewichtheffen.
Dit positieve gezondheidseffect is uniek. Bij
de wedstrijdgerichte atleten die al meer dan
twintig jaar gestopt zijn met deze takken van
sport blijkt nog een duidelijk verhoogde
botdichtheid te bestaan ten opzichte van
andere sporters. Het verschil is nog groter
bij niet-sporters en is bij mannen sterker
aanwezig dan bij vrouwen. Een storende
variabele kan daarbij het voedingsregime
zijn dat tussen jongens en meisjes in deze
sporten anders kan zijn. De verhoogde botdichtheid hangt sterk samen met een lager
risico op skeletziekten zoals osteoporose
en artrose. Deze positieve baten worden
versterkt als ook de voeding accuraat is,
denk dan bijvoorbeeld aan de inname van
voldoende calcium.
Eén van de belangrijkste argumenten om
gedoseerde drukbelastingen aan te brengen
op het skelet in de jeugd is dat daarmee
een gezonde groei en ontwikkeling van het
skelet gestimuleerd wordt. Uiteraard is een
hogere botdichtheid ook te realiseren op
volwassen leeftijd, maar de effecten zijn dan
minder groot. Er kan gesteld worden dat
de verhoogde botdichtheid die in de jeugd
aangelegd wordt door vormen van kracht-

2

TRAINING
training gezien mag worden als een voorraadschuur waarvan later dankbaar gebruik
gemaakt kan worden. Meisjes in het bijzonder kunnen hier later van profiteren.
Van de meeste team- en duursporten zoals
zwemmen, krijgt men wel een goede conditie, maar is de bijdrage op dit gezondheidseffect veel minder of zelfs nihil.
Een ander argument is de invloed van
hogere weerstandstrainingen op het metabolisme. In de kinderleeftijd wordt het
aantal vetcellen min of meer structureel.
Op latere leeftijd blijkt het bijzonder lastig
te zijn het aantal vetcellen te verminderen. Alleen het volume van de vetcellen
kan dan nog veranderd worden. Sport en
vooral de meer intensieve vormen verminderen de aanmaak van vetcellen. Het
aantal, overbodige vetcellen wordt in de
kinderleeftijd daardoor niet zo hoog, zodat
direct en ook later de kans op overgewicht
afneemt. Uiteraard speelt ook het aangeleerde, sportieve gezondheidsgedrag een
belangrijke rol. Het spreekwoord: ‘jong
geleerd, oud gedaan’ blijft geldig.
Kinderen en jongeren zullen door de
gezondheidsargumenten echter nauwelijks
aangesproken worden. Het heeft meer relevantie voor beleid in de gezondheidssector
en voor de motivatie achter sportstimuleringsprojecten. De kunst is een programma
voor kinderen en jongeren aantrekkelijk te
maken, waardoor allerlei andere lange termijndoelen tevens beïnvloed kunnen worden. Sport moet in de eerste plaats leuk
zijn. De algemene richtlijnen vormen een
goed uitgangspunt om de aantrekkelijkheid
van een sportprogramma te vergroten5.
Algemene richtlijnen voor de sporttrainer/coach die met kinderen en jongeren
werkt5
•T
 oon interesses voor andere zaken dan
sport alleen, denk aan het welzijn van de
kinderen en jongeren.
• Beperk de terugkoppeling over sport niet
alleen tot het schema van competitie,
winnen en verliezen.
• Neem het spelplezier van kinderen en
jongeren als uitgangspunt.
• Wees redelijk in de vraag naar inzet, tijd
en energie van kinderen en jongeren.
Stem deze af op de mogelijkheid tot
gezonde ontwikkeling.

• S tem de sportvraag af op de mogelijkheden en interesses van kinderen en
jongeren.
• Maak de prestaties van kinderen en jongeren nooit belachelijk.
• Ga niet schelden of ‘ze van katoen
geven’ als er verloren wordt.
• Maak zoveel mogelijk groepen van gelijkgestemden, leeftijd, gewicht/lengte, ontwikkeling en vaardigheid.
• Pas op voor overvragen van talenten,
ook gemiddelde en mindere sporters
hebben tijd en aandacht nodig en verdienen dat.
• Verzeker je van de kwaliteit van apparatuur en accommodatie en kies eventueel
voor aangepast materiaal voor kinderen
en jongeren.
• Volg het advies van een arts als een sporter geblesseerd is geweest.
• Leer kinderen en jongeren niet alleen
tegen elkaar, maar ook met elkaar te
sporten.
• Leer kinderen en jongeren de spelregels
aanvaarden en toepassen.
• Leer kinderen en jongeren respect naar
de tegenstander, officials en andere trainers te tonen.
• Maak gebruik van de ontwikkeling naar
zelfstandigheid en eigenheid van kinderen en jongeren.

Voordelen krachttraining voor
kinderen en jongeren
De voordelen van deelname aan begeleide
krachttraining voor kinderen en jongeren
kunnen samengevat worden in de onderstaande opsomming6.
- Gezondere leefgewoonten:
• 	verbeteren van gewichtscontrole en
eetgewoonten
- lagere kans op diabetes
• 	verminderen van cardiovasculaire
risicovariabelen
• 	lagere kans op hoge bloeddruk en
dergelijke
• 	lagere kans op osteoporose
• 	minder kans op roken, alcohol/drugsgebruik
• 	hogere sportparticipatie
-
Verbeteren van het psychosociale
welzijn:
• 	betere schoolprestaties

• 	meer zelfvertrouwen en een beter zelfbeeld
• 	zich gezonder, gelukkiger voelen
• 	betere sociale vaardigheden
- Verbeterde fysiek:
• 	sterkere botten, banden, pezen en
spieren
• 	betere sportprestaties; sneller, sterker,
behendiger
• 	vergroten van de weerstand tegen
blessures
- verbeteren van het vermogen tot herstel van verrekkingen, verstuikingen,
verdraaiingen en fracturen
De gegevens uit onderzoek naar blessures
bij krachttraining geven het volgende beeld.
Het blessurerisico bij krachttrainingen is
bij kinderen en jongeren gelijk aan die voor
volwassenen die deelnemen aan dergelijke
trainingen. Dit is lager dan allerlei andere
team- en contactsporten. Globaal gesproken is dit bij fitness/conditietrainingen
minder dan een tiende van bijvoorbeeld
het aantal blessures bij veld- en zaalvoetbal
met ook meer dan één miljoen beoefenaren in Nederland. Het aantal noodzakelijke
medisch behandelingen daarvoor ligt daarnaast veel lager. De top drie van blessures
bij fitness/conditietraining zijn acute overbelasting (35%), het in contact komen met
de gebruikte materialen (18%) en zwikken
(15%). In Nederland blijkt ondanks deze
lage aantallen de laatste jaren een onevenredige toename van blessures te signaleren
bij fitness/ conditietrainingen.
De auteur wil een kanttekening plaatsen bij
deze toename van de blessures bij fitness.
De ‘National Strength & Conditioning
Association’ hanteert voor de supervisie
bij krachttrainingen de volgende richtlijnen: één begeleider op een groep van
acht tot twaalf atleten bij ‘free weights’ en
één begeleider op zestien tot vierentwintig
atleten bij ‘machine exercises’. De indruk
bestaat dat dit vaak niet gerealiseerd wordt
in Nederlandse fitnesscentra. Een begeleider in een fitnesscentrum is meestal
verantwoordelijk voor de supervisie over
meer dan veertig klanten. De begeleidende
taak wordt ook vaak gecombineerd met
andere taken zoals onderhoud, ontvangst,
registratie en catering. In feite is dan
vaak sprake van onvoldoende supervisie
bij fitness- en krachttrainingen. Hier lijkt
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een logisch verband te bestaan tussen
het gebrek aan toezicht en een stijgende
blessure-incidentie. De terughoudendheid
van eigenaren van fitnesscentra om met
kinderen en jongeren een programma te
organiseren, is een verlengstuk van dit
algemene beleid tot onderbezetting bij
deze trainingsvormen. Daarnaast bestaat
vaak een gebrek aan kennis en vaardigheden om op de juiste wijze om te gaan met
kinderen en jongeren. Dit zullen enkele
praktische drempels zijn waardoor geen
profijt getrokken kan worden uit zorgvuldig
begeleide en ingerichte fitness- en krachttrainingsprogramma’s voor kinderen en
jongeren.
Een voorbeeld van positieve effecten van
krachttraining bij jonge wedstrijdsporters
is een afname van 75% tot 25% van het
aantal knieblessures van American footballers die deelnamen aan een algemeen
krachttrainingsprogramma bij een middelbare school ten opzichte van sporters
die niet deelnamen7. Het herstel bij een
blessure verliep ook twee keer zo snel.
Soortgelijke resultaten zijn ook aangetoond bij onderzoek in Europa, bijvoorbeeld bij groepen handballers. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op
de specifieke randvoorwaarden voor een
goed programma.

Krachttrainingsprogramma’s
voor kinderen en
jongeren3,6,8
In Nederland bestaat een sportcultuur
waarbij kinderen en jongeren al op vroege
leeftijd aan een specifieke tak van sport
deelnemen. Het beoogde voordeel dat
kinderen en jongeren de sportspecifieke
vaardigheden al op jonge leeftijd aanleren,
heeft echter ook nadelen. Zo is de vraag
wat het nut is van een vroege specialisatie
als slechts een handvol atleten internationaal door zal breken. Daarnaast is gebleken
dat een vroege specialisatie geen goede
voorspellende factor is voor de prestaties
twee tot vijf jaar later. De grootste talenten
breken vaak niet door.
Tot slot blijkt een specialisatie eerder te
leiden tot specifieke blessures, sociale isolatie, een ongezond zelfbeeld en een piekprestatie op een te jonge leeftijd (gemiddeld zestien jaar). Het eerste advies voor

een krachttrainingsprogramma is dat dit
een veelzijdig sportprogramma moet zijn
met een kern van oefeningen gebaseerd op
primaire bewegingsvormen.
Primaire bewegingsvormen
Thema 1: voortbewegen - wandelen, hardlopen, sprinten en springen
Thema 2: bewegen van kleine objecten werpen, vangen, schoppen, slaan
Thema 3: bewegen met grotere weerstanden - tillen, dragen, trekken en duwen
In het verlengde van dit eerste advies is dat
deze primaire bewegingsvormen beoefend
moeten worden binnen bewegingsonderwijs of sportspecifieke trainingen. Binnen
de training- of lestijd is het advies om bij
elke training van elk thema minimaal tien
minuten bezig te zijn met speelse, maar
correct uitgevoerde oefenvormen. Binnen
competitieve vormen zal het uitgangspunt
moeten zijn dat verliezen net zo leuk is als
winnen. Overigens kan het correct bewegen op zichzelf al leuk zijn. Een trainer,
gymleraar hoeft niet altijd te zoeken naar
samenwerkingsvormen of groepsopdrachten om psychosociale doelen te realiseren.
Individuele, positieve aandacht versterkt
het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Kinderen
en jongeren vinden het leuk om te merken
dat ze sterker geworden zijn. Dit kan eenvoudig in submaximale belastingsvormen
individueel getest worden zonder ranglijsten en dergelijke.
Advies over weerstandstraining bij
kinderen en jongeren8
Het advies voor het trainen met weerstanden in de gestelde leeftijdsgroepen is
als volgt:
Werk met vier tot twaalf kilo voor kinderen
tot twaalf jaar.
• 	Kies voor de weerstand die langer
dan tien seconden volgehouden kan
worden of vaker dan acht keer bewogen kan worden.
• 	Stop zodra de techniek niet meer
gehandhaafd kan worden:
- training op techniek krijgt de focus
en moet leuk zijn!
-
demonstraties of techniekwedstrijden met diploma’s of voortgangscertificaten kunnen spannend en
leuk zijn!
• 	Kies voor speelse en gevarieerde

•

•

•

•

vormen:
- 	gebruik bijv. de dobbelsteen voor
het aantal herhalingen
- 	of doe een estafette met een medicinbal boven het hoofd gehouden
e.d.
- 	
doe oefenvormen op instabiele
manieren bijv. op één been of een
swiss-ball gesteund.
	Een kern met vijf tot maximaal twintig minuten weerstandvormen en een
frequentie van twee keer per week is
voldoende.
	Werk met grote bewegingsvormen
waar de romp bij betrokken is:
- 	werk naar en vanuit de romp naar
de extremiteiten toe.
	Werk bij voorkeur met een opbouw in
volume (herhalingen of tijd) en in een
tempo zodat het uithoudingsvermogen tegelijk getraind kan worden.
	Betrek de ouders/verzorgers/school
bij het programma.

Werk met jongeren vanaf twaalf jaar op
relatieve belastingsvormen.
• 	Werk voornamelijk met acht herhalingen of meer en als de jongere ervaren
is, kan een beperkte periode met vier
tot acht herhalingen gewerkt worden.
• 	Een kern met twintig tot maximaal
veertig minuten weerstandvormen en
een frequentie van twee tot vier keer
per week is voldoende.
• 	Stop zodra de techniek niet meer
gehandhaafd kan worden:
- 	training op techniek behoudt de
focus en moet leuk blijven,
- 	
varieer veel en vaak, combineer
allerlei thema’s in een training.
• 	Kies voor een lange periodisering met
een duidelijke gewenning, opbouw,
maximale belastingsperiode en herstel
van elk vier tot acht weken.
• 	De grote bewegingsvormen komen
op de eerste plaats, maar kunnen
aangevuld worden met geïsoleerde
bewegingen rond gewrichten.
• 	Trainingen kunnen tot anderhalf uur
totaal gaan duren.
• 	Kies in de maximale belastingsperiode
voor de volgende macro-opbouw:
- 	zone 1, het 1e seizoen - leeftijd
12-13 jaar
-
40-60% van een gewicht dat
zes keer technisch correct uitgevoerd kan worden (6HM)
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Oefeningen als de snatch en de pullover crunch passen goed binnen een krachttrainingsprogramma voor kinderen en jongeren.
-

	
zone
2, het 2e seizoen - leeftijd
13-14 jaar
- 60-80% 4HM
	zone 3, het 3e seizoen – leeftijd
14-15 jaar
- 70-90% 3HM
	zone 4, het 4e seizoen – leeftijd
15-16 jaar
- >90% 3HM
	
de indruk bestaan dat de
• Mocht
biologische rijping achterloopt ten
opzichte van de kalenderleeftijd, hanteer dan de indicatieve biologische
leeftijd.
• Mocht
	
een jongere later aanhaken,
start dan bij de eerste belastingszone
en werk per halfjaar door tot het
gewenste niveau.
• Kies
	
binnen een maximale belastingsperiode van vier tot acht weken in de
eerste weken voor een opbouw van
volume en eindig in de laatste weken
met een opbouw van de intensiteit:
- 	krachtsportwedstrijden kunnen
wel, maar selectief en beperkt.
Neem als doel 100% techniek,
correct uitgevoerd en 100%
goedgekeurde pogingen.
• Bedenk
	
dat de piekleeftijd voor maximale kracht boven de twintig ligt, de
schildpad zal dan allicht van de haas
kunnen winnen!
• Dicteer
	
niets, maar vraag hoe en
wat de jongeren zelf voor oplossingen, trainingen willen doen en stuur
daarin bij.

• 	Jongeren kun je uitdagen om hun
grenzen en mogelijkheden te ontdekken.

NSCA standpunt over
krachttraining voor kinderen
en jongeren3
De National Strength and Conditioning
Association (NSCA) neemt de onderstaande standpunten in over krachttraining
voor kinderen en jongeren.
1. 		
Een goed ontworpen en begeleid
krachttrainingsprogramma is veilig
voor kinderen en jongeren.
2. Een goed ontworpen en begeleid krachttrainingsprogramma kan kinderen en
jongeren sterker maken.
3. Een goed ontworpen en begeleid krachttrainingsprogramma kan de motorische
vaardigheden geassocieerd met fitheid
en sportvaardigheden van kinderen en
jongeren verbeteren.
4. 
Een goed ontworpen en begeleid
krachttrainingsprogramma kan de kans
op blessures tijdens sport en spel verkleinen.
5. Een goed ontworpen en begeleid krachttrainingsprogramma kan het psychosociale welzijn van kinderen en jongeren
verbeteren.
Een goed ontworpen en begeleid
6. 
krachttrainingsprogramma kan de gehele gezondheid van kinderen en jongeren
verbeteren.

Voorbeeld training voor kinderen
• 	5-10 minuten binnenkomen en starten
met tikkertje en dergelijke
• 	10-15 minuten fitness
- WAC1-2-3 www.sportquest.nl/oga/wac/
WAC_Index.html met 6 kg
- extra bij overhead squat is een rondje
draaien of lopen
- twee dobbelstenen gebruiken voor het
aantal herhalingen, het eerste getal
allemaal halen en het tweede getal
proberen!
• 	10-15 minuten spelvormen
-
elkaar op handen/knieën van een mat
duwen of een bal veroveren en dergelijke
- estafette met vliegend tapijt, dragen of
slepen van één van de drie/vier kinderen
op een matje/kleedje
• 	5-10 minuten bijkomen, rondje maken
met wat rekoefeningen
Voorbeeld training voor jongeren
• 	10-15 minuten binnenkomen en algemene warming-up
- bijv. WAC2-4-6 alles één set van zes
herhalingen met alleen de stang www.
sportquest.nl/oga/wac/WAC_Index.
html
• 	30-45 minuten krachttraining
- snatch - clean & jerk - squat - pulls of
press
- elke oefening specifiek opwarmen en op
drie sets van acht herhalingen eindigen
• 	10-20 minuten divers
- rompversterking en evt. wat isolatie
- gymnastische sprong- en werpvormen,
sportspelen
- afsluiting met wat rekoefeningen
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www.kinderfitnessclub.nl een project in ontwikkeling
Sportquest heeft het initiatief genomen om een kinderfitnessclub op te richten. Niet
zozeer om zelf een aanbod te verzorgen, maar om een voorportaal voor kinderen,
ouders, trainers en clubs te creëren. De kinderen die lid worden, zullen onder andere via de website kunnen zien waar zij trainingen kunnen volgen. Doordat de clubs
en trainers bij de website geregistreerd worden, verbinden zij zich aan de richtlijnen
en voorwaarden die aan de trainingen verbonden zijn.
In Amsterdam is in het afgelopen seizoen enkele malen op basisscholen vanuit het
project “Jump-In” een experiment geweest om deze formule van kinderfitness uit te
proberen. Het aanbod hiervoor werd verzorgd door SportAccess en begeleidt door
Sportquest. Alle betrokken partijen waren enthousiast. SportAccess is voor volgend
seizoen benaderd om op negentig basisscholen introducties te gaan verzorgen onder
schooltijden. Daarnaast zal SportAccess met het stadsdeel Centrum een kinderfitnessclub inrichten die ook buiten schooltijd bezocht kan worden. Gemeenten en
sportcentra kunnen contact opnemen met Sportquest - www.sportquest.nl voor
meer informatie over dit project.

* CSCS: Certified Strength & Conditioning Specialist (NSCA).
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