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“Krachttraining werkt als een katalysator” 
De mythes over krachttraining bij kinderen en 
adolescenten doorprikt 

Krachttraining organiseren voor kinderen en adolescenten is in veel sportfederaties en -

clubs nog steeds taboe. Onterecht nochtans, zegt de huidige wetenschap. “Krachttraining 

blijkt op jonge leeftijd juist essentieel voor de lichaamsontwikkeling.” 

 

Heel wat clubs en federaties staan nog altijd weigerachtig 
tegenover krachttraining bij kinderen en jongeren. Ze 
denken dat zulke trainingsprogramma’s op jonge leeftijd 
ronduit gevaarlijk zijn. Door herhaalde belasting of door 
een éénmalig trauma zou er schade ontstaan ter hoogte 
van de groeischijven en uiteindelijk zou zelfs de groei 
verstoord worden.  

Bovendien leeft de opvatting dat krachttraining bij kinderen en jongeren eenvoudigweg 

geen zin heeft, dat de effecten verwaarloosbaar zijn. 

Dit laatste idee komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar berust op wetenschappelijk 

onderzoek. In heel wat studies is aangetoond dat kinderen die een trainingsprogramma 

opgelegd krijgen, slechts beperkt aan kracht winnen. Wetenschappers hebben ook een 

verklaring gegeven. Om via training krachteffecten te kunnen opwekken, aldus die 

onderzoekers, is het noodzakelijk dat het lichaam voldoende hormonen zoals 

testosteron produceert. Die productie komt pas ten volle op gang met de puberteit. 

Vandaar ook dat de natuurlijke, explosieve krachttoename, zeker bij jongens, zich vooral 

tijdens de groeispurt situeert, gemiddeld op de leeftijd van dertien tot veertien jaar. 

Efficiënt en ongevaarlijk 

Bij deze studies, die bijna allemaal uit de jaren zeventig en tachtig dateren, moet echter 

een belangrijke kanttekening worden geplaatst, zegt professor Jan Boone van de 

vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent. “Vanaf de jaren negentig is 

men zich vragen gaan stellen over de modaliteiten die in de krachtprogramma’s van die 

studies waren gebruikt. Om een trainingseffect te kunnen opwekken moet je de juiste 

modaliteiten hanteren: de optimale combinatie tussen de intensiteit van de beweging en 

het aantal keren dat je ze herhaalt. Dat is voor die studies uit de jaren zeventig en 

tachtig niet gebeurd. Uit angst om de kinderen te overbelasten gebruikten de 

onderzoekers gewichten die veel te laag waren om een effect teweeg te brengen. In de 

studies van de jongste decennia daarentegen zijn wel de correcte modaliteiten 

toegepast. Die geven een heel ander beeld. Als kinderen aan krachttraining doen, winnen 

ze duidelijk meer kracht dan hun leeftijdsgenoten in controlegroepen. De effecten zijn 

dus helemaal niet verwaarloosbaar.” 
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Bovendien is ook die andere mythe, dat krachttraining voor kinderen schadelijk zou zijn, 

inmiddels door de huidige wetenschap doorprikt. Boone: “Als men alle wetenschappelijke 

studies naderbij bekijkt van de afgelopen decennia waarbij kinderen en jongeren aan 

krachttraining werden onderworpen, blijkt het bijzonder goed mee te vallen met die 

zogenaamde blessures. Slechts in drie studies moest één persoon het testprogramma 

stopzetten, in alle andere studies vielen er geen blessures te noteren: lagere cijfers zelfs 

dan bij de volwassenen.”  

“Onder wetenschappers heerst nu de consensus dat krachttraining bij kinderen absoluut 

geen probleem is, maar integendeel zelfs gunstig voor de modellering van het skelet en 

de algemene versterking van het kind”, zegt Boone. “Dat standpunt is afgelopen jaar 

gepubliceerd in het European Journal of Sports Science. Er zijn wel twee voorwaarden. 

De belangrijkste is dat je voldoende begeleiding en instructie moet voorzien. Een 

opgeleide deskundige moet het kind technische tips geven voor de correcte uitvoering 

van de oefeningen en waar nodig bijsturen. Ten tweede moet het oefenprogramma 

aangepast zijn aan de karakteristieken van het individu.” 

Drie fases 

Een eerste belangrijke factor om als trainer het trainingsprogramma te bepalen is de 

leeftijd van het kind. Uiteraard is het ene kind vroeger rijp dan het andere en moeten 

sporters in vroegspecialisatiesporten zoals zwemmen en turnen bij de dames op jongere 

leeftijd hun prestatiepiek bereiken dan in de meeste andere disciplines. Een trainer moet 

daar rekening mee houden. Maar de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde is erin 

geslaagd een algemene richtlijn op te stellen die voor heel veel sporten en kinderen 

toepasbaar is. 

 “We onderscheiden drie fases”, verklaart Boone. “In 
het algemeen kunnen kinderen vanaf acht jaar 
beginnen met functionele krachttraining. Dat zijn 
oefeningen waarin het eigen lichaamsgewicht gebruikt 
wordt, bijvoorbeeld push-ups of touwklimmen, of 
waarbij er met een beperkte externe belasting gewerkt 
wordt, zoals medicineballen of lichte halters.  

 

“In het algemeen kunnen 
kinderen vanaf acht jaar 
beginnen met functionele 

krachttraining.“ 

Als trainer kun je deze fase heel klassiek invullen met een circuitvorm van een acht- à 

tiental oefeningen, maar ook heel creatief: kinderen bijvoorbeeld medicineballen over 

een bepaald toestel laten werpen. Belangrijk is dat je gebruikmaakt van de omgeving en 

het kind op een speelse manier functioneel laat werken. Je laat het trekken, duwen, 

sleuren, zichzelf optrekken ... Ook kan in deze fase al de correcte techniek aangeleerd 

worden van bepaalde krachtoefeningen in latere fases.”. 

De tweede fase van het programma is in het algemeen bedoeld voor jongeren vanaf 

dertien, veertien jaar. “Op die leeftijd moeten ze keuzes maken en beginnen ze, als ze 

getalenteerd zijn voor een bepaalde sport, meer uren in trainingen te investeren”, 

vervolgt Boone. “Het is de fase van de basiskrachttraining, bij voorkeur in gesloten keten, 

met fitnesstoestellen.  
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Daarnaast wordt ook de eerste aanzet gegeven voor krachttraining met externe 

gewichten. Het is de fase van de isotone of dynamische krachttraining: op een 

dynamische manier een gewicht verplaatsen. Het doel is het lichaam in zijn geheel klaar 

te maken voor een doorgedreven krachttraining in een later stadium. Belangrijk is de 

correcte modaliteiten te gebruiken: niet nog eens de lichte gewichten van de vorige fase, 

maar een achttal oefeningen aan 60 tot 75 procent van de 1RM (het repetitiemaximum: 

het gewicht dat we eenmalig kunnen verplaatsen, nvdr). De oefeningen hoeven nog niet 

sportspecifiek te zijn, maar in deze fase moet aansluitend op het basisprogramma wel al 

de techniek aangeleerd worden voor oefeningen die later in een sportspecifieke setting 

gebruikt zullen worden. Denk aan de squatoefening, een sportspecifieke oefening in 

bijvoorbeeld het roeien. 

In de derde fase wordt gestart met oefeningen in open keten. Eenmaal het lichaam via 

dit basiskrachtprogramma voorbereid is, wordt er overgegaan op steeds meer 

sportspecifieke krachttraining. Het gaat om oefeningen die heel sterk aansluiten bij de 

sport in kwestie. Kracht moet je immers altijd beschouwen in relatie tot twee andere 

lichamelijke basiseigenschappen: uithouding en snelheid. De combinatie van kracht en 

uithouding heet krachtuithouding. Een roeier bijvoorbeeld heeft krachtuithouding nodig, 

hij moet over een langere afstand krachtige halen kunnen blijven geven. Vanuit de 

relatie van kracht met snelheid onderscheiden we drie types van kracht: snelkracht, 

explosieve kracht en elastische kracht. Een speerwerper heeft vooral snelkracht nodig: hij 

moet een vrij licht gewicht met een zo groot mogelijke snelheid verplaatsen. Een 

kogelstoter zal vooral explosieve kracht aanwenden, omdat de krachtproductie eerder 

groot is en de snelheid eerder klein. Elastische kracht ten slotte heb je nodig bij het 

uitvoeren van sprongen. Belangrijk is daarbij te waken over de gewrichtsstabiliteit. Een 

voetballer bijvoorbeeld heeft vooral quadricepskracht nodig, maar dat betekent niet dat 

je de hamstrings moet vergeten. Veel blessures bij voetballers ontstaan doordat de 

quadriceps te sterk zijn voor de hamstrings. Het komt er dus op aan evenwichtig te 

trainen.” 

Neuromusculaire adaptaties 

Het onderzoek van de laatste tien, vijftien jaar toont 
steeds duidelijker het positieve effect aan van 
krachttraining bij kinderen en jongeren, zegt Boone. 
“Ten gevolge van de training neemt hun maximale 
kracht duidelijk toe. De winst is vooral het resultaat 
van neuromusculaire adaptaties.  

 “Het onderzoek van de laatste 
tien, vijftien jaar toont steeds 
duidelijker het positieve effect 

aan van krachttraining bij 
kinderen en jongeren” 

De sturing vanuit het centrale zenuwstelsel naar de spieren verbetert, en daardoor ook 

de coördinatie binnen en tussen de spieren. Dankzij de training kunnen ze meer 

spiervezels bewust en willekeurig aanspreken. Het is namelijk zo dat als we vanuit ons 

centrale zenuwstelsel bewust een spier willen prikkelen, we van nature slechts ongeveer 

65 tot 70 procent van de spiervezels aanspreken. Ook op het niveau van de spieropbouw 

zijn er adaptaties te merken, maar de toename in spiermassa, de zogenaamde 

hypertrofie, gebeurt in mindere mate dan bij volwassenen.  
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Er zijn dus wel verschillen tussen de adaptaties ten gevolge van krachttraining bij 

volwassenen enerzijds en kinderen/jongeren anderzijds.” 

Ten slotte blijkt krachttraining op jeugdige leeftijd niet alleen aangewezen om de 

maximale kracht te vergroten, maar ook essentieel voor de ontwikkeling van het hele 

lichaam, stelt Boone. “Door kracht te trainen ontwikkelen kinderen en adolescenten 

andere lichamelijke basiseigenschappen, zoals balans en flexibiliteit, motorische 

vaardigheden, snelheid en beweeglijkheid en musculaire uithouding. Krachttraining 

werkt als een katalysator.” 

 

 

Verslag door Benedict Vanclooster van de 
presentatie van Prof. Dr. Jan Boone ‘Krachttraining bij kinderen en adolescenten’ 

op de Kennisdag gezond sporten op 7 december 2016 in het AFAS-stadion te Mechelen. 
 

http://www.bloso-kics.be/GES/Gedeelde%20%20documenten/Kennisdag%20gezond%20sporten/161207_Sessie4_Presentatie_Jan_Boone_Krachttraining_bij_kinderen_en_adolescenten.pdf

