
Periodiseren in explosieve 
sporten

Sybout Wijma – hoofdcoach RTC Noord Atletiek



Theorie 
periodiseren
• Matveyev, Bundarchuk, 

Verkhoshansky, Tschiene, Kreer, 
Popov, Bompa,……..



Waarom?

Pieken op het juiste moment!



Waarom?
• Onder en overbelasting 

voorkomen
• Vermijden van blessures
• Ontwikkeling van atleet op lange 

termijn op duurzame manier
• Individuen kunnen verschillend 

reageren op dezelfde prikkel
• Variatie is (waarschijnlijk) 

essentieel voor trainingseffect
• Achter elke training zit een doel!



Wat is 
training?

“Planmatig toedienen van 
trainingsprikkels met als 
doel de sportprestatie te 
verhogen” 



Piekmoment 
= 

startmoment

• Van groot naar klein -> 
droomdoel/lange termijn 
doel/korte termijn doel
• Van jaren naar maanden 

naar weken naar dagen
• Van specifiek naar 

algemeen



Van 
droomdoel 
naar korte 

termijn doel

• Droomdoel; winnen/deelname OS, WK, EK (resultaatdoel)

• Droomdoel; Wereldrecord, Nederlands record, perfecte score 
(prestatiedoel)

• Lange termijn doel; medaille/deelname jeugdtoernooi 
(resultaatdoel)

• Lange termijn doel; Bepaalde afstand, tijd of score 
(prestatiedoel)

• Korte termijn doel; deelname NK/finale NK/medaille NK 
(resultaat)

• Korte termijn doel; PR, norm voor toelating (prestatiedoel)

• Van heel groot naar heel klein -> heel groot haalbaar voor 
iedereen?



Weten wat de 
benchmark is

• Wat is er nodig om Olympisch 
goud te winnen?
• Wat is er nodig om te plaatsen 

voor een toernooi?
• Wat is er nodig om een medaille 

op een NK te winnen?
• Wat is er nodig voor een top 8 

prestatie?
• Wat is er nodig voor een regionaal 

kampioenschap?





Piekmoment 
= 

startmoment

• Van groot naar klein -> 
droomdoel/lange termijn 
doel/korte termijn doel
• Van jaren naar maanden 

naar weken naar dagen
• Van specifiek naar algemeen



Atleetanalyse 
/ beginsituatie

•Wat voor atleet heb je in 
huis





Atleetanalyse 
/ beginsituatie

•Wat zijn de KPI’s van de 
sport/het onderdeel?





Atleetanalyse 
/ beginsituatie

•Welke procedoelstellingen
vloeien hier uit voort?





Jaarplan • Periodisering meerkamp 
meiden 2021-2022



Weekindeling Kennis trainingsleer en 
trainingswetmatigheden



Conflicterende 
bouwstenen

• Aeroob u.h.v. en snelheid?
• Lactische belasting en 

techniek?
• Explosieve kracht en 

snelheid?
• Krachttraining en 

duurtraining?



Conflicterende 
bouwstenen

• 36 uur tussen spring-
onderdelen
• 24-36 uur tussen kracht 

en snelheid
• 72 uur tussen lactische

trainingen
• 72 uur tussen 

snelheidstrainingen



Conflicterende 
bouwstenen

• Volledige hersteltijd 
(snelheid, techniek, 
explosiviteit, maximale 
pogingen, wedstrijd, 
focus)
• Onvolledige hersteltijd 

(uithoudingsvermogen, 
wilskracht)



Weekindeling 7 kamp meiden

• Maandag;  Sprint + kogel
• Dinsdag; Hoog + kracht
• Woensdag; Medbal speer + aeroob
• Donderdag; Horden + sprint u.h.v. + Medbal kogel
• Vrijdag; Ver + kracht
• Zaterdag; Speer + tempo’s 800m
• Zondag; rust



Piekmoment 
= 

startmoment

• Van groot naar klein -> 
droomdoel/lange termijn 
doel/korte termijn doel
• Van jaren naar maanden naar 

weken naar dagen
• Van specifiek naar algemeen



Van specifiek 
naar 

algemeen

• Verspringen; hoge impact 
bij afzet op enkel
• Sprinten; hoge belasting 

op hamstrings
• Speerwerpen; hoge 

belasting op schouder



Opbouw sprongkracht (verspringen)

- Enkelvoudige explosieve sprongen; standver, box jumps
- Meervoudig explosieve sprongen op de plek; split jumps, tuck jumps
- Meervoudige explosieve sprongen voorwaarts; kikkersprongen
- Excentrische sprongen; hordesprongen met pauze, dropjumps
- Kracht impuls; hordesprongen, dropjumps continue
- Reactieve sprongen; speed bounds, speed hops

- Ook nog; opbouw van techniek -> mini huppels -> volledige sprong



Maar….
• Klassiek periodiseren;
• van heel veel omvang lage 

intensiteit naar weinig 
omvang hoge intensiteit
• Van algemeen naar 

specifiek



Ook
• Het onderdeel niet te veel 

loslaten; het hele jaar 
specifiek trainen
• Atletische vorming; het 

hele jaar in w-up terug 
laten komen



Nog een laag 
dieper..

• Exacte datum/tijdstip 
piekmoment
• Voorbeeld: finale hoogspringen 

meiden WKU20 Colombia; 
zaterdag 6 augustus 2022 15.35 
uur

• Leerlijnen NOC*NSF -> 
prestatiegedrag, voeding, 
medisch, dopingvrije sport 
(fysiek)



Problemen?

• Elk individu reageert 
anders op 
trainingsprikkels
• Verschillende systemen in 

lichaam herstellen anders
• Hoe monitoren we nou 

echt vooruitgang?



Samenvattend
• Ken de benchmark;
• Ken het onderdeel/de 

sport;
• Ken de atleet;
• Ken de trainingsregels;
•Maak een plan!



Tot slot
• Iets te weinig of iets te 

veel..

• Aan de grens belasten en 
dan toch de atleten heel 
houden!


