
Is het goed voor mijn kind om aan krachttraining 
te doen?

Mogelijke voordelen van krachttraining voor jonge atleten

ü Verbetert de spierkracht en kracht
ü Verbetert het plaatselijke 

uithoudingsvermogen van spieren
ü Verbetert de botmineraaldichtheid
ü Vermindert het risico op skeletbreuken
ü Vermindert overgewicht

ü Verbetert het uithoudingsvermogen
ü Verlaagt cardiovasculair gezondheidsrisico
ü Verbetert de motorische vaardigheden
ü Verbetert het zelfvertrouwen
ü Vermindert het risico op blessures door sport 

en lichamelijke activiteit

Lichamelijke training tijdens de eerste jaren zou zich moeten concentreren op de ontwikkeling van motorische 
vaardigheden en de basisniveaus van spierkracht. De reden hiervoor is dat, ongeacht de sport of het 
evenement waaraan uw kind deelneemt, het  verplicht is om zowel kracht (bijvoorbeeld springen) te 

produceren als  grote hoeveelheden kracht te absorberen (bijvoorbeeld landen). Jonge atleten hebben sterke 
en robuuste lichamen (spierkracht) nodig die op een technisch correcte en vloeiende manier (motorische 

vaardigheden) bewegen wanneer ze worden geconfronteerd met een fysieke uitdaging. Sterke en technisch 
bekwame atleten zullen beter in staat zijn om kracht, snelheid en behendigheid veilig te ontwikkelen, terwijl ze 

ook efficiënte
r zijn in hun bewegingen in een hele reeks sporten.

Talrijke standpuntverklaringen van vooraanstaande autoriteiten onderschrijven krachttraining als een veilig en
effectief middel voor fysieke training van kinderen en adolescenten. Uit heel wat onderzoek blijkt dat
weerstandstraining, wanneer correct uitgevoerd en begeleid door gekwalificeerde professionals, een groot
aantal voordelen biedt voor jonge atleten. Het helpt om beter te presteren in sport en andere fysieke
activiteiten, maakt minder vatbaar voor blessures, en levert tal van gezondheidsvoordelen op.

Er is geen bewijs krachttraining schade veroorzaakt aan groeikraakbeen of de groei van kinderen en 
adolescenten belemmert.

De meeste krachten waaraan jongeren worden blootgesteld tijdens sporttrainingen of wedstrijden zijn 
waarschijnlijk veel groter dan die krachten die kunnen worden ondervonden door weerstandstraining.
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