
Wanneer moet mijn kind een vorm van 
geformaliseerde fysieke training starten?

Het antwoord is eenvoudig; als een kind klaar is om aan sport te doen, is het klaar om deel te nemen aan een of
andere vorm van fysieke training. Dit betekent niet dat jonge kinderen op volwassenen gebaseerde
trainingsprogramma's moeten volgen. Jonge en onervaren kinderen moeten eerst leren hoe ze hun eigen
lichaamsgewicht kunnen beheersen door middel van op plezier gebaseerde activiteiten. Deze zijn gericht op het
verbeteren van coördinatie, motoriek en spierkracht. Met verbeteringen in technische competentie,
toegenomen kracht en een grotere psychologische en sociale volwassenheid, moeten jongeren worden
aangemoedigd om deel te nemen aan meer specifieke vormen van fysieke training, waarbij een reeks
weerstandstrainingstoestellen is opgenomen in geschikte trainingsfaciliteiten.

"Langetermijnwinst, niet kortetermijnwinst“
Hoewel alle jongeren grote fysieke vorderingen 

kunnen maken door fysieke trainingsprogramma’s, 
mag training nooit ontworpen zijn om prestaties op 

korte termijn te behalen, ten koste van de 
technische competentie of de gezondheid en het 

welzijn van uw kind.

"Maak gebruik van het jong zijn“
Tijdens de kindertijd ervaren jonge kinderen snelle 
ontwikkelingen in hun neuromusculaire systemen. 

Op deze leeftijd is het voor jonge kinderen 
gemakkelijker om nieuwe vaardigheden te leren. 

Door kinderen vroegtijdig bloot te stellen aan 
passende fysieke training, hebben ze meer kans om 

een hogere mate van competentie op het gebied van 
motoriek te ontwikkelen.

"Variatie is het kruid van het leven“
Kinderen moeten worden aangemoedigd om tijdens 
hun groeiperiode aan verschillende sporten deel te 
nemen om de ontwikkeling van een breed scala aan 
motorische vaardigheden positief te beïnvloeden. 

Door een breedte en diepte van motoriek te 
ontwikkelen, zullen kinderen die jonge sporters 

worden een grotere fitheid hebben en minder snel 
geblesseerd raken.

“Help bij het nastreven van 
ontwikkelingsmijlpalen“

Net als lezen en schrijven zijn basale motorische 
vaardigheden, zoals springen, rennen en gooien, 

aangeleerd gedrag en moeten ze worden geoefend. 
Lichamelijke training kan uw kind helpen deze 
ontwikkelingsmijlpalen te bereiken en vroege 

beheersing kan jonge mensen helpen later in het 
leven efficiëntere ‘bewegers' te worden.
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