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Adrie Koster:

Ik vind de atletische ontwikkeling van de jonge voetballer

ondergewaardeerd. Spelertjes die sinds hun 6de alleen maar voetballen, 

worden eenzijdig belast.

Sven Göran Eriksson:

De kracht van de geest is niet te onderschatten want onze geest bestuurt ons lichaam.

Gerard Houiller:

Het voetbal is geëvolueerd en vraagt een doorgedreven opleiding in snelheid, ruimte 

en technische/fysische kracht.

QUOTES



Hoe kunnen we meer voetbal-atleten 
opleiden?

Via Long Term Player Development

De vraag

Het antwoord

Fundamentals Learn to train
Training to

train
Training to
compete

Training to
win

Speelfase Coördinatiefase Puberteitsfase Wedstrijdfase Postformatiefase



Speelfase

U5-U6

U7

Coördinatiefase

U8-U9

U10-U11

Puberteitsfase

U12-U13

Wedstrijd- en 
winfase

U14-U15

Postformatiefase

U16-U17-U19-JD

Speelfase: van spelen met de bal naar leren voetbal spelen | reactiesnelheid

Coördinatiefase: gouden leeftijd voor bal- en lichaamsbeheersing | technisch-fysiek-

coördinatie vaardigheden

Puberteitsfase: maturiteit mag de selectiekeuze niet bepalen-aandacht voor 

blessurepreventie | uithoudingsvermogen en blessurepreventie

Wedstrijd- en winfase: leren spelen om te winnen met aandacht voor periodisering | 

functioneel werken – snelheid en kracht – lactisch vermogen

Postformatiefase: lifestyle staat centraal, de spelers zijn verantwoordelijk voor de eigen 

ontwikkeling en voor hun eigen prestaties. In deze fase is individuele training en 

perfectionering belangrijk.

Inhoud per fase



Technische 
handelingssnelheid

• Basics

• Functionele 
technieken

• Balbeheersing

• Technisch vermogen

• Coördinatie 
vermogen

Fysieke 
handelingssnelheid

• Explosiviteit-kracht

• Explosiviteit-snelheid

• Actieve 
blessurepreventie

• Testing

• Monitoring

Tactische 
handelingssnelheid

• Teamtactics

• Speelwijze

• Opname van kennis 
en informatie van 
specifieke 
voetbalvaardigheden

Mentale vaardigheden | Lifestyle

Visie LTPD



Situering van LTPD in ons opleidingsplan

Jeugdopleiding Praktijkhandboek
Specifiek plan

U5-U6-U7

Specifiek plan

U16-U17-U19-JD-FANION

LTPD | LIFESTYLE

= ondersteunend | aanvullend

= ontwikkeling van lichaam en geest



Vaststellingen | Achtergrond LTPD

 Kinderen doen veel te weinig verschillende bewegingsvaardigheden op voor de 

leeftijd van 11/12 jaar (m.a.w. voor de groeispurt). Hoe breder de basis van bewegen, 

hoe hoger de top. Het gevaar van te weinig bewegingen aan te leren betekent dat we 

de motorische ontwikkeling vroegtijdig stoppen.

Daardoor kunnen we het aangeboren individueel maximaal potentieel niet bereiken.

 Er is een groot verschil tussen de biologische leeftijd en de kalenderleeftijd. Dit 

betekent dat er 4 jaar verschil kan zitten tussen de spelers.

 Eigenlijk leiden we van bij het begin voetballers op (technisch-tactisch) en pas later 

proberen we er atleten van te maken. Eigenlijk moeten we van jongs af aan voetbal-

atleten maken. Aandachtspunten hierbij zijn:

 Het bovenlichaam van een voetballer is onderontwikkeld. Nochtans is dit de 

basis van duelkracht, startsnelheid, evenwicht en stabiliteit.

 De basis van snelheid en dus explosiviteit ligt in de speel- en coördinatiefase.

 De andere basiselementen van duelkracht, rompkracht, rompstabilisatie, 

evenwicht, lichtvoetigheid, souplesse en wendbaarheid.



Vaststellingen | Achtergrond LTPD

 Fun is een belangrijk element in het FYSIEK voetbalontwikkelingsproces, alhoewel 

het Zuid-Amerikaanse competitieve niet mag vergeten worden.

 Ontwikkelingsprocessen:

 Plezier om te spelen: gedurende alles fasen,

 Plezier om te trainen: vanaf coördinatiefase,

 Competitief zijn: vanaf de wedstrijd-winfase.

 Voetbal = explosieve acties en snel herstellen van die explosieve acties:

 Explosiviteit is een kwaliteit = DOEL

 Snel herstellen is de kwantiteit van de kwaliteit = MIDDEL

 De missie is voetbal-atleten op te leiden (U5-U21) en de verschillende delen 

holistisch te benaderen tijdens de opleiding. Met holistisch bedoelen we het geheel 

benaderen en niet de som van de verschillende delen, t.t.z. technisch-tactisch-

mentaal-fysiek.

 De Clusk-eigenschappen (coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en 

snelheid) optimaal ontwikkelen in overeenstemming met de biologische leeftijd en 

rekening houdend met de gevoelige leerperiodes.

 Ontwikkelen van een leeftijd specifieke testbatterij naar detectie, evolutie, evaluatie, 

monitoring en retraining.

 Het fundament is lifestyle om te komen tot een holistisch geestelijk, mentaal, psycho-

motorisch en fysiek ontwikkelingsproces.



Voetbalwedstrijd = explosieve acties en 
snel herstellen van die explosieve acties.
Wat is dus fysieke training in het voetbal?

Explosiviteit

+

Snel 
herstellen

Kracht

SnelheidUithouding

LENIGHEID COÖRDINATIE



Wat is explosiviteit | wat heb je nodig en 
wat moet je bijgevolg trainen?

Explosiviteit

Uithouding

SnelheidKracht

KRACHT-

UITHOUDING

SNELHEID-

UITHOUDING

KRACHT-

SNELHEID



Definitie explosiviteit in het voetbal

 Explosiviteit in het voetbal is het vermogen om in een zeer korte tijd een weerstand te 

overwinnen. Dit kan een bal zijn, maar ook het eigen lichaamsgewicht in een kopduel 

of in een sprintactie na een dribbel of schouder aan schouder.

 Een belangrijke voorwaarde voor een gerichte ‘voetbalspecifieke’ explosiviteit is dat 

de verzameling van de bewegingstechnieken qua coördinatie juist zitten.



De verschillende componenten van 
explosiviteit op een rijtje

Het hart van deze componenten is het centraal 
zenuwstelsel, die de coördinatie voedt

Vermogen

SnelheidKracht
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Explosieve kracht Startkracht

Trapkracht Snelkracht

Sprongkracht Werpkracht



De verschillende componenten van 
explosiviteit op een rijtje

Het hart van deze componenten is het centraal 
zenuwstelsel, die de coördinatie voedt

Vermogen

SnelheidExplosiviteit

Capaciteit
Fysiek-

coördinatie

Explosief vermogen

Kwaliteit | Maximaal

SS | VV

Explosieve capaciteit

Kwaliteit | Volhouden

SUV-HKSV

Fysiek-coördinatie

Lichaamsbeheersing

Kwaliteit uitvoering

Neuromusculair



De verschillende componenten van 
explosiviteit op een rijtje

Fysiek-
coördinatie

Explosiviteit

Snel-voetenwerk
ABCS

 Loopscholing LOOP ABCS: agility-balance-coordination-speed

 Sprongscholing SPRONG ABCS verticaal

 Evenwicht-stabiliteit

 Snelcoördinatie frequentie-amplitude

 Coördinatieloop naar versnellingsloop naar technisch versnellen

 Van eenvoudige wendbaarheid naar complexe wendbaarheid

Wendbaarheidstraining

Ritme- en richtingsveranderingen

Duel

Sprongscholing SPRONG ABCS horizontaal

Reactievermogen

Start- en stopvermogen



De verschillende componenten van 
explosiviteit op een rijtje

Fysiek-
coördinatie

Explosiviteit

Lichaamsbeheersing

 = de kwaliteit van de uitvoering



Wat is explosiviteit | wat heb je nodig en 
wat moet je bijgevolg trainen?

Snel 
kunnen 

herstellen

Uithouding

SnelheidKracht

KRACHT-

UITHOUDING

SNELHEID-

UITHOUDING

Coördinatie Lenigheid



Definitie herstellen in het voetbal

 Herstellen in het voetbal is het vermogen om zeer snel te herstellen, te recupereren 

tussen twee explosieve inspanningen en/of herstel na een wedstrijd of training.

 Een belangrijke voorwaarde voor een snel herstel is een goede basis- en 

wedstrijdconditie waardoor er een beperkt kwaliteitsverlies is tussen twee explosieve 

inspanningen.



De verschillende componenten van 
herstellen op een rijtje

Herstel

VermogenCapaciteit

Basisvoetbalconditie = basis om snel te 
kunnen herstellen

Herstelcapaciteit = snel herstellen en 90’ volhouden

Via EDT | IDT

Herstelvermogen = snel herstellen tussen 2 explosieve acties

Via EIT | IIT



Snel kunnen herstellen 
= 

optimalisatie van het 
uithoudingsvermogen:

 Fit gevoel voor de wedstrijd

 Snel herstellen tijdens de wedstrijd na explosieve acties

 Snel herstellen na de wedstrijd

 Kwaliteit van de explosieve acties kunnen gedurende de hele wedstrijd worden 

aangehouden

 De blessuregevoeligheid wordt geminimaliseerd

 Het fysiek prestatieniveau kan gedurende verschillende maanden worden 

aangehouden

 De algemene gezondheid wordt geoptimaliseerd



De verschillende componenten en 
verbanden in ons fysiek ontwikkelingsplan

Explosiviteit

+

Snel 
herstellen

Uithouding

Coördinatie

KrachtSnelheid

Lenigheid



“LTPD”

Opleiding
LTPD | Praktijk

VC Groot Dilbeek | Denkcel opleidingen



INTEGRATIE
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Snelheid
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Algemene kracht
Statische en dynamische stabilisatietraining (cf praktijkhandboek)

Spieren kinetische keten

Veelzijdige doelgerichte kracht: kinetische keten:

Specifieke positie specifieke kracht

Integratie van functionele kracht in de 
reguliere trainingen



Intensieve opwarming

Tussenvormen: opbouw naar duel

Tussenvormen: positionele passing opgebouwd naar duel en kleine 
partijvormen

Wedstrijdvormen

Recreatieve voetbalspelen

Individuele training en training met gewichten

Explosiviteit | Kracht



Intensieve opwarming i.f.v. snelheid

Tussenvorm + wedstrijdvorm met integratie van startsnelheid

Tussenvorm + wedstrijdvorm met integratie van 
versnellingsvermogen

Tussenvorm + wedstrijdvorm met integratie van 
snelheidsuithoudingsvermogen

Tussenvorm + wedstrijdvorm met integratie van herhaal kort 
sprintvermogen

Opbouw wendbaarheid 6”/12”/30”/60”

Recreatieve snelheidsspelen

Individuele training

Explosiviteit | Snelheid



Loop ABCS

Sprong ABCS

Wendbaarheid

Frequentie

Ritme- en richtingsveranderingen

Reactievermogen

Anticipatievermogen

Duel

Explosiviteit | Coördinatie



Proprioceptie

Spierversterkende oefeningen

Stabiliteit

Lenigheid

Cooling Down | Blessurepreventie



Praktijkvoorbeeld 1: waarheidszone 
beheersen | scoren

Praktijkvoorbeeld 2: opbouwzone 
beheersen | balcirculatie

Praktijkvoorbeelden LTPD

Waarom LTPD?

Sterker Sneller
Langer 

fris
Meer 
atleet



Invulling van een trainingsweek

1. Wedstrijd = dag
2. Hersteltraining = dag +1
3. Rust = dag +2
4. Inloop training = dag +3
5. Fysieke prikkel = dag -3
6. Technische-tactische training = dag -2
7. Wedstrijdtraining = dag -1
8. Wedstrijd = dag





Wat moet een speler kennen en kunnen in 
de postformatie

LTPD | Atleet

Opbouwzone 
beheersen

Waarheidszone 
beheersen

Basic: leiden 
en dribbelen

Basic: passing 
en controle

Teamtactic: 
duel

Teamtactic: 
balcirculatie

Scoren
Explosiviteit

Balcirculatie
Snel herstellen

Fysiek ontwikkelingsmodel: CLUSK



Waarheidszone beheersen | Coaching 
richtlijnen

1.Speler kan zeer snel starten met beide voeten 

2.Speler is lichtvoetig en heeft snelle voetjes 

3.Speler loopt economisch en gemakkelijk 

4.Speler is wendbaar 

5.Speler kan versnellen na de actie 

6.Speler kan kort stoppen en veranderen van richting 

7.Speler kan snel wisselen van ritme 

8.Speler heeft een goede sprongkracht 

9.Speler heeft een goed evenwicht 

10.Speler heeft voldoende stabiliteit 

11.Speler is sterk en atletisch (duelsterk) 

12.Speler kan snel herstellen na explosieve actie en de gehele wedstrijd 

volhouden 



Opbouwzone beheersen | Coaching 
richtlijnen

1.Speler kan in de juiste lichaamshouding de bal aannemen en doorspelen

2.Speler heeft het juiste balans bij de balaanname

3.Speler kan over de schouder kijken voor de balaaname 

(koppelingsvermogen)

4.Speler kan zich vlot, lichtvoetig en snel verplaatsen

5.Speler kan zeer snel starten met beide voeten

6.Speler is lichtvoetig en heeft snelle voetjes

7.Speler loopt economisch en gemakkelijk

8.Speler is wendbaar

9.Speler kan versnellen na de actie

10.Speler kan kort stoppen en veranderen van richting

11.Speler kan snel wisselen van ritme

12.Speler heeft een goede sprongkracht

13.Speler is sterk en atletisch (duelsterk)

14.Speler kan snel herstellen na explosieve actie en de gehele wedstrijd 

volhouden



Betere voetballers | meer voetbalatleten | 
voetballers met de juiste lifestyle

Explosiviteit

+

Snel 
herstellen

Kracht

SnelheidUithouding

LENIGHEID COÖRDINATIE



Integratie van LTPD in ons opleidingsplan

Voetbalatleet

LTPDPlan

Visie
Leerplan
Leerlijnen

Doelen per fase

Sneller
Sterker

Langer fris
Meer atleet

Explosiviteit Snel herstellen

Fysiek ontwikkelingsmodel: CLUSK



“LTPD”

LTPD | Bron en meer info
http://www.longtermplayerdevelopment.be/

http://mydugout.be/articles/view/322

http://www.aalst.be/documenten/publicaties%5Csport/bram%20de
%20winne%20syllabus%20[Compatibiliteitsmodus].pdf

http://longtermplayerdevelopment.be/PDF/bijscholing/bijscholing_fu
nctionele_kracht.pdf

VC Groot Dilbeek | Denkcel opleidingen

http://www.longtermplayerdevelopment.be/
http://mydugout.be/articles/view/322
http://www.aalst.be/documenten/publicaties%5Csport/bram de winne syllabus [Compatibiliteitsmodus].pdf
http://longtermplayerdevelopment.be/PDF/bijscholing/bijscholing_functionele_kracht.pdf
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