
COLUMN: OVERSPEL – ROBIN ADRIAENSSEN – PHYSICAL COACH SPORTING 
LOKEREN

Robin Adriaenssen is physical coach bij Sporting Lokeren. De jongste in het vak op het hoogste niveau.
Hij bereidt een boek voor over deze aspecten van het voetbal. Hij schrijft geregeld een column op 
www.dewitteduivel.com. Titel van column én boek: Overspel. 

Voetbal is de meest complete en mooiste sport ter wereld. Twee ploegen die elkaar 90' bekampen op 
technisch, tactisch en fysisch vlak. Een passie die voor velen vaak uitmondt in de belangrijkste bijzaak.
Zo ook voor mij. Hieronder een column geschreven tijdens de busrit met Sporting Lokeren van en naar
KV Mechelen. Even de gedachten verzetten voor we de Kakkers in de ogen kijken.

Pré Warm - Up 

Elke speler beschikt over zijn eigen player bag. Dit pakket bestaat uit een foam roller, een suspension
trainer, een springtouw en een set mini weerstandsbanden. Dit zijn basics voor iedereen die serieus 
met zijn sport bezig is. Als coach kan je zo groepssessies geven omtrent kracht, lenigheid en 
blessurepreventie maar spelers kunnen hier ook individueel mee aan de slag. Wij hanteren het vaak 
als pré warming up in onze fitnesszaal. Een kwartier voor de training verzamelen we in de zaal en 
beginnen we te werken. Soms individueel, soms in groep. Aan het begin van de week meer gericht op
kracht en stabiliteit. Tegen het einde van de week specifiek naar lenigheid en mobiliteit. Dit geeft de 
mogelijkheid aan de technische staf om op het veld sneller over te stappen naar technisch - tactische 
vormen. 

http://www.dewitteduivel.com/


Foam rollen de nieuwe hype? 

"Coaches met veel spierblessures moeten zichzelf in vraag stellen," zegt Peter Catteeuw, één van de 
experts uit mijn boek. Vaak wijst men eerst naar de trainingsbelasting, al kan je ook preventief 
maatregelen nemen om dit te vermijden. Foam rollen is daar één van maar wat is het eigenlijk? Heeft
het nut of is het nonsens? 

Een goede sportmassage is onvervangbaar maar helaas niet altijd ter onze beschikking. Hier biedt de 
Foam roller de ideale oplossing. Deze cilindervormige tool helpt om zelfstandig triggerpoints in onze 
spieren te ontspannen. Zo ontspant het gebied rondom deze pijnlijke plek en is de doorbloeding van 
de spier geoptimaliseerd. Hoe meer triggerpoints in onze spieren, hoe minder goed deze 
functioneren en des te groter de kans op een vervelende blessure. 

Krachttraining in het voetbal zonder dure materialen? 

Het is donderdagavond, samen met jouw groep sta je op het veld in functie van de 
wedstrijdvoorbereidende training. De tegenstrever van komend weekend speelt 3-5-2 en hun 
flankspelers schakelen niet snel genoeg om. Hierdoor komt er veel ruimte vrij en uiteraard zie jij hier 
mogelijkheden als coach. Daarom een afwerkvorm waarbij jouw flankspeler, na een individuele actie,
de bal teruglegt van op de doellijn. Jouw aanvallende middenvelder scoort keer op keer. Dit kan niet 
mislukken. 



Zondag tijdens de wedstrijd gebeurt het. Jouw aanvallende middenvelder krijgt de bal in de perfecte 
situatie. Jouw armen vliegen al in de lucht en heel de bank springt recht. Toch besloot hij over. 
Huizenhoog over zelfs. De omstandigheden tijdens de wedstrijd waren anders dan op training. Jij had
er echter geen rekening mee gehouden verdedigers te integreren tijdens de afwerkvorm. De manier 
van trainen stond in contrast met de situatie tijdens de match. Veel te vaak gebeurt dit ook met 
krachttraining. Ouderwetse fitnesstoestellen zijn verleden tijd. Functionele krachttraining in 
beweging is de toekomst. 

Ideaal voor deze manier van trainen is het gebruik van een suspensiontrainer. Deze kan men 
eenvoudig ophangen aan het doel en je kan zelfs de bal integreren. Bijkomend voordeel is dat men 
enkel gebruik maakt van eigen lichaamsgewicht. Belangrijk om in het begin spelers dit correct te 
leren gebruiken maar nadien een absolute meerwaarde voor voetballers. 

Is het trainen van beenspieren gevaarlijk voor een voetballer? 

Op deze vraag bestaat geen eenduidig antwoord omdat dit erg afhangt van het individu. Wees 
voorzichtig met spelers die nooit specifieke krachttraining voor de benen hebben gedaan. Een ideale 
eerste stap is het werken met elastieken. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende sterktes en noemt 
men mini-weerstandsbanden. 

Deze trainingsvorm leg je best op aan het begin van de week. Zo zorg je ervoor dat spelers hiervan 
voldoende gerecupereerd zijn tegen het weekend. Let op dat spelers eerst een goede dynamische 
opwarming kregen. Het trainen van de beenspieren lijdt dus niet tot meer blessures als men dit 
aanpakt op een verantwoorde manier. Doe de test, neem het mee in je periodisering en bevraag hoe 
spelers zich lichamelijk voelen de dagen nadien. 



Kunnen onze kinderen nog touwtjespringen? 

Het verschil tussen vroeger en nu is enorm. De tijd dat kinderen veilig op straat konden spelen ligt 
achter ons. Multimedia heeft een belangrijke plaats gekregen in onze maatschappij. Kinderen 
worden omwille van omgevingsfactoren minder gestimuleerd om te bewegen. Het algemeen vormen
van atleten gebeurt niet meer op straat maar is nu de taak van elke sportclub. 

In de jongere categorieën wordt regelmatig multimove georganiseerd. Een prima eerste stap naar de 
integratie van andere sporten in het voetbal. Zo creëert men atleten, mensen die op alle fysieke 
vlakken uit de voeten kunnen. Ook touwtjespringen is een prima oefening voor voetballers. Ideaal als
pré warm - up maar het zou ook fenomenale effecten hebben op de vetverbranding. Uitproberen 
dus! 

Ter informatie: we hebben zonet KV Mechelen geklopt met 0-2. 
Feest op de bus dus met radio Nostalgie en onze geweldige 
afgevaardigde: de heer Willy Peeters. Dans ze Willy!

Robin Adriaenssen meets Willy Peeters


