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Even voorstellen

• Chantal Berga
• Manueel therapeut/ sportfysiotherapeut
• Triathlete met lopen als favoriete onderdeel
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Efficiënt lopen

• Wat is efficiënt bewegen?
• Wat is efficiënt lopen?

• Wat is functionele krachttraining?
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Efficiënt lopen

• Welke voorwaarden zijn nodig om 
efficiënt te kunnen lopen?

• Wanneer traint de atleet dit?
• Krachttraining

• Integreren in training (warming up)
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Stabiliteit van de keten

• ↑ stabiliteit > ↑ krachtoverdracht 
> efficiënt lopen: snelheid en 
techniek

• ↑ krachtoverdracht > ↓ blessures
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Ongecontroleerde bewegingen

• Niet optimale, ongecontroleerde bewegingen van 
het gewricht in een bepaalde richting leiden tot 
inefficiënte beweegpatronen

• Is het gevolg van:
• verstoorde coördinatie van één of meerdere spieren 

in samenwerking. 
• techniek
• zwakke spier of spiergroep

• Stabiliteit in de romp, mobiliteit in de ledematen

• Herkennen > beïnvloeden
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Kneeing in Pelvic drop
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Efficiënte bewegingen aanleren

• Hardlopen is een dynamische cyclische beweging. 
• Corrigeren in de hardloopbeweging is vaak 

moeilijk. 
• Functionele krachttraining is krachttraining gericht 

op het trainen van kracht en controle in een 
zoveel mogelijk aan de loopbeweging 
gerelateerde vorm. 

• Indien de loper niet in staat is de beweging aan te 
passen of de oefeningen uit te voeren: Oefening 
eenvoudiger maken
• Let op: je komt nu verder af te staan van de 

functionele beweging
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Accent Functionele training

• Indien we opdrachten niet CORRECT 
uitvoeren trainen we de inefficiënte 
beweging.

• Indien we coördinatieoefeningen doen 
tijdens warming-up of lopen willen we de 
coördinatie trainen!

• Als we snel bewegen kunnen we makkelijk 
compenseren.

• Dus: we willen controle tijdens de 
bewegingen.
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Hoe kom ik tot functionele 
oefeningen?
• Bewustwording van de fout en waar deze 

plaatsvindt

• Spierspecifiek, met welke spier corrigeer ik de 
beweging

• In deelactiviteit: in en uit de belangrijke beweging
• In functionele beweging: toepassen van stabiliteit

• Sportspecifiek
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Opbouw in training

Progressie in de oefeningen:
• Statisch → dynamisch
• Klein → groot
• 2 benen → 1 been
• Langzaam → snel
• Coördinatie/kracht → explosiviteit
• Inzetten van hulpmiddelen (bal/ dynaband)

• Loopscholing
• Sportspecifiek
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Fases in opbouw

Warming-up:
• Circulatie
• Mobiliseren
• Toniseren (kracht)
• Explosiviteit

Krachttraining:
• Circulatie
• Mobiliseren
• Toniseren (kracht)
• Explosiviteit
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Praktijk:

• Het zittende loopje
• De pelvic drop
• De draaier (overmatige rotatie)
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Praktijk
Hoe kom ik tot functionele 
oefeningen?

• Bewustwording van de fout 
en waar deze plaatsvindt

• Spierspecifiek, met welke 
spier corrigeer ik de 
beweging

• In deelactiviteit: in en uit 
de belangrijke beweging

• In functionele beweging: 
toepassen van stabiliteit

• Sportspecifiek

Opbouw in training
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• Progressie in de oefeningen:
• Statisch → dynamisch
• Klein → groot
• 2 benen → 1 been
• Langzaam → snel
• Coördinatie/kracht → 

explosiviteit
• Inzetten van hulpmiddelen

(bal/ dynaband)

• Loopscholing
• Sportspecifiek



Het zittende loopje

• Strekking van de heup
• Bilspier
• Pelvic bridge
• Dead lift
• Single leg dead lift
• Skipping + stabiele heup
• Lopen vanuit strekking
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De pelvic drop

In de heup zakken
• Heup moet in de lijn met schouder en enkel 

blijven: abductoren
• Abductie heup in zijlig
• Single leg stance + vrije heup/ armen 

bewegen
• SLS + abductie heup standbeen
• Huppen + stabiliseren
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Overmatig roteren

• Heup draait naar binnen/romp draait te veel 
mee:

• Exorotatie heup (side lying clams)
• Squat + knie controle (dynaband)
• Lunge (let op knie)
• SLS + armzwaai
• Step up/knee up
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Krachtoefeningen functioneel 
maken
• Lage buikspieren in ruglig: rug stabiel, 

heup strekking
• Pelvic bridge: explosief heup strekken, 

armzwaai
• Eenbenige oefeningen in stand: strekking 

heup, strekking romp
• Rotary torso: incl. armzwaai
• Loopoefeningen met weerstand: 

dynaband/bal
• Etc. etc.
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