
                                             Wat is een goede conditie? 

 

Voor ieder mens geldt dat het op peil houden van een goede basisconditie van belang is.  

Je doet dit door dagelijks voldoende te bewegen of ‘actief’ te zijn; minstens 30 minuten per dag, 

gebaseerd op de Nederlands Norm Gezond Bewegen (NNGB). Deze norm gaat uit van het minimum 

en voor een fit en gezond lichaam en goede sportprestaties zul je jezelf meer in beweging moeten 

brengen.  Meestal associëren leken ‘conditie’ met het uithoudingsvermogen maar als we het hebben 

over conditie ruime zin gaat het  om de samenwerking tussen de grond motorische eigenschappen; 

kracht, uithoudingsvermogen, snelheid, lenigheid en coördinatie. 

 

Een duidelijke definitie van een “goede” conditie is moeilijk te geven, omdat de betekenis van een 

goede conditie per individu verschilt en afhankelijk is van het doel. Een goede conditie heeft dus te 

maken met wie je bent en wat je wilt bereiken. 

 

De basis 

Het uithoudingsvermogen vormt in vrijwel iedere sport de basis van je prestaties en is  nodig voor 

het ondersteunen van de conditie in ruime zin, ofwel de overige grond motorische eigenschappen.  

 

Binnen de trainingsleer  wordt het uithoudingsvermogen omschreven als het vermogen om langdurig 

weerstand te bieden tegen optredende vermoeidheid. Het uithoudingsvermogen is grotendeels 

afhankelijk van het cardiorespiratoir (hart en longen) en cardiovasculair systeem (hart en bloedvaten) 

die verantwoordelijk zijn voor het zuurstoftransport naar de spieren die nodig zijn voor het aanzetten 

tot beweging.  

 



Voordeel 

Hoe beter je hart en longen functioneren, des te meer zuurstof ze kunnen opnemen. Mensen die 

goed getraind zijn hebben bij inspanning een lagere hartslag. Het hart hoeft minder snel te pompen 

om de gewenste hoeveelheid zuurstof door het lichaam te transporteren. Hierdoor kan een 

beweging langer worden volgehouden en uitgevoerd voordat vermoeidheid optreedt.  

 

Positieve gevolgen 

Uit nationaal en internationaal onderzoek is gebleken dat conditie, met name het cardiovasculaire 

vermogen ofwel uithoudingsvermogen, een belangrijke rol speelt voor het verbeteren van 

sportprestaties en voorkomen van blessures. Daarnaast heeft het ook een positief effect op "niet-

sporters" aangezien je minder snel moe bent, meer kan hebben in tijden van stress en sneller 

herstelt. 

 Een goed ontwikkeld uithoudingsvermogen heeft zowel een positieve invloed op de 

wedstrijdprestatie op zichzelf als op de belastbaarheid in training.·  Het biologische systeem 

van getrainde sporters kan gevormde afvalstoffen sneller elimineren en energetische 

tekortkomingen beter compenseren. Dit betekent dat de sporter een optimaal herstel heeft 

na zware fysieke belasting. 

 De op uithoudingsvermogen getrainde sporter is meer bestand tegen stress en vertoont een 

hogere psychische stabiliteit. 

 Beter getrainde sporters raken minder snel geblesseerd dan slecht getrainde. Bij hen is het 

systeem van de pezen en spieren niet snel vermoeid, geeft een hoge effectieve 

blessurebescherming.  

 De op uithoudingsvermogen getrainde sporter verbeterd zijn immunologische afweer in 

zoverre dat hij minder vatbaar is voor infectieziekten als verkoudheid, hoest, griep enz. 

Hierdoor mist hij minder trainingen en wedstrijden, en lijdt geen prestatie verlies  

 

 

 

 



Richtlijnen en training 

Voor verbetering en training van aeroob uithoudingsvermogen dienen de juiste richtlijnen te worden 

gehanteerd voor het behalen van resultaat. 

 Hiervoor geldt de minimale richtlijn van 2 a 3 keer per week 20-30 min op 70-80% Hmax 

gedurende 6 weken, voor training en verbetering van het aeroob uithoudingsvermogen. 

  Om resultaat te blijven behalen en behouden dient de belasting  geleidelijk te worden 

verhoogd. Begin met een verantwoorde opbouw.  

 Prestatieverbetering van het aeroob uithoudingsvermogen die tot stand is gekomen als 

gevolg van een lange trainingsperiode moet worden onderhouden omdat deze bij staking 

van training vermindert of zal verdwijnen. 

 Training van het aeroob uithoudingsvermogen door middel van specificiteit van beweging is  

het effectiefst.  

 

Afb. http://www.postema.nl/Polar-Club 
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