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Stretchen is een noodzaak!  
 
Door te trainen veroorzaak je minuscuul kleine blessures in je spiervezels. Des te slechter je 
conditie, des te groter de blessures kunnen zijn. De blessures komen voor in de spieren die het 
meest samentrekken tijdens de inspanning. Deze spierblessures zijn één van de redenen waarom 
je na een zware (kracht)training pijn hebt in je beenspieren. 
 
Dit microtrauma zorgt ervoor dat de spiervezels zwellen door een toevloed van ontstekingscellen. 
In de herstelfase kan er littekenweefsel ontstaan. Tijdens de onstekingsfase van dit proces 
reageert de spier met een soort reflexsamentrekking. Stretching helpt de spieren te relaxen en 
vermindert het zwellen van het spierweefsel. Bovendien is er bewijs dat een volledig gestretchte 
spier voor een oefening krachtiger kan samentrekken en de prestatie verbetert. Het is enorm 
belangrijk dat je een spier pas stretcht wanneer de spier volledig is opgewarmd. Er is 
wetenschappelijk bewijs dat het stretchen de elasticiteit van de spier danig verbetert en de kans 
op blessures danig verlaagt. Er is tot hiertoe echter niet bewezen dat het stretchen voor een 
oefening de kans op een directe blessure na een oefening verlaagt, maar het gezond verstand 
zou veronderstellen dat wanneer stretchen de onstekingszwelling beperkt ook de druk op de 
betreffende spieren vermindert en zo de kans op een spierletsel verkleint. 
 
Stretching is het ganse seizoen zeer belangrijk voor een sporter. Een training, lang of intensief, 
zorgt ervoor dat je spiercellen gekwetst raken. Stretching voor de training, na een goede 
opwarming, verkleint de kans op blessures. Een gestretchte spier kan beter presteren. Na een 
training zijn je spieren het warmst, maar hebben ze ook meer kleine blessures. Stretching heeft 
dan ook slechts effect als de stretching perfect wordt uitgevoerd.  

� Je moet er ten eerste voor zorgen dat je 'gebalanceerd' stretcht. Dit houdt in dat je altijd de 
spieren aan beide zijden van je lichaam op dezelfde manier oprekt. Stretch niet één kant 
meer dan de andere kant.  

� Zorg er ten tweede voor dat je nooit strekt totdat je pijn of ongemak voelt. Je moet niet 
verder gaan dan het punt waarop je een lichte spanning of een trekkend gevoel in je spier 
voelt.  

� Ten derde is het belangrijk dat je altijd rustig en gelijkmatig stretcht. Houd de stretch een 
seconde of vijftien vast en ontspan daarna rustig je spieren. Je moet nooit trekken of 
bonken als je stretcht. Dit kan blessures veroorzaken omdat de spier gedwongen wordt 
verder te strekken dan hij eigenlijk kan. Alle stretches moeten gelijkmatig en langzaam 
uitgevoerd worden.  

� Ten laatste moet je rustig blijven ademen. Flexibiliteitoefeningen behoren ontspannend te 
zijn. Diep, makkelijk en gelijkmatig ademhalen is de sleutel tot ontspanning. Houd nooit je 
adem in tijdens het stretchen.  

 
Verschillende methodes om te rekken 

Er zijn verschillende methoden om te stretchen. De meest gekende en gemakkelijkst uit te 
voeren is de Statische methode. De zgn. Contract - Relax methode (C-R) blijkt de meeste winst 
aan lenigheid op te leveren. Welke methode er ook gebruikt wordt, ze dient correct te worden 
uitgevoerd. In dit artikel worden de verschillende rekkingmethoden beschreven en met elkaar 
vergeleken.  
 
De mogelijke methoden om de lenigheid te verbeteren kunnen tot een 3-tal categorieën worden 
herleid. Elk van de rekkingmethoden (Ballistische, Statische of C-R) zal op één of andere manier 
inspelen op de reflexmechanismen die een spier o.a. beschermen voor overrekking. 
 
Ballistische oefeningen (of verend rekken) gebruiken verende en stotende bewegingen om de 
lenigheid te doen toenemen. Vanwege deze verende bewegingen worden de spierspoeltjes 
(sensoren die in de spieren en pezen liggen en die elke lengteverandering registreren) 
herhaaldelijk gerekt waardoor er een voortdurende weerstand van de spier tegen de rekking 
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aanwezig is. Verder zullen deze veringen nooit lang genoeg aanhouden om de peesreflex (ter 
ontspanning van de spier) op te wekken. Verend rekken wordt als minder veilig beschouwd en 
dient in elk geval na een grondige opwarming te gebeuren. 
 
Bij Statische rekkingoefeningen wordt de spier of spiergroep langzaam uitgerekt over een 
maximale afstand zonder veren. Deze houding wordt meestal langer dan 6 seconden 
aangehouden (de literatuur geeft tijden van 6 tot 60 seconden) zodat de peesreflex de spier zal 
ontspannen. Het statisch aanhouden zou eveneens zonder beschadiging de verbindingen tussen 
de contractiele eiwitten in de spiervezels verbreken. 
 
De Contract-Relax (C-R) methode is in feite een onderdeel van een kinesitherapie techniek die 
in de revalidatie van neurologische aandoeningen wordt toegepast. Deze methode bestaat uit 
2 delen:  

1. een isometrische samentrekking (samentrekken zonder beweging) van de te rekken spier 
gedurende enkele seconden waardoor de spier minder rekgevoelig is;  

2. vervolgens wordt de spier ontspannen en dan statisch gerekt. 
 
Welke techniek kunnen we gebruiken 

De vraag kan nu gesteld worden welke van deze technieken de beste is. Er werden een groot 
aantal studies uitgevoerd om de efficiëntie van de verschillende studies te onderzoeken. Alle drie 
methoden hadden een significant positieve invloed op de lenigheid. Algemeen kan men stellen dat 
zowel de Ballistische, Statische als de C-R methode de gewrichtsbeweeglijkheid doen toenemen.  
Ballistische en Statische rekkingoefeningen geven een vergelijkbaar resultaat. De C-R methode 
zal efficiënter zijn indien men een werkelijke toename van de gewrichtsbeweeglijkheid nastreeft. 
Deze methode wordt meestal ook therapeutisch toegepast waarbij de kinesist de rekking zal 
uitvoeren. Bij deze methode kan men zelfs na één sessie spectaculaire resultaten boeken. Bij 
statische rekkingoefeningen is er minder gevaar om de rekbaarheidgrenzen van het betrokken 
lidmaat te overschrijden vermits de rekking veel beter kan worden gecontroleerd.  
Welke methode men gebruikt kan afhankelijk zijn van het doel (opwarming of werkelijk nastreven 
van een toename van de gewrichtsbeweeglijkheid) en de omstandigheden waarin men zich 
bevindt (buiten, in een zaal, met een partner enz.). 
 
De Statische rekkingoefeningen gebruiken we bij voorkeur tijdens de normale 
sportbeoefening (voor en na de training of wedstrijd). Bij de statische rekkingmethode bestaat er 
praktisch geen gevaar om de normale rekbaarheidgrenzen van het spier-/pees apparaat te 
overschrijden. Het is een methode die in alle omstandigheden (binnen, buiten etc.) kan worden 
uitgevoerd.  
 
De Ballistische methode kan eventueel als een onderdeel van de opwarming worden gebruikt 
indien de zwaaioefeningen niet te hevig zijn en gelijkmatig worden uitgevoerd. Hoewel verend 
rekken (voornamelijk van ‘koude spieren’ als iets minder veilig kan beschouwd worden, zijn er 
toch enkele omstandigheden waarin verend rekken nuttig kan zijn. Het ballistisch rekken helpt 
om een dynamische flexibiliteit te ontwikkelen. 
 
De C-R methode kan het best worden toegepast wanneer het de bedoeling is om een extra 
rekkingprogramma uit te voeren. De oefeningen vereisen iets meer aandacht en concentratie. 
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In het bovenbeen onderscheiden we 4 grote spieren of spiergroepen:  

- De vierhoofdige dijbeenspier (m. quadriceps femoris) vinden we aan de voorzijde van het bovenbeen 
terug en overspant zowel het heup- als het kniegewricht. Deze spier zorgt voor het buigen van de heup 
en het strekken van de knie. 

- De hamstrings of ischiocruralen (m. semitendinosus; m. semimembranosus; m. biceps femoris) 
vormen de achterzijde van het bovenbeen en lopen eveneens over het heup- en kniegewricht. Deze 
spieren buigen het kniegewricht en strekken (samen met de bilspier) het heupgewricht.  

- De adductoren situeren zich aan de binnenzijde van het bovenbeen. Zij brengen het bovenbeen naar 
het lichaam toe (benen sluiten). We onderscheiden hierbij spieren die één gewricht, de heup (mono-
articulair) overspannen en bi-articulaire spieren die twee gewrichten overspannen (knie en heup)  

- De m. tensor fascia lata bevindt zich aan de buitenzijde van het bovenbeen. Samen met de bilspieren 
zal deze spier de benen openen (abductie).  

 
Stretchoefeningen:  
 

Vierhoofdige dijbeenspier 

����  Statisch 

Breng de rechterhiel langzaam naar het zitvlak. Zorg dat het 
bovenbeen evenwijdig blijft met het bovenbeen van het steunbeen. 

����  C-R methode 

Neem met de rechterhand de rechtervoet vast. Buig het been 
ongeveer 45° en probeer het gedurende een 4-tal seconden te 
strekken terwijl u het been tegenhoudt. Ontspan 2 à 3 seconden en 
trek dan de hiel tot tegen het zitvlak. 
  
 
Opgelet!  
Niet vooroverbuigen; geen holle rug en romp vormen. 

 

����  Alternatief 1 

In zit op stoel of lage plint of fiets met één been op de grond.  
 

 

����  Alternatief 2 

In kniestand (1 knie op de grond, het andere been gebogen). 
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����  Alternatief 3 

In zit op hielen. Tracht hierbij het bekken naar achter te kantelen. 
Steun met de handen achter de hielen. 

  
 

Bij de C-R methode eerst het bekken opheffen en vervolgens op de 
hielen zitten en bekken naar achter kantelen. 

  

 
 

 

Hamstrings 

����  Statisch 

Stand op linkerbeen; rechterbeen rust op bank of afsluiting; 
langzaam vooroverbuigen met handen naar voet. 

 

����  C-R methode 

Eerst naar voor gestrekte been trachten te buigen en dan statisch 
rekken. 

 

����  Alternatief 1 

In kniestand; 1 been gestrekt voorwaarts; langzaam 
vooroverbuigen; handen in steun naast gestrekt been. 

 
 

 

����  Alternatief 2 

In stand met gekruiste benen; buig voorover en tracht met de 
handen de grond te raken; hielen op de grond houden; hierdoor 
worden de hamstrings van het achterste been intenser gerekt. 
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Adductoren mono-articulair  

����  Statisch 

In zit, voetzolen tegen elkaar. Breng langzaam de knieën uit elkaar 
door eventueel met de handen of ellebogen te drukken aan de 
binnenzijde van de knieën. 

  
 

 

����  C-R methode 

Tracht eerst de knieën naar mekaar te drukken terwijl u ze 
tegenhoudt met handen of ellebogen. Doe na enkele seconden 
ontspannen de statische rekoefening. 
  
 

 
 

Adductoren bi-articulair 

����  Statisch 

Spreidstand. Buig langzaam door het rechterbeen tot u de 
gewenste spanning aan de binnenzijde van het linkerbeen voelt.  

����  C-R methode 

Idem maar eerst linkerbeen trachten te sluiten gedurende een 4-tal 
seconden.  

 
 

Tensor fascia lata 

����  Statisch 

Sta zijdelings op ongeveer 1 meter van een afsluiting en neem de 
afsluiting vast. Terwijl de voeten blijven staan, langzaam 
doorzakken zodat er rekking aan de buitenzijde van de heup 
ontstaat.  

����  C-R methode 

Sta zijwaarts langs een muur met linkerschouder tegen muur. Kruis 
linkerbeen achter rechter en druk met gestrekt linkerbeen tegen het 
rechterbeen. Hou dit 4 tellen aan en doe dan de statische 
rekoefening.   

����  Alternatief 1 

Start in zijlig. Duw de romp met beide handen opwaarts tot zijzit. 
Plaats de voet van het bovenste been voor de gestrekte knie. Voel 
de rekking aan de zijkant van de romp en de zijkant van de heup.  
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In het onderbeen onderscheiden we de volgende spiergroepen  

 

- Aan de voorzijde van het onderbeen bevinden zich een aantal spieren (m. tibialis anterior; m. extensor 
digitorum longus; m. peroneus longus en brevis) die er voor zorgen dat de voet kan worden opgetrokken 
(dorsiflexie) en de binnenzijde van de voet kan worden opgeheven (supinatie).  

- De achterzijde van het onderbeen wordt gevormd door de bovenste kuitspier (m. gastrocnemius) en de 
diepe kuitspier (m. soleus). Deze 2 spieren hebben samen een gemeenschappelijke eindpees namelijk 
de achillespees. Een typische beweging voor deze spier: op de tenen staan.  

 
Stretchoefeningen:  
 

Voorzijde onderbeen 

����  Statisch 

Zithouding, linkerbeen gestrekt, rechterbeen gebogen zodat 
rechtervoet met buitenkant op linkerbovenbeen rust. Trek 
met linkerhand aan tenen rechter voet tot rekking gevoeld 
wordt ter hoogte van spieren van rechter scheenbeen. 

����  C-R methode 

Zelfde uitgangshouding maar voordat je dat gaat rekken 
eerst gedurende 4 seconden voet tegen weerstand trachten 
te buigen. 

 

 

Achterzijde onderbeen 

����  Statisch 

Voorwaartse spreidstand, handen tegen muur, boom, 
afsluiting… . De achterste voet staat ongeveer 1 meter van 
de steun. Langzaam rekken terwijl de hiel op de grond blijft 
en de voet recht vooruit wijst. De m. soleus kan extra gerekt 
worden door het achterste been lichtjes te buigen.  

����  C-R methode 

Idem maar eerst 4 seconden op de tenen staan  

����  Alternatief 1 

Deze spiergroep kan ook gerekt worden als u met de tenen 
op een verhoging van enkele cm gaat staan. 

 

 

 


