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Bedankt! 

Allereerst willen wij jou bedanken voor het kiezen van ons e-boek ‘Trainingsgids voor thuis 

sporters’. 

Als trainingspartner en coach hopen wij jou met dit boek te kunnen ondersteunen om thuis 

sporten mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat je sportieve doelstellingen worden behaald. 

Het e-boek bestaat uit algemene tips die bijdragen aan een betere uitvoering van de oefening, 

diverse oefeningen met een pull up bar ter versterking van het lichaam en als laatste 

weerleggen we een aantal veel voorkomende fouten.  

We garanderen dat je na het lezen van dit e-boek in staat bent een veelzijdige training uit te 

voeren, waarbij een sportschool niet langer meer nodig is. Succes met trainen. 

Onze visie 

Het is onze droom dat Zoluko bijdraagt aan een energiek, minder stressvol en gelukkig 

leven. 

Het is onze droom om er binnen 10 jaar voor te zorgen dat het percentage volwassenen met 

overgewicht en/of te weinig dagelijkse bewegen sterk is afgenomen, waardoor we als mens 

gezonder en fitter worden. Door onze droom na te jagen zorgen we ervoor dat we energieker, 

minder stressvol en gelukkiger door het leven gaan. 

Dit ultieme doel willen wij met Zoluko behalen door thuis sporten toegankelijk te maken en 

onder andere een full service productaanbod aan te bieden, waarbij we iedereen die fitter wilt 

worden, maar beperkte tijd of mogelijkheden heeft om buitenhuis te sporten te ondersteunen 

om zijn/haar sportieve doelstellingen te behalen. 

Onze missie 

Het is de missie van Zoluko om thuis sporten voor iedereen toegankelijk te maken. 

De Zoluko klant zoekt naar een manier om hun persoonlijke sportieve doelstellingen te 

behalen, waardoor ze onze oplossingen verkiezen boven beschikbare alternatieven, omdat wij 

als de thuis sport specialist jou helpen met het behalen van het gestelde doel. 

We leveren consequent de unieke kenmerken en voordelen waarop onze klanten rekenen, en 

we beloven dat we onze hoge service standaard altijd blijven waarborgen, met als ultiem doel 

dat de Zoluko klant fitter, gezonder en gelukkiger door het leven gaat. 

Zoluko maakt thuis sporten toegankelijk, waardoor de klant kiest voor ons aanbod om de 

gestelde sportieve doelstelling te behalen en weet dat Zoluko voor hem/haar klaar staat. 
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Feedback 

Mocht je vragen hebben over het e-boek of over één van de Zoluko producten dan horen wij 

dit graag. Je kan altijd contact met ons opnemen door te mailen naar info@zoluko.nl. Het 

Zoluko team staat 24/7 voor je klaar om je verder te ondersteunen.  

Productbeoordeling 

Als je één van de Zoluko producten bezit en hier tevreden over bent, dan zou het ons enorm 

helpen als je jouw feedback achterlaat op bol.com, Trustpilot of op Google. We zouden het erg 

op prijs stellen als je een eerlijke productreview wilt achterlaten, jouw productervaring is 

namelijk goud waard voor een klein bedrijf als dat van ons maar zeker ook voor andere klanten! 

Alvast heel erg bedankt! 

Word lid van het Zoluko team 

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste blogs, leukste oefeningen & trainingstips voor thuis 

en de beste aanbiedingen? Schrijf je dan in voor onze 

nieuwsbrief 

en mis niets! Kan je niet 

wachten om meer te weten te komen over de mogelijkheden van thuis sporten en trainen met 

lichaamsgewicht dan raden wij jou aan om te kijken op onze blog pagina.  

Daarnaast bieden wij je ook de mogelijkheid om ons te volgen op Facebook en Instagram, 

waarop we regelmatig de interessante en effectieve trainingstips zullen delen. Zo ben je altijd 

helemaal op de hoogte en een stapje dichterbij om je sportieve doelstelling te behalen. 

 

                       

Volg ons op Facebook         Volg ons op Instagram 
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Intro 

Dit e-boek is geschreven door de specialisten van het Zoluko team om jou te informeren, maar 

vooral te ondersteunen bij het trainen. Jouw persoonlijke lichaamscoach binnen handbereik. 

Door handige tips, de beste oefeningen en veel voorkomende fouten toe te lichten versterk jij 

jouw rugspieren eenvoudig en effectief met één van de Zoluko Pull Up Bar.    

Maar waarom is rugspieren trainen belangrijk? 

Veel volwassenen sporten niet of te weinig, waardoor de rugspieren in kracht afnemen. 

Daarnaast wordt rugspieren trainen niet altijd als belangrijk ervaren. Naarmate de tijd verstrijkt 

en de rugspieren niet meer gewend zijn aan voldoende beweging vergroot je de kans op 

rugklachten aanzienlijk. Je hoeft voor gezonde en sterke rugspieren echt geen atleet of 

bodybuilder te zijn om eventuele rugklachten te kunnen voorkomen. De meeste oefeningen 

doe je eenvoudig vanuit huis. Voordat we hier verder op ingaan benoemen wij de voordelen 

van sterke rugspieren. 

De voordelen van rugspieren trainen en de effecten van sterke rugspieren zijn als volgt: 

• Rugspieren voorkomen dat je schouders naar voren trekken en dragen bij aan de onder-

steuning van je wervelkolom. Door rugspieren trainen verbeter je jouw lichaamshouding. 

• Je rugspieren behoren tot de grote spiergroepen in jouw lichaam. Door je rugspieren te 

trainen verbrand je dagelijks meer calorieën. Onze spieren zijn tenslotte de motor van ons 

lichaam. Door rugspieren te trainen kom je dus minder snel aan. 

• Je verlaagt de kans op blessures, doordat rugspieren voor ondersteuning zorgen van de 

wervelkolom en zorgen dat je een gezonde neutrale houding hebt bij stilstand en tijdens 

beweging. 

• Bij vrijwel iedere fysieke inspanning gebruik je jouw rugspieren. Je zult merken dat fysieke 

inspanningen zoals wandelen, sporten en tillen eenvoudiger worden en/of langer vol te 

houden zijn. Rugspieren trainen helpt jouw fysieke prestaties verbeteren. 

• Combineer het trainen van de buikspieren en rugspieren met elkaar en zorg voor stabiele 

rompspieren. Door sporters wordt dit ook vaak je ‘core’ genoemd. 

Dit zijn slechts enkele redenen waarom het trainen van jouw rugspieren uiterst belangrijk is, 

ongeacht je persoonlijke sportieve doelstelling. Wij hopen dat je ervan bewust bent geworden 

dat onze rugspieren erg belangrijk zijn en dat je niet kunt wachten om meer te lezen over de 

anatomie van onze rugspieren en de diverse oefeningen met een Zoluko Pull Up Bar.  
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Belangrijke opmerking 

Voordat we aan de slag gaan met de oefeningen in dit e-boek adviseren wij altijd te starten 

met een goede warming-up. De spieren opwarmen en losgooien is van essentieel belang voor 

de start van iedere training. Een warming-up kan bestaan uit bijvoorbeeld jumping jacks en 

touwtjespringen in combinatie met rek- & strekoefeningen. Twijfel je over de warming up of 

heb je vragen omtrent dit onderwerp dat adviseren wij om contact op te nemen met een 

gediplomeerd sport adviseur in jouw regio. 

Let op! Ervaar jij pijn in spieren en/of gewrichten tijdens het thuis sporten raadpleeg dan een 

medisch expert. 

Fysieke training brengt een klein risico op letsel met zich mee. Het is belangrijk om jouw eigen 

grenzen te kennen en deze niet te overschrijven. Alle oefeningen zijn voor volwassenen van 

18 jaar of ouder en mogen nooit door kinderen worden uitgevoerd. Dit e-boek is uiterst 

zorgvuldig geschreven, maar desondanks kunnen wij de juistheid en volledigheid van de 

inhoud niet garanderen. De uitvoering is voor eigen risico en verantwoordelijkheid.  

Zoluko sluit de aansprakelijkheid voor letsel of (gevolg)schade uit als gevolg van de uitvoering 

van de oefeningen beschreven in dit e-boek. De materialen van Zoluko of derden partijen 

welke worden gebruikt voor de uitvoering van de oefeningen dient altijd vooraf geïnspecteerd 

worden ter controle of alles in orde is.  

De inhoud van dit e-boek zijn beschermd door copyright en is eigendom van Zoluko. Als je de 

inhoud van dit e-boek wilt gebruiken, vraag het ons dan vooraf per mail info@zoluko.nl. In 

geval van schending van het copyright zullen er gerechtelijke acties worden genomen. 

Het delen van dit e-boek met vrienden, familie en/of collega’s is toegestaan, mits de volledige 

inhoud van dit e-boek als pdf-bestand wordt gedeeld. Zo kunnen wij de volledigheid van het 

Zoluko Trainingsgids voor thuis sporters voor al onze lezers garanderen. 
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Welke spieren versterken we met optrekken? 

De rugspieren 

De functie van de rugspieren is voornamelijk het naar beneden brengen van de arm en het 

roteren ervan langs het lichaam vanuit gegeven positie. De rugspieren trainen we dus vooral 

door trekkende bewegingen te maken met het lichaam. Daarnaast gebruikten wij lang geleden 

onze rugspieren om stabiel te blijven hangen, iets wat apen nog steeds doen. De rugspieren 

omvatten een groot aantal spieren die hiervoor nauw met elkaar samenwerken.  

 
Figuur 1: Anatomie van de grote rugspieren 

Musculus Latissimus Dorsi (brede rugspier) 

De Musculus Latissimus Dorsi of brede rugspier is een platte brede spier en tegelijkertijd de 

grootste spier in ons lichaam. Vanwege de aanhechtingen aan de voorzijde van de bovenarm 

kunnen we de brede rugspieren trainen bij oefeningen waarbij de handen niet te ver van elkaar 

vandaan geplaatst worden. Voor maximale belasting van deze spier gebruiken wij bij pull up 

oefeningen doorgaans een handgreep op schouderbreedte. 

Musculus Trapezius (monnikskapspier) 

De Musculus Trapezius, ook wel bekend als de monnikskapspier, bestrijkt het grootste 

gedeelte aan de bovenkant van onze rug en loopt door tot onze nek. Het woord Trapezius 

verwijst naar de trapeze-achtige vorm van de spier.  

mailto:info@zoluko.nl
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De Musulus Trapezius heeft aanhechtingen op de nek en loopt naar beneden langs onze 

rugwervels. Zijwaarts hecht de Musculus Trapezius aan op het sleutelbeen en op de 

schouderbladen. Deze grote rugspier is te trainen via een diversiteit aan oefeningen welke we 

thuis efficiënt kunnen uitvoeren. 

Musculus Teres Major (grote ronde armspier) 

De Musculus Teres Major bevindt zich tegen de buitenste rand van het schouderblad en heeft 

als functie de arm naar het lichaam toe bewegen in zijwaartse richting, de arm naar binnen 

draaien in het schoudergewricht en de arm naar achteren bewegen. Deze rugspieren trainen 

we onder andere met een chin up of dumbell row oefening. 

Musculus Rhomboides (grote ruitvormige spier) 

De Musculus Rhomboides of grote ruitvormige spier is een spier aan de rugzijde onder de 

nekwervel en bevindt zich dieper in het lichaam onder de Musculus Trapezius. Deze 

rugspieren trainen we door onder andere een behind-the-neck pull up, chin up, dumbell row, 

maar ook een push up. 

Musculus Erector Spinae (rugstrekker) 

De Musculus Erector Spinae of rugstrekker loopt in de lengte over de rug, van de billen tot de 

schouders. Samen met de buikspieren zorgt de Musculus Erector Spinae voor stabilisatie van 

het lichaam. Een belangrijke spier om bij het trainen van de rugspieren aandacht aan te 

besteden. Een aantal oefeningen voor deze spier zijn bridge, deadlift, barbel bent over row en 

plank. 

De armspieren: 

Bij het versterken van de rugspieren door middel van krachttraining zal je merken dat jouw 

armspieren ook belast worden. Om die reden lichten wij een drietal belangrijke boven- en 

onderarmspieren nader toe in dit hoofdstuk. 

Musculus Biceps Brachii (biceps) 

De Musculus Biceps Brachii is de bovenarmspier, welke in de volksmond bekend staat als 

biceps of spierballen. De biceps heeft twee oorsprongen, wat wil zeggen dat de biceps aan de 

bovenkant twee pezen heeft die op verschillende plaatsen aanhechten. Hier vanuit vloeien 

twee spierkoppen samen tot één pees die zit aangehecht op de onderarm. Onze biceps is een 

spier die ervoor zorgt voor de buigende beweging van het ellebooggewricht, het opendraaien 

van de onderarm (draaien van hand/pols) en het naar voren heffen van de arm. 

mailto:info@zoluko.nl
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Musculus Brachialis (armflexor) 

De Musculus Brachialis is een spier die aan de voorzijde over het ellebooggewricht loopt. Hij 

is samen met de Musculus Biceps Brachii de belangrijkste buigspier in de bovenarm. Het is 

een slanke, platte spier die onder de biceps ligt langs de voorzijde van de onderste helft van 

het opperarmbeen en voor het ellebooggewricht. Deze spier beschermt de elleboog en helpt 

bij het buigen (flexie) en roteren van de onderarm. Het trainen en vergroten van deze spier 

zorgt ervoor dat onze biceps meer naar voren komen, waardoor de massa in onze bovenarmen 

toeneemt. Dit lichten wij in een later hoofdstuk verder toe. 

 

 
Figuur 2: Anatomie van de bekendste armspieren 

Musculus Brachioradialis (onderarm) 

Onze bekendste onderarmspier is de Musculus Brachioradialis en heeft als functie de pols 

naar boven en naar beneden buigen. Ondanks dat er oefeningen zijn waarmee je de onder-

armen kunt trainen wordt de Musculus Brachioradialis voldoende belast door het uitvoeren van 

bovenarm en/of rugspier oefeningen. Echter dragen de onderarmspieren bij aan een sterke 

grijpkracht, waarmee je jouw voordeel kunt doen tijdens pull ups. 
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15 tips voor gegarandeerd meer pull ups 

Tip 1 – Luister naar jouw lichaam 

De belangrijkste regel van krachttraining is dat je jouw limiet moet kennen en je goed naar 

jouw lichaam luistert. Dit betekent dat je luistert naar het lichaam op het moment van trainen. 

Want iedere training is uniek door onder andere de aanwezige voedingsstoffen, energielevel 

/vermoeidheid, uithoudingsvermogen en eerdere belasting in de vorm van spierpijn. Luister 

dus goed naar jouw lichaam, zodat eventueel letsel kan worden voorkomen en stop direct met 

trainen wanneer je last hebt van lichte pijn in spieren en/of gewrichten. De overbelasting van 

een spier kan namelijk weken duren om volledig te herstellen, waardoor je alle opgebouwde 

trainingsresultaten weer kwijt kan raken. Dit is uiterst demotiverend en kan eenvoudig 

voorkomen worden. 

Start altijd met een warming up 

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken dat een warming up essentieel is voordat je 

begint met trainen. Over een warming up wordt vaak lichtzinnig gedaan, maar men vergeet 

dat krachttraining veel van onze spieren en gewrichten vereist. Door een korte warming up te 

voltooien voor iedere training verlaag je de kans op letsel aanzienlijk. De allerbeste warming 

up die wij kunnen adviseren voor onze spieren is ongeveer 3 minuten touwtjespringen. Met dit 

Professionele springtouw wordt de warming up kinderspel en helpt het ons op razendsnel 

tempo calorieën verbranden. Een musthave voor iedere thuis sporter. 

Tip 2 – Kwaliteit boven kwantiteit 

De tweede tip die wij jou geven is de algemene levensles, kwaliteit boven kwantiteit, waarmee 

bedoeld wordt dat je moet focussen op het kwalitatieve gedeelte in plaats van de hoeveelheid. 

Dit is een uiterst belangrijke les binnen krachttraining. Je kunt beter 6 keer optrekken met een 

perfecte executie in plaats van 10 keer met een onjuiste lichaamshouding.  

Het is daarom essentieel dat je de juiste techniek onder de knie krijgt. Kijk met je hoofd recht 

vooruit of licht omhoog en pak de optrekstang op schouderbreedte. Een te brede grip beperkt 

je coördinatievermogen, kan leiden tot een onjuiste houding en zorgt voor een hogere 

belasting van je gewrichten. Dit willen wij voorkomen omdat we gaan voor kwaliteit. Pak 

daarom als beginnende thuis sporter de optrekstang op schouderbreedte, waardoor we de 

rugspieren maximaal belasten.  

Op de volgende pagina lichten wij in 5 stappen uit hoe een pull up moet worden uitgevoerd. 

Afhankelijk van de gekozen pull up oefening kan de executie afwijken van het algemene 

voorbeeld. 
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De executie: 

• Ga onder de pull up bar staan en strek je armen omhoog. Pak de optrekstang beet op 

schouderbreedte.  

• Trek jouw schouderbladen naar beneden voordat je ze omhoogtrekt om de nodige 

spanning op te bouwen in je rug. 

• Trek jezelf gecontroleerd omhoog totdat je kin voorbij de optrekstang komt. 

• Houd je lichaam tijdens de opwaartse beweging recht, probeer niet te slingeren en/of te 

bewegen met je lichaam. Ook al is dit een natuurlijke reactie wanneer het optrekken zwaar 

wordt na een aantal herhalingen.  

• Laat jezelf rustig zakken naar startpositie. Herhaal de oefening het gewenste aantal keer. 

Als beginnende thuis sporter is de kans groot dat een gemiddelde pull up oefening nog lastig 

uit te voeren is volgens de juiste executie. Wij adviseren om in begin gebruik te maken van 

een kwalitatieve weerstandsband om de oefening te verlichten en te focussen op een perfectie 

uitvoering. 

Tip 3 – Voeding, de sleutel tot succes 

Dat voeding centraal staat bij iedere topsporter komt doordat het je prestaties significant kan 

verbeteren. Het is niet voor niets dat gezegd wordt dat voeding de sleutel is tot succes. Het 

woord dieet wordt vaak geassocieerd met afvallen. Echter bestaat een sportdieet uit de juiste 

combinatie koolhydraten, eiwitten en vetten met daarbij een goede hydratatie (voldoende 

water).  

Koolhydraten 

Koolhydraten zijn onze belangrijkste energiebron. Uit koolhydraten kan je lichaam eenvoudiger 

energie halen dan uit vetten en eiwitten. Doordat onze opslagcapaciteit beperkt is moeten we 

voor het sporten voldoende koolhydraten binnenkrijgen voor maximale prestaties. 

Sporters die te weinig ‘brandstof’ in het lichaam hebben zijn sneller vermoeid, hebben een 

verminderd prestatievermogen en een verminderde weerstand van het immuunsysteem. 

Goede bronnen van koolhydraten: bananen, havervlokken, volkorenproducten, pasta, rijst, 

aardappelen. 

Eiwitten 

Eiwitten zijn de sleutel tot spiergroei en het herstel van onze spieren. Om spieren op te bouwen 

en te onderhouden is eiwit nodig. Normaal heeft een lichaam van een volwassene genoeg aan 

0,8 – 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Als je veel en intensief sport, dan heb je 

dagelijks minstens 1,2 tot 1,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht nodig. De hoeveelheid 
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eiwit is afhankelijk van de intensiteit en duur van de training. Zorg ervoor dat je voldoende 

eiwitten consumeert om spierherstel te bevorderen. Een eenvoudige manier om meer eiwitten 

binnen te krijgen is door middel van eiwit shakes. Probeer eens één van de Whey eiwitpoeder 

en merk dat je spieren sneller herstellen na een intensieve training.  

Goede bronnen van eiwitten: zuivel, peulvruchten, vlees, vis, gevogelte, noten, eieren en soja. 

Vetten 

Goed om te weten is dat ieder menselijk lichaam vet nodig heeft. Vet houdt het menselijk 

lichaam warm, beschermt de organen en gewrichten. Het is echter niet gezond om te weinig 

of te veel vet te hebben. Een te laag vetpercentage kan je weerstand verlagen en zorgt ervoor 

dat je minder energie hebt. Een te hoog vetpercentage verhoogd onder andere het risico op 

hart- & vaatziektes en vergroot de kans op diabetes type 2. Het is niet verstandig om vet 

voedsel te consumeren voordat je gaat sporten.  

Vochtgehalte 

Vochtgehalte is de totale hoeveelheid vocht in het lichaam van een persoon. Het exacte 

percentage varieert op basis van een aantal factoren (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht) en is 

de primaire bouwsteen voor cellen. Het helpt de inwendige lichaamstemperatuur te reguleren, 

versterkt je spieren en hydrateert je huid. Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarom 

vochtgehalte en het drinken van water zo belangrijk zijn. 

Basis richtlijnen voor sporters 

De laatste licht verteerbare maaltijd eet je ongeveer twee tot drie uur voor het sporten. Dit is 

wetenschappelijk gezien de meest optimale tijdsinterval om zo efficiënt mogelijk te trainen. 

Drinken verdeel je evenredig gedurende de dag. Het wordt afgeraden om net voor het trainen 

een grote hoeveelheid vocht tot je te nemen.  

Bovengenoemde principes op het gebied van voeding zijn slechts de basis van een goed sport 

dieet. Wil jij meer te weten over voeding lees dan één van de sportvoeding boeken die 

ondersteunen bij het maximaliseren van jouw sportieve prestaties. 

Tip 4 – De kracht van ontspanning 

Er zijn twee vormen van rust welke belangrijk zijn bij krachtsport. Dit zijn de pauzes tussen de 

sets tijdens een oefening en de rust tussen de geplande wekelijkse trainingen. We zullen beide 

varianten nader toelichten in dit hoofdstuk. 

 

Rust tussen sets 
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Ons lichaam gebruikt verschillende energiebronnen om bewegingen uit te voeren. De reserves 

in onze spieren worden het eerst verbruikt en zijn bekend als ATP en phospocreatine voorraad. 

In een tweede stadium verbrandt je lichaam de aanwezige koolhydraten, waarna in fase 3 

lichaamsvet wordt verbruikt.  

De juiste lengte van de rust hangt af van het respectievelijke trainingsniveau (spieropbouw, 

maximale krachttraining, verbetering van kracht uithoudingsvermogen) en is afhankelijk van je 

trainingsdoel. Hanteer de volgende standaardregels op basis van het gestelde trainingsdoel: 

• Toename van kracht: rustperiode van 3-5 minuten 

• Ontwikkeling van spiergroei: korte rustperiode van 0-60 seconden  

• Ontwikkeling van spierconditie: 0-90 seconden. 

Rust tussen training 

Er worden veel verschillende artikelen geschreven over trainingsonderbrekingen in de vorm 

van rust. Wetenschappers zijn het over dit onderwerp nog niet helemaal eens, maar de meest 

voorkomende aanbeveling is een rustpauze van 72 uur. Wil je vaker sporten? Wissel iedere 

dag tussen de grote spiergroepen borst (en triceps), rug (en biceps), benen en schouders 

zodat je altijd voldoende rust houdt.  

Iets waar de sportwetenschappers het over eens zijn is dat het dagelijks herhalen van pull ups 

niet aan te raden is. Wissel daarom goed af tussen de verschillende spiergroepen. 

Lichamelijke rust 

De laatste en belangrijkste vorm van rust is slaap. Voldoende rust is de basis van spierherstel 

en draagt bij aan een gezonder leven. Tijdens onze slaap krijgen onze spieren hun kracht 

terug, zodat we sneller herstellen. Slaap speelt een essentiële rol in onze prestaties bij sport, 

maar ook in het dagelijks leven. 

Zoluko Massage Kussen 

Na een intensieve trainingssessie is het minstens net zo belangrijk om te ontspannen. Wist je 

dat een Shiatsu massage spierpijn kan verlichten en de spieren weer soepel maakt?   

Het Zoluko massagekussen combineert infraroodwarmte met Shiatsu massagetechniek wat 

spieren los en soepel maakt, waardoor spierpijn snel minder wordt. Geniet en ontspan 

maximaal dankzij de verschillende massagetechnieken van dit massagekussen. 
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Figuur 3: Zoluko Shiatsu Massagekussen 

Tip 5 – Herhalingssnelheid voor maximaal resultaat 

Een bekend beeld van de gemiddelde sportschool is dat herhalingen van een oefening op een 

veel te hoog tempo achter elkaar worden gedaan, waarbij het lijkt of men een wedstrijd doet 

wie het snelst zijn/haar set afrondt.  

Bij optrekken met de Zoluko Pull Up Bar adviseren wij om een bewegingssnelheid aan te 

houden van 1:3 of 2:3. Deze verhouding verwijst naar de opwaartse (concentrische) en 

neerwaartse (excentrische) beweging, waarbij de getallen voor het aantal tellen staat. 

Uiteraard is het mogelijk om met verschillende herhalingssnelheden te trainen, omdat dit 

verschillende trainingseffecten oplevert. Hoe hoger de snelheid, hoe lager de spierspanning. 

Verlaag je herhalingssnelheid naar een meer gecontroleerd tempo, dan verhoog je de 

spierspanning. Hier zijn wij bij pull up training naar op zoek. Kortom, het ontwikkelen van 

spieromvang is een kwestie van hoge spierspanning in combinatie met progressieve 

overbelasting. Wanneer je als doelstelling hebt om te groeien in spiermassa is het belangrijk 

om zo veel mogelijk spanning te behouden tijdens het trainen.  

Beginners praten vaak alleen over herhalingssnelheid in termen van tillen en verlagen van het 

gewicht. Maar een herhaling is veel meer dan op en neer. Sommige krachtcoaches en trainers 

houden rekening met de pauze en schrijven het tempo met drie cijfers. Het eerste getal verwijst 

naar de concentrische (opwaartse) beweging, het tweede getal is de pauze tussen 

concentrisch en excentrisch en het derde getal is het excentrische (neerwaartse) deel van de 

herhaling. Het gebruik van het driepunttempo zou er als volgt uitzien: 3:2:2. 

Naarmate je meer ervaring hebt in de diverse oefeningen en meerdere sets achter elkaar kunt 

uitvoeren kan je de bestaande oefeningen op de volgende manieren aanpassen: 

• Voer de hele beweging bewust langzaam uit (3:3) 

• Opzettelijk de neerwaartse beweging vertragen (1:5) 

• Bewust langzame opwaartse beweging (3:2) 
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• Voer de gehele beweging bewust snel uit (1:2) 

• Snelle, maar gecontroleerde, neerwaartse beweging (1:1) 

• Snelle uitvoering van de opwaartse beweging (<1:4) 

Let op! Een snelle uitvoering van de pull-ups verhoogt de kans op letsel. Voer de herhaling 

alleen snel uit als je het helemaal onder de knie hebt of als je voldoende trainingservaring hebt. 

Tip 6 – Train met verschillende handgrepen 

Pull ups bieden je de mogelijkheid om een diversiteit aan oefeningen uit te voeren, waarbij 

eenieder van de verschillende handgrepen zorgen voor een unieke manier van spierbelasting. 

Door af te wisselen in gripvariaties vergroot je de effectiviteit van de pull up training. Wij 

bespreken de volgende variaties: 

- Bovenhandse greep 

- Brede bovenhandse greep 

- Onderhandse greep 

- Brede onderhandse greep 

- Neutrale greep 

Eenieder van deze handgrepen kunnen met een Zoluko Pull Up Bar worden uitgevoerd. Met 

uitzondering van onze Zoluko Pull Up Bar Flex. Dit unieke product is speciaal ontwikkeld om 

tussen de deurpost geplaatst te worden. Ondanks de vele voordelen van onze Pull Up Bar 

Flex is de neutrale grip helaas niet mogelijk.  

Bovenhandse greep 

Een pull up met bovenhandse greep is de meest bekende vorm van optrekken en wordt in de 

volksmond ook wel de standaard pull up genoemd. Pak de optrekstang vast met bovenhandse 

grip op ongeveer schouderbreedte met de duimen wijzend naar elkaar. Vanaf de hangende 

startpositie begint de oefening. De twee primaire spiergroepen die met deze oefening worden 

getraind zijn de latissimus dorsi (grote brede rugspier) en de biceps. Secundair train je ook 

jouw buikspieren doordat deze spieren worden aangespannen tijdens de oefening. 

Onderhandse greep 

Pull ups met onderhandse greep staan bekend als de chin up en belasten voornamelijk de 

bicep, brachioradialis (onderarm) en de brede rugspier. Bij de traditionele pull up met 

bovenhandse greep hebben de armspieren een stabiliserende rol, terwijl bij een onderhandse 

greep de armspieren ondersteunen bij uitvoering van de oefening. 

Interessant om te weten is dat bij een pull up met onderhandse greep de borstspieren ook 

meehelpen bij de uitvoering van de oefening. De rol van de borstspieren is afhankelijk van de 
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greep. Hoe smaller de greep des te meer je borstspieren ondersteunen. Dit betekent concreet 

dat je sterker bent en meer herhalingen kunt uitvoeren, doordat je borstspieren ondersteunen 

en de rug- en armspieren minder worden belast.  

Neutrale greep 

Bij de neutrale handgreep, ook wel bekend als de hamergreep, zijn de duimen gericht naar het 

lichaam. De trainingseffecten zijn nagenoeg hetzelfde als voor de pull-ups met onderhandse 

greep (chin up). Desondanks wordt er bij deze manier van optrekken meer focus gelegd op de 

brachialis (de bovenarmspier onder de bicep). Na verloop van tijd zal je merken dat de 

spiermassa in jouw bovenarm is toegenomen, zonder dat je de biceps daadwerkelijk hebt 

getraind. Dit komt doordat de brachialis in kracht is toegenomen. 

Tip 7 – Versterk aanverwante spiergroepen 

Buikspieren 

Inmiddels is het duidelijk geworden dat optrekken een perfecte manier is op de rugspieren te 

versterken. Een secundaire spiergroep die wordt getraind zijn de buikspieren. Door je 

rompspieren aan te spannen tijdens de oefening zorg je ervoor dat de pull up in een nette en 

gecontroleerde manier wordt uitgevoerd met je lichaam in een kaarsrechte houding. Het 

aanspannen van de buikspieren voorkomt dat je rug hol trekt. Train dus regelmatig je 

buikspieren om pull ups op langer termijn eenvoudiger te maken. 

Schouders 

De schouderspieren zijn in dit e-boek nog niet veel benoemd, maar dragen bij aan een goede 

uitvoering van een pull up. Ook de schouderspieren kunnen worden gezien als een secundaire 

spiergroep. De belasting van de schouderspieren is afhankelijk van de handgreep, waarbij een 

bredere greep zorgt voor een hogere belasting. Door je schouderspieren te trainen kan je 

naarmate je sterker wordt meer herhalingen brede pull ups uitvoeren. 

Armspieren 

Met de armspieren bedoelen we de eerder omschreven bovenarmspieren biceps en brachialis 

en onderarmspier brachioradialis. De rol van de armspieren is afhankelijk van de gekozen 

handgreep. Bij de verschillende pull up oefeningen waarbij de handpalmen van het lichaam af 

wijzen worden de armspieren voornamelijk gebruikt ter stabilisatie en controle. Wanneer de 

handpalmen bij de oefening naar het lichaam gericht zijn, zoals bij een chin up, worden de 

armspieren belast. Zodra je merkt dat jouw armspieren sneller verzuren dan de rugspieren is 

het verstandig om meer tijd te stoppen in het trainen van jouw armen. Hierdoor verhoog je op 

termijn het aantal pull ups dat je in één keer kunt herhalen.  
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Borstspieren 

De pectoralis major (grote borstspier) wordt belast bij de uitvoering van een pull up. Uiteraard 

valt de borstspier bij deze vorm van trainen in de categorie secundaire spierengroep en wordt 

de latissimus dorsi (grote brede rugspier) het meeste belast. Je kunt er bewust voor kiezen om 

de borstspieren extra te belasten door middel van chin ups. Hierbij is de regel dat de 

borstspieren meer worden belast wanneer de armen dichter naast elkaar geplaatst worden. 

Meer te weten komen?  

Wil jij ook meer te weten komen over de mogelijkheden voor thuis trainen? Raadpleeg dan 

onze blogpagina. Hier plaatsen wij wekelijks interessante updates die bijdragen aan een goede 

training. Ook is het mogelijk om de zoekbalk te gebruiken op zoluko.nl door bijvoorbeeld te 

zoeken op ‘rugspieren’. Alle relevante artikelen zoeken wij voor jou bij elkaar. 

Tip 8 – Het verlichten van de oefening 

Wij begrijpen dat optrekken een moeilijke oefening kan zijn die de kracht van je rugspieren, 

maar ook de schouders en armen op de proef stelt. Is een pull up nog te zwaar om goed uit te 

voeren? Maak dan gebruik van een weerstandsband. Hierbij onderscheidt de professionele 

Zoluko Pull Up Bar zich doordat je eenvoudig een weerstandsband kunt bevestigen aan de 

ringbout van de optrekstang, waarmee je de oefening kunt verlichten.  

Een weerstandsband is een elastische band waar je eenvoudig jouw knieën of voeten in 

plaatst. Je kunt met een of twee voeten in deze lus stappen of knielen. Dit vermindert het 

gewicht dat tijdens het optrekken opgetrokken moet worden, zodat er minder spierkracht nodig 

is voor de uitvoering. 

De dikte van een weerstandsband bepaalt hoeveel de oefening wordt verlicht. Hoe dikker de 

band hoe lichter de oefening wordt. Weerstandsbanden worden veelal aangeboden met 

verschillende diktes in een set. Hoogwaardige weerstandsbanden zijn hier verkrijgbaar. Zorg 

er echter wel voor dat de weerstandsband lang genoeg is. 

Ons advies 

Wanneer je nog niet in staat bent om een set van minimaal 8 herhalingen te voltooien is het 

verstandig om te beginnen met het verlichten van de oefening. Met een set bedoelen wij 

minimaal 3x8 herhalingen met een rustpauze circa 30-60 seconden. 

Zoals toegelicht is een weerstandsband het perfecte hulpmiddel om het aantal herhalingen te 

verhogen. Een alternatieve methode om de oefening te verlichten is door middel van een stoel.  
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Deze methode werkt als volgt: 

• Plaats een stoel onder de optrekstang en ga hierop staan of plaats de knieën op de stoel 

(afhankelijk van de ruimte) 

• Pak de optrekstang beet met de gewenste handgreep 

• Trek je langzaam omhoog, zodat je benen loskomen van de stoel en je kin boven de 

optrekstang komt 

• Houd deze positie ongeveer 2 seconden vast en laat je langzaam zakken naar startpositie 

• Herhaal de oefening 

Een tweede alternatieve methode is door te oefenen met ‘negatieve pull ups’. Dit lichten wij 

nader toe bij tip 12.  

Ondanks de alternatieve mogelijkheden is de Zoluko Pull Up Bar speciaal ontwikkeld om te 

trainen met weerstandsbanden. Deze effectieve manier van trainen draagt bij aan een goede 

lichaamshouding tijdens de oefening en helpt bij het behalen van jouw gestelde doel. 

Tip 9 – Het verzwaren van de oefening 

Wanneer je een mooie vooruitgang hebt geboekt en minimaal een set van 12 herhalingen kunt 

uitvoeren kan je overwegen om de oefening te verzwaren. Met een set bedoelen wij minimaal 

3x12 herhalingen met een rustpauze circa 30-60 seconden. Het verzwaren verlaagt het aantal 

herhalingen, maar geeft je nieuwe stimulans om spiermassa op te bouwen en je prestaties te 

verbeteren.  

De twee meest voorkomende manieren om een pull up oefening te verzwaren is door een 

haltergewicht te klemmen tussen je benen of door gebruik te maken van een gewichtsvest. 

Door op deze manier te trainen zal je snel merken dat je eenvoudig meer normale pull ups 

kunt herhalen zonder extra gewicht. Wij benoemen hieronder de 4 grootste voordelen van 

trainen met extra gewicht. 

Versterk je handgreep 

Een belangrijk voordeel die vaak over het hoofd wordt gezien is de grijpsterkte van onze 

handen. Echter is een sterke grip van toegevoegde waarde gezien je de optrekstang steviger 

beet pakt en het jouw trekkracht versterkt.  

Spiermassa & - kracht 

Wanneer het jouw sportieve doelstelling is om spiermassa op te bouwen in termen van kracht 

en grootte raden wij zeker aan om pull ups te verzwaren, mits je hier klaar voor bent. Pull ups 

met extra gewicht zorgen ervoor dat de rug-, schouder- en armspieren extra worden belast en 

deze spieren veel harder moeten werken om de herhalingen te voltooien.  
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Bereid je voor op moeilijkere pull up oefeningen 

Dat pull ups met extra gewicht bijdragen aan het versterken van de spieren is inmiddels 

duidelijk. Een ander voordeel van deze manier van training is dat je jouw lichaam voorbereidt 

op de moeilijke geavanceerde oefeningen die niet zijn weggelegd voor beginners. Denk hierbij 

aan een muscle up, een explosieve pull up waarbij het gehele bovenlichaam boven de 

optrekstang wordt geheven. 

Ons advies 

Een verhoogde belasting van de spieren resulteert in een lager aantal herhalingen, maar op 

termijn een stijging van de maximale kracht. Tijdens een maximale krachttraining met extra 

gewicht verlaag je het aantal herhalingen per set naar 4-8 keer. Begin met 5 kilo extra gewicht 

en verhoog het aantal extra kilo naarmate je vooruitgang boekt. De beste methode om te 

trainen met extra gewicht is voor thuis sporters zonder enige discussie een gewichtsvest.  

Pull ups met extra gewicht zijn een interessante manier om de verschillende oefeningen 

uitdagender te maken naarmate je vooruitgang hebt geboekt. 

Tip 10 – Uithoudingsvermogen 

Ondanks dat krachttraining en uithoudingsverhogen twee tegenpolen van elkaar zijn, is het 

belangrijk om te begrijpen dat beiden elkaar ook versterken. Een goed voorbeeld is dat je niets 

hebt aan een uitstekend uithoudingsvermogen, wanneer je spieren bezwijken tijdens het 

rennen. Overigens heb je niets aan een gespierd lichaam wanneer je uithoudingsvermogen 

het niet toelaat om een sprintje te trekken. Hetzelfde geldt voor het trainen met pull ups. Het is 

tenslotte enorm zonde als jouw krachttraining wordt belemmerd door een beperking in 

uithoudingsvermogen.  

Met bovenstaande voorbeelden proberen we aan te geven dat het regelmatig wijzigen van een 

trainingsschema essentieel is om jezelf te blijven ontwikkelen. Wetenschappers zijn het nog 

niet eens over de frequentie waarop je een trainingsschema dient aan te passen, maar de 

meest voorkomende conclusie adviseert ons om je trainingsdoelen iedere 6-8 weken aan te 

passen en bij te werken.  

Het is aan te raden om in jouw trainingsschema ruimte in te bouwen om je te focussen op 

uithoudingsvermogen. Wanneer je gedurende een lange periode gemiddeld 8-12 herhalingen 

en 3-4 sets uitvoert is het slim om te overwegen om meer focus te leggen op uithoudings-

vermogen. Door jouw uithoudingsvermogen te verbeteren zorg je ervoor dat jouw prestaties 

na 6-8 weken aanzienlijk zijn toegenomen, wanneer je weer meer focus legt op krachttraining. 
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Ons advies 

Om je uithoudingsvermogen te verbeteren dien je de volgende richtlijnen aan te houden.  

• Het aantal herhalingen ophogen naar 15-30 pull ups 

• Het aantal sets ophogen naar 6-8 keer 

• Intensiteit moet verlicht worden tot 50-60% van de maximale kracht 

Wanneer je begint met het verbeteren van je uithoudingsvermogen is het verstandig om te 

beginnen met 15 herhalingen, 6 sets en de dikste weerstandsband. Naarmate je vooruitgang 

boekt in het aantal herhalingen wordt het tijd om het aantal sets te verhogen. De volgende en 

laatste stap is het verlagen van de weerstand.   

De intensiteit is te verlichten door gebruik te maken van een weerstandsband welke eenvoudig 

aan één van de Zoluko Pull Up Bar gekoppeld kan worden.  

Tip 11 – Minder is meer 

Een andere eindeloze discussie welke vooral wordt gevoerd binnen bodybuilding en fanatieke 

krachtsporters is de vraag of je moet doorgaan tot spierfalen. Voordat we dit onderwerp nader 

toelichten leggen we eerst uit wat trainen tot spierfalen betekent. Wanneer een oefening wordt 

uitgevoerd tot spierfalen betekent dit dat je doorgaat totdat een herhaling niet meer in de juiste 

houding door het lichaam kan worden uitgevoerd. Het doel van trainen tot spierfalen is de 

spiergroep in de laatste 1-2 herhalingen zo veel mogelijk te belasten en stimuleren, waardoor 

spiergroei maximaal wordt bevorderd.  

Uit onderzoek van Schoenfield en Grgic is gebleken dat trainen tot volledig spierfalen weinig 

extra spiergroei, maar veel extra vermoeidheid oplevert. Het onderzoek toont aan dat je 

waarschijnlijk evenveel spiergroei behaald wanneer je 1-3 herhalingen voor spierfalen stopt.  

Een ander voordeel om te trainen volgens het ‘minder is meer’ principe is dat je de 

herstelperiode van de spieren met 24-48 uur kan verlagen. Dit is extra interessant voor de 

actieve sporters (die 4 keer of meer trainen) of ouderen van 60+ die een langere herstelperiode 

hebben.  

Afhankelijk van het gestelde sportieve doel en het gewicht waarmee getraind wordt is de 

algemene richtlijn om 1-3 herhalingen van spierfalen weg te blijven. Kortom, is 10 herhalingen 

het maximaal aantal keer dat jij jezelf kunt optrekken, ga dan door tot circa 8-9 herhalingen. 

Door de set een of twee herhalingen af te ronden vóór het spierfalen, kan je in totaal meer sets 

uitvoeren. Het resultaat is een iets kleinere spiergroei. In ruil daarvoor wordt de kracht van de 

spieren beter bevorderd. 
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Wij begrijpen dat het verleidelijk is om te trainen tot spierfalen wanneer je gedreven bent om 

die laatste paar pull ups nog uit te voeren. Let hierbij dan goed op de volgende punten: 

• Trainen tot spierfalen vergroot de kans op blessures 

• Let goed op je lichaamshouding tijdens de uitvoering van de oefening 

• Neem langer rust tot de volgende set, zodat je lichaam de tijd krijg om zich te herstellen 

• Hou rekening met een langere hersteltijd 

Tip 12 – De excentrische beweging & negatieve herhaling 

We hebben het eerder gehad over de herhalingssnelheid van de oefening, maar gaan nog een 

stapje verder door te focussen op de excentrische beweging. Met excentrische beweging 

wordt bij optrekken de neerwaartse beweging bedoeld, waarbij je jouw lichaam laat zakken 

naar startpositie.  

Wat is een excentrische beweging? 

De excentrische beweging heeft als doel onze gewrichten te beschermen. Door onze spieren 

onder spanning de neerwaartse beweging van een herhaling te laten remmen zorgen we 

ervoor dat de belasting van onze gewrichten wordt verlaagd. Bij optrekken wordt hiermee 

bedoeld dat je na het optrekken jezelf niet ineens laat vallen naar startpositie, maar langzaam 

en gecontroleerd laat zakken door je spieren aan te blijven spannen. Deze afremming zorgt 

voor een spierprikkel die zwaarder is dan een concentrische (opwaartse) beweging, waardoor 

je meer spierpijn zult hebben en toename in spiermassa versnelt. 

Hoe werkt een negatieve herhaling? 

De manier van trainen waarbij de focus ligt op de excentrische (neerwaartse) beweging wordt 

ook wel een negatieve herhaling genoemd. Bij de uitvoering van een pull up kan dit op twee 

verschillende manieren, namelijk: 

1 – De concentrische (opwaartse) beweging wordt geheel weggelaten door gebruik te maken 

van een stoel of ander verhogend object. Je begint de oefening dus niet vanuit standaard 

startpositie, maar vanaf het moment dat je in opgetrokken positie hangt. 

2 – De concentrische (opwaartse) beweging wordt gedeeltelijk weggelaten door de opwaartse 

beweging te verlichten middels een sprong. Door te springen ben je een korte tijd gewichtloos, 

waardoor je eenvoudig in de juiste positie komt. Zorg uiteraard wel dat je pull up bar stevig 

vastzit. 

Vanaf hangende positie is het doel van de negatieve herhaling om jezelf zo langzaam mogelijk 

te laten zakken naar startpositie. Afhankelijk van je spierkracht en conditie laat je jezelf in circa 
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6 tot 8 seconden langzaam zakken en herhaal je de oefening 5 tot 6 keer. Bij het opnieuw 

omhoog brengen van het lichaam maak je na iedere herhaling opnieuw gebruik van de stoel, 

het verhogend object of de sprong. 

Deze vorm van trainen is bijzonder effectief, waarbij je zult merken dat het je spieren enorm 

belast en spierpijn gegarandeerd wordt. Gebruik deze vorm van trainen enkel bij de laatste set 

van je training. Door de hoge vorm van belasting raden we af deze procedure bij elke oefening 

toe te passen. 

Tip 13 – Verlaag je vetpercentage  

Sporten met lichaamsgewicht betekent dat je de weerstand gebruik van jouw eigen 

lichaamsgewicht voor de uitvoering van een oefening. Het spreekt dus voor zich dat te veel 

lichaamsgewicht niet gunstig is voor de uitvoering van een oefening.  

Wanneer je merkt dat optrekken erg lastig gaat en jouw arm-, schouder- en rugspieren moeite 

hebben om jouw lichaamsgewicht omhoog te trekken is het goed om gewichtsvermindering te 

overwegen.  

Echter zijn er diverse manieren om jouw lichaamsgewicht te verlagen, maar wij bespreken de 

meest effectieve manier, namelijk het verlagen van vetpercentage. Allereerst is het goed om 

te weten dat ieder menselijk lichaam vet nodig heeft. Vet houdt het menselijk lichaam warm, 

beschermt de organen en gewrichten. Het is echter niet gezond om te weinig of te veel vet te 

hebben. Een te laag vetpercentage kan je weerstand verlagen en zorgt ervoor dat je minder 

energie hebt. Wil je meer te weten komen over jouw vetpercentage bekijk dan de Zoluko 

Weegschaal met Lichaamsanalyse en meet jouw lichaam op 12 essentiële punten. 

De reden waarom het verlagen van vetpercentage jouw focus moet zijn is dat lichaamsgewicht 

weinig zegt. Je kan door krachttraining meer spiermassa krijgen en vet verbranden, maar toch 

hetzelfde lichaamsgewicht behouden. Overigens zijn onze spieren zwaarder dan vet waardoor 

het lastig is om enkel het lichaamsgewicht te meten. 

Er zijn diverse manieren om jouw vetpercentage te verlagen waarbij de twee belangrijkste zijn 

om meer te bewegen (meer calorieën te verbranden) en door op je voeding te letten. Beide 

aandachtspunten kunnen elkaar versterken. Omdat dit e-boek zich focust op pull up training 

en niet op vetverbranding en voeding zullen wij een aantal handige tips beknopt delen welke 

jou kunnen helpen bij het verlagen van het vetpercentage. 

• Bereken online of met een app jouw dagelijkse maximale calorie inname en houd bij 

wat je dagelijks consumeert. 

• Geef voorkeur aan groenten en fruit. 
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• Verminder het aantal vetten dat je dagelijks binnen krijgt en vervang dit voor eiwit. 

• Drink voldoende ongesuikerde dranken, zoals water of thee. 

• Beweeg voldoende, minimaal 30 minuten per dag. 

• Doe minimaal 2-3 keer per week aan krachtraining, want meer spiermassa betekent 

een hogere calorie verbranding. 

Binnen enkele weken merk je vooruitgang in je training en beschik je over de mogelijkheid om 

meer herhalingen uit te voeren. 

Tip 14 – Wees consistent en doelgericht 

Net als bij veel dingen in het leven is regelmaat en doelgericht werken belangrijk om het door 

jou gestelde doel te behalen. Wanneer we specifiek kijken naar krachttraining is het belangrijk 

om de juiste balans te vinden tussen het trainen van de diverse spiergroepen en herstel. Na 

een intensieve krachttraining is het advies om 72 uur rust te nemen. Dit betekent niet dat we 

na het trainen van onze rugspieren 3 dagen op de bank moeten rusten. In de tussentijd kunnen 

we bijvoorbeeld onze borst-, schouder- of beenspieren trainen. Uit ervaring is het eenvoudiger 

om het gestelde doel te behalen, wanneer je gebruik maakt van een trainingsschema. 

Afhankelijk van de intensiteit van de training, je individuele conditieniveau en trainingsdoel is 

het vrijwel onmogelijk om een trainingsschema te delen die voor iedereen toepasbaar is. Om 

die reden hebben wij ervoor gekozen om een aantal algemene punten toe te lichten die 

bijdragen aan consistent en doelgericht trainen. 

Schrijf je sportieve doelstelling op 

Het klinkt misschien een beetje suf om je doelstelling op te schrijven, maar het is een algemeen 

feit dat je een gesteld doel eerder behaald, wanneer je er vaker aan herinnerd wordt. Schrijf je 

sportieve doelstelling op en plak dit bijvoorbeeld op de koelkast, aan de kast, of maak een 

herinnering aan in jouw mobiel die iedere dag de doelstelling met je deelt! 

Reserveer tijd om aan je sportieve doelstelling te werken 

Dat je dagelijks herinnerd wordt aan je doelstelling betekent nog niet dat je daadwerkelijk 

overgaat tot actie. Reserveer daarom altijd het aantal uur dat je wilt werken aan het gestelde 

doel.  

Deel je doelstelling met vrienden, collega’s of familie 

Houd het gestelde doel niet voor jezelf, maar deel dit met vrienden, collega’s of familie. De 

reden hiervoor is simpel. Doordat je spreekt over het gestelde doel zal men uit interesse 

regelmatig vragen hoe het tot dusver gaat en welke progressie je hebt geboekt. Dit houd je 

gemotiveerd en zorgt ervoor dat je motivatie niet afzwakt.  
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Gebruik een trainingsschema 

Als laatste is het belangrijk om een trainingsschema te gebruiken, welke overeenkomt met het 

door jou gestelde doel. Dit voorkomt dat je de focus verliest. Bovendien geeft een schema je 

meer richtingsgevoel met betrekking tot welke spieren je traint met bijbehorende oefeningen. 

Alle bovenstaande tips zijn ook uitermate geschikt en toepasbaar in het dagelijks leven en 

bieden je de mogelijkheid om goed te focussen op het gestelde doel! 

Tip 15 – Geef niet op! 

We zijn aangekomen bij ons laatste en belangrijkste tip die we jou als thuis sporter kunnen 

meegeven. Geef niet op, ga ervoor! Een combinatie van een aantal oefeningen kost je niet 

langer dan 15-20 minuten. Tuurlijk is het lekker om op de bank te gaan zitten met de televisie 

aan, maar uiteindelijk zal je na de training weer vol energie zitten.  

Lukken de pull ups nog niet zoals je graag zou willen probeer dan regelmatig zo lang mogelijk 

aan de stang te hangen. Dit verbetert je concentratie en grijpkracht, waardoor je de volgende 

set en oefening weer met volle overtuiging kunt uitvoeren. Geloof in jezelf en gestelde 

sportieve doel, met de juiste gedachte komt de rest vanzelf. 
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De 14 beste oefeningen met een pull up bar 

Voordat we van start gaan! 

Voordat we aan de slag gaan met de oefeningen in dit e-boek adviseren wij altijd te starten 

met een goede warming-up. De spieren opwarmen en losgooien is van essentieel belang voor 

de start van iedere training. Een warming-up kan bestaan uit bijvoorbeeld jumping jacks en 

touwtjespringen in combinatie met rek- & strekoefeningen. Maak gebruik van dit Professionele 

springtouw voor de perfecte warming up. 

Let op! Ervaar jij pijn in spieren en/of gewrichten tijdens het thuis sporten raadpleeg dan een 

medisch expert. 

Volg jouw vooruitgang 

Het leukste van sporten en krachttraining is vooruitgang. Er is niets motiverender dan je eigen 

progressie volgen. Voordat je begint met de allereerste pull up training is het interessant om 

zoveel mogelijk ‘standaard pull up met normale grip’ te herhalen. Het totaal aantal keer dat jij 

kan optrekken wordt jouw startpunt.  

Na een aantal weken trainen zal je merken dat je spieren zijn versterkt en het maximaal aantal 

pull ups die je kan herhalen is verhoogd. Herhaal iedere maand deze procedure, zodat je ziet 

hoeveel je vooruit bent gegaan. 

Meten = Weten 

Wil jij fitter worden, je voortgang beter monitoren of wil jij jouw lichaam beter leren kennen? 

Dan is een slimme weegschaal misschien wel iets voor jou. Het is voor ieder huishouden aan 

te raden om een personenweegschaal te hebben. Afhankelijk van je persoonlijke wensen en 

doelstellingen kan je ervoor kiezen een analoge weegschaal of digitale weegschaal met app 

aan te schaffen. De Zoluko Slimme Weegschaal met Lichaamsanalyse is uiterst nauwkeurig 

en uitermate geschikt voor consumentengebruik. Op deze manier kun jij wekelijks je voor-

uitgang volgen op 12 essentiële lichaamsmetingen waaronder vetpercentage en spiermassa. 

Hieronder de belangrijkste algemene voordelen: 

• Vier nauwkeurige sensoren 

• Een volledige analyse binnen enkele seconden 

• Een professionele weegschaal app 

• Archiveer en vergelijk eerdere metingen 

• Analyseer: gewicht/ BMI/ vetpercentage/ spiermassa/ visceraal vet/ botmassa/ vocht-

percentage/ caloriebehoefte/ ideaal lichaamsgewicht/ eiwitgehalte/ vetvrijemassa/ 

metabolische leeftijd 
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Oefening 1 – Standaard pull up (normale grip) 

 

Bij een standaard pull up pak je de pull up bar met brede bovenhandse grip en handpalmen 

naar voren. Er is altijd veel discussie over de breedte van de grip van de handen. In de 

sportschool wordt vaak geroepen dat een brede grip beter is dan een smalle. Dit fabeltje willen 

wij graag uit de wereld helpen. Ons advies is om onder de pull up bar te gaan staan, je armen 

te strekken en de handvatten beet te pakken op schouderbreedte. De perfecte grip verschilt 

per persoon en is dus afhankelijk van je schouderbreedte. Wanneer je de pull up bar op 

schouderbreedte vasthoudt zorg je ervoor dat iedere herhaling een maximaal bewegingsbereik 

heeft en rugspieren trainen zo efficiënt mogelijk wordt toegepast.  

 

 

Figuur 5: Standaard pull up (normale grip) 

Gedurende de oefening is het van belang jezelf gecontroleerd op te trekken totdat je kin voorbij 

de optrekstang komt, waarna je jezelf rustig laat zakken. Probeer tijdens de oefening je lichaam 

zo stil mogelijk te hangen.  
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Executie: 

1. Pak de pull up bar op schouderbreedte, waarbij onze handpalmen vooruit wijzen. 

2. Span je rompspieren aan en zorg voor een kaarsrechte lichaamshouding. 

3. Trek jezelf gecontroleerd omhoog totdat je kin ter hoogte is van de stang.  

4. Vervolgens laat je jezelf langzaam zakken totdat je armen helemaal gestrekt zijn.  

5. Herhaal de oefening vanuit startpositie.  
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Oefening 2 – Standaard pull up met brede grip 

 

De standaard pull up met brede grip is een variatie van oefening 1 en één van de bekendste 

oefeningen in de sportschool. Omdat pull-ups met brede grip een deel van de belasting van 

de schouders wegnemen, grijpen onder andere de latissimus dorsi en de teres minor in om de 

oefening te voltooien. In tegenstelling tot oefening 1 focus je met een standaard pull up met 

brede grip meer op de rugspieren. 

 

Figuur 6: Standaard pull up met brede grip 

Executie: 

1. Pak de pull up bar op schouderbreedte, waarbij onze handpalmen vooruit wijzen. 

2. Span je rompspieren aan en zorg voor een kaarsrechte lichaamshouding. 

3. Trek jezelf gecontroleerd omhoog totdat je kin ter hoogte is van de stang.  

4. Vervolgens laat je jezelf langzaam zakken totdat je armen helemaal gestrekt zijn.  

5. Herhaal de oefening vanuit startpositie. 

  

mailto:info@zoluko.nl
http://www.zoluko.nl/


       

30 info@zoluko.nl Zoluko© 
 

Oefening 3 – Standaard pull up met weerstandsband 

 

Wij begrijpen dat trainen met pull ups voor beginnende sporters een hele uitdaging kan zijn. 

Iedere herhaling vraagt tenslotte veel van onze rug-, arm- en schouderspieren. Is een pull up 

nog te zwaar om goed uit te voeren? Dan is een ‘assisted’ pull up iets voor jou. Hierbij 

onderscheidt de Zoluko Pull Up Bar zich doordat je eenvoudig een weerstandsband kunt 

bevestigen aan de ringbout van de optrekstang om de oefening te verlichten. Hierdoor kan je 

jouw rugspieren trainen door middel van pull ups, wanneer een standaard pull up nog te zwaar 

is. Plaats je voet (of knie) in de weerstandsband en herhaal de oefening.  

 

Figuur 7: Assisted pull up (met weerstandsband) 

In bovenstaand voorbeeld wordt een standaard pull up met weerstandsband uitgevoerd. 

Echter is het mogelijk om iedere pull variatie omschreven in dit boek te verlichten met een 

weerstandsband. 

Let bij het bestellen van een weerstandsband goed op de lengte. Er bestaan meerdere type 

weerstandsbanden met ieder een eigen functie. De weerstandsbanden geschikt voor pull up 

oefeningen zijn (afhankelijk van jouw lengte) tussen de 100 en 150 centimeter. 
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Executie: 

1. Bevestig de weerstandsband aan de pull up bar en plaats je voeten of knieën erin. 

2. Kies een pull up oefening, zoals omschreven in dit boek en volg de stappen voor een 

correcte uitvoering. 

3. Begin met de dikste weerstandsband totdat je minimaal 10 pull ups kunt herhalen met een 

langzame en gecontrolleerde uitvoering.  

4. Naarmate je de oefening goed beheerst kan je van weerstandsband wisselen. 
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Oefening 4 – Pull ups met neutrale grip 

 

De pull up met neutrale grip is uitermate geschikt voor sporters die als doel hebben hun 

armspieren te vergroten. Bij een neutrale grip zijn de polsen in parallelle houding, waardoor 

meer nadruk wordt gelegd op de musculus brachialis. Dit is de bovenarmspier die onder 

onze biceps ligt. Helaas is deze oefening enkel mogelijk met een Pull Up Bar Wandmodel. 

 

Figuur 8: Pull ups met neutrale grip 

Een ander voordeel van pull ups met neutrale grip is dat deze oefening erg efficiënt is om je 

grote brede rugspieren, de musculus latissimus dorsi te versterken. Kortom, is spiergroei 

jouw primaire doel vergeet dan niet de neutrale grip mee te nemen in jouw trainingsschema. 

Executie: 

1. De handvatten pak je op schouderbreedte met de handpalmen naar elkaar gericht. 

2. Span je rompspieren aan en zorg voor een kaarsrechte lichaamshouding. 

3. Trek jezelf gecontroleerd omhoog totdat je kin ter hoogte is van de stang.  

4. Vervolgens laat je jezelf langzaam zakken totdat je armen helemaal gestrekt zijn.  

5. Herhaal de oefening vanuit startpositie.  
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Oefening 5 – Pull ups met extra gewicht 

 

Pull ups met extra gewicht kan je zo zwaar maken als jij zelf wilt door bijvoorbeeld gebruik te 

maken van een dumbell, haltergewicht of gewichtsvest. Hierbij heeft een gewichtsvest onze 

voorkeur omdat dit een betere lichaamshouding bevordert.  

De voordelen van pull ups met extra gewicht zijn onder andere dat het je handgreep versterkt, 

de spiergroei versneld en je jezelf kan voorbereiden op moelijkere pull up variaties. Voor meer 

informatie omtrent dit thema verwijzen we je naar tip 9. 

 

Figuur 9 Pull ups met extra gewicht 

In bovenstaand voorbeeld zijn we uit gegaan van een standaard pull up, maar een pull up met 

extra gewicht is uitvoerbaar bij iedere pull up variatie omschreven in dit boek. 

Executie: 

1. Klem het extra gewicht voor de start van de oefening tussen je benen of trek het gewichts-

vest aan. 

2. Kies een pull up oefening, zoals omschreven in dit boek en volg de stappen voor een 

correcte uitvoering. 

3. Begin met 5kg extra gewicht en oefen totdat je minimaal 10 pull ups kunt herhalen met een 

langzame en gecontroleerde uitvoering. 
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Oefening 6 – Muscle up 

 

De muscle up is zonder enige discussie de moeilijkse pull up variatie omschreven in dit boek. 

Zelfs de meest ervaren krachtsporters kunnen een muscle up niet altijd uitvoeren. Bij een 

muscle up trek je jezelf op totdat je volledige bovenlichaam voorbij de pull up bar komt. Voordat 

je een poging doet moet je eerst voldoende kracht bezitten. Een muscle up uitvoeren zonder 

dat je de juiste kracht bezit vergroot de kans op schouderblessures aanzienlijk. 

 

Figuur 10: Muscle up 

 

Wanneer je over de kracht beschikt om minimaal 10-12 keer op te trekken kan je starten met 

de eerste stap, namelijk explosief optrekken. Trek jezelf explosief, maar gecontroleerd op, 

binnen 1 seconde met als doel je lichaam zo hoog mogelijk boven de optrekstang te krijgen. 

Neem de tijd om de explosieve pull up te beheersen en je zult merken dat je steeds iets hoger 

boven de optrekstang komt. De tweede fase bestaat uit het versterken van je triceps en 

borstspieren. Deze twee spiergroepen zijn benodigd om jouw lichaam boven de optrekstang 

uit de duwen. Zorg ervoor dat je regelmatig oefent met dippen. Wil je meer te weten komen 

over deze oefening lees dan verder bij oefening 12. 
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Executie: 

1. De handvatten pak je op schouderbreedte met de handpalmen naar voren. 

2. Span je rompspieren aan en trek jezelf explosief en snel omhoog.  

3. Draai je handen mee, zodat je polsen aan de bovenzijde van de stang komen. 

4. Druk je bovenlichaam vanuit deze positie met je armen verder omhoog. 

5. Zorg dat het bovenlichaam boven de optrekstang uit komt. 

6. Laat je langzaam en gecontroleerd zakken naar startpositie. 

Tip! Oefen de muscle ups met een weerstandsband om de oefening te verlichten. Een ander 

alternatief is een jumping muscle up, maar let wel goed op de juiste lichaamshouding daar 

waar een sprong de kans op letsel vergroot.  
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Oefening 7 – Chin up 

 

Een chin up onderscheidt zich doordat je de pull up bar vast pakt met de handpalmen naar je 

toe, waarbij je de belasting verhoogd op je biceps en onderarmen. Dit is het grootste verschil 

met de standaard pull up waar onze armen enkel een stabiliserende rol hebben. Na een aantal 

herhalingen merk je de spanning in je armen. 

Een chin up is uitermate geschikt voor beginnende sporters doordat meerdere spiergroepen 

worden belast. Dit heeft als resultaat dat je sterker bent en meer herhalingen kunt doen. 

 

Figuur 11: Chin up 

Executie: 

1. De handvatten pak je op schouderbreedte met de handpalmen naar je gericht. 

2. Span je rompspieren aan en zorg voor een kaarsrechte lichaamshouding. 

3. Trek jezelf gecontroleerd omhoog trekt totdat je kin ter hoogte is van de stang.  

4. Vervolgens laat je jezelf langzaam zakken totdat je armen helemaal zijn gestrekt.  

5. Herhaal de oefening vanuit startpositie.  
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Oefening 8 – Chin up met brede grip 

 

Een chin up met brede grip is een interessante variatie op de normale chin up, zoals 

beschreven bij oefening 7. De brede handgreep is uitermate geschikt wanneer je meer wilt 

focussen op het trainen van de rugspieren en/of de belasting van de armspieren wilt verlichten. 

 

Figuur 12: Chin up met brede grip 

Als voorbeeld hebben wij gekozen voor een chin up met brede grip. Kies voor een chin up met 

smalle grip wanneer je besluit om jouw armspieren en borstspieren meer te willen trainen. 

Probeer als variatie de een chin up met smalle handgreep waarbij jouw handen tegen elkaar 

aan geplaatst zijn. Je zult merken dat je arm- & borstspieren belast worden! 

Executie: 

1. De handvatten pak je voorbij schouderbreedte met de handpalmen naar je gericht. 

2. Span je rompspieren aan en zorg voor een kaarsrechte lichaamshouding. 

3. Trek jezelf gecontroleerd omhoog trekt totdat je kin ter hoogte is van de stang.  

4. Vervolgens laat je jezelf langzaam zakken totdat je armen helemaal gestrekt zijn.  

5. Herhaal de oefening vanuit startpositie.  
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Oefening 9 – Knee raises 

 

De hanging knee raise is een effectieve oefening voor zowel beginnende als ervaren sporters. 

Deze oefening kan worden uitgevoerd met alle Zoluko Pull Up Bars. De reden waarom knee 

raises ideaal zijn voor beginnende sporters is doordat hangen aan een pull up bar de grip in 

onze handen versterkt. Hiermee bevorder je op termijn het aantal pull ups die je kunt uitvoeren.  

Met hanging knee raises versterken we vooral het onderste gedeelte van de rechte buik-

spieren. Een spier die in veel trainingsschema vergeten wordt. Dit maakt knee raises een 

goede allround oefening voor ieder trainingsschema. 

 

Figuur 13: Knee raises 

Executie: 

1. Plaats je handen op schouderbreedte aan de stang met je gezicht van de muur af. 

2. Trek je knieën langzaam en gecontroleerd omhoog tot een hoek van 90 graden. 

3. Onze knieën houden we tegen elkaar. 

4. Hou deze positie 1-2 tellen vast, waarna je jouw knieën laat zaken naar startpositie. 

5. Herhaal de oefening. 
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Oefening 10 – Hanging leg raises 

 

Na verloop van tijd zal je merken dat knee raises je eenvoudig af gaan. Wanneer het zo ver is 

kan je overwegen om de knee raises te upgraden naar leg raises. Met deze oefening trainen 

we dezelfde spiergroep (onderste deel van de buikspieren), maar is de weerstang hoger. Bij 

de leg raises moeten onze buikspieren het volledige gewicht van de benen omhoog tillen in 

tegenstelling tot enkel de bovenbenen bij knee raises. 

 

Figuur 14: Hanging leg raises 

Executie: 

1. Plaats je handen op schouderbreedte aan de stang met je gezicht van de muur af. 

2. Zwaai je benen langzaam en gecontroleerd omhoog. 

3. Houd je benen parrallel tegen elkaar aan. 

4. Houd deze positie 1-2 tellen vast, waarna je jouw benen laat zaken naar startpositie. 

5. Herhaal de oefening. 

Merk je dat leg raises nog te zwaar zijn, waardoor dit de juiste houding en uitvoering van de 

oefening belemmert? Zorg dan dat je eerst het aantal knee raises per set ophoogt naar 12-15 

herhalingen. We gaan tenslotte voor kwaliteit, boven kwantiteit (tip 2). 
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Oefening 11 – Hanging leg raises (schuin) 

 

De schuine leg raise kan het best worden omschreven als dé perfecte upgrade van hanging 

leg raises. Door de benen naar links en naar rechts te zwaaien tijdens de opwaartste beweging 

train je naast jouw onderste buikspieren ook de musculus obliquus abdominis (schuine 

buikspieren). Het is dus vrij eenvoudig een extra spiergroep te trainen door de oefening net op 

een andere manier uit te voeren. De schuine variant van de hanging leg raise is zwaarder dan 

de standaard variant omschreven bij oefening 10. Wanneer deze oefening nog te zwaar is 

raden wij aan om terug te gaan naar oefening 9 of 10, totdat je minstens 3 sets met eenieder 

10 herhalingen kunt doen. 

 

Figuur 15: Hanging leg raises (schuin) 

Executie: 

1. Plaats je handen op schouderbreedte aan de stang met je gezicht van de muur af. 

2. Zwaai je benen langzaam en gecontroleerd omhoog naar links.  

3. Hou deze positie 1-2 tellen vast, waarna je jouw benen laat zaken naar startpositie. 

4. Herhaal de oefening, maar zwaai je benen nu naar de rechterzijde. 

5. Wijzig iedere herhaling van kant. 
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Oefening 12 – Dips 

 

Dipping is een interessante oefening, waarmee we voornamelijk onze triceps en borstspieren 

trainen. Secundair trainen we met dipping ook de schouders, brede rugspier en onze 

buikspieren. Deze oefening is enkel mogelijk met Pull up bar Flex. 

Wanneer je over een wandmodel pull up bar beschikt is het een mogelijkheid om gebruik te 

maken van een bijzettafel of eetkamerstoel. Let op dat het meubelstuk stabiel is en niet kan 

verschuiven. Een ander alternatief is de omgekeerde push up. 

Wanneer je de mogelijkheid hebt om te dippen zorg er dan voor dat je deze allround oefening 

meeneemt in jouw trainingsschema.  

 

Figuur 16: Dips 

Executie: 

1. Plaats je handen naast je heupen op de stang. 

2. Span je rugspieren aan en zorg voor een rechte houding. 

3. Laat jezelf langzaam en gecontroleerd zakken, totdat je armen in een hoek van circa 90 

graden staan. 

4. Gebruik je armspieren om jezelf omhoog te duwen naar startpositie. 

5. Herhaal de oefening. 
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Oefening 13 – Decline push ups 

 

De decline push up is uitermate geschikt voor ervaren sporters die een set standaard push up 

met gemak kunnen uitvoeren. Deze oefening is enkel mogelijk met Pull up bar Flex. 

Beschik jij over één van onze wandmontage modellen dan is ons advies om deze oefening uit 

te voeren met behulp van een bijzettafel in de woonkamer of een ander verhogend object. Let 

hierbij wel op dat dit meubelstuk kan niet verschuiven tijdens de oefening. 

Doordat je benen verhoogd van de grond over de stang liggen krijgen je armspieren te maken 

met een verhoogde weerstand. Hierdoor is de decline push up zwaarder dan een normale 

push up. 

 

Figuur 17: Decline Push ups 

Schuif de Pull up bar Flex uit en klem stevig tussen de deurpost. Controleer of de stang goed 

geklemd zit, zodat we kunnen beginnen met de oefening. 

Executie: 

1. Ga op je knieën zitten en plaats je voeten over de stang.  

2. Span je rompspieren (buik & rug) stevig aan en houd je lichaam in een rechte lijn. 

3. Plaats je handen op schouderhoogte op de grond. 

4. Laat je langzaam en gecontroleerd zakken totdat je hoofd bijna tegen de grond komt. 

Beweeg hierbij enkel je armen. Je lichaam blijft in een rechte lijn. 
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5. Vanuit deze positie druk je jezelf weer omhoog naar startpositie. 

6. Herhaal de oefening. 

Tip! Plaats je handen wijder wanneer je de borstspieren meer wilt trainen. Voor triceps geldt 

een smalle handgreep. Experimenteer met de verschillende handgrepen, zodat je zelf voelt 

welke spieren het meest belast worden. 
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Oefening 14 – Incline push ups 

 

De incline push up is de perfecte oefening voor beginnende sporters die nog moeite hebben 

om de standaard push up goed en gecontroleerd uit te voeren. Deze oefening is enkel mogelijk 

met de Pull up bar Flex. 

Beschik jij over één van onze wandmontage modellen dan is ons advies om deze oefening uit 

te voeren met behulp van een bijzettafel in de woonkamer of een ander verhogend object. Let 

hierbij wel op dat dit meubelstuk niet kan verschuiven tijdens de oefening. 

 

Figuur 18: Incline Push ups 

 

Schuif de Pull up bar Flex uit en klem stevig tussen de deurpost. Controleer of de stang goed 

geklemd zit, zodat we kunnen beginnen met de oefening. 

Executie: 

1. Plaats je handen op schouderhoogte op de stang. 

2. Span je rompspieren (buik & rug) stevig aan. 

3. Houd je lichaam in een rechte lijn. 

4. Laat je langzaam en gecontroleerd zakken totdat je borst bijna tegen de stang komt. 

Beweeg hierbij enkel je armen. Je lichaam blijft in een rechte lijn. 
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5. Vanuit deze positie druk je jezelf weer omhoog naar startpositie. 

6. Herhaal de oefening. 

Tip! Plaats je handen wijder wanneer je de borstspieren meer wilt trainen. Voor triceps geldt 

een smalle handgreep. Experimenteer met de verschillende handgrepen, zodat je zelf voelt 

welke spieren het meest belast worden. 
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De 6 meest voorkomende fouten 

Voorkom een verkeerde techniek 

Beginnende sporters die pull ups opnemen in het trainingsschema zien wij vaak een verkeerde 

techniek gebruiken. Dit zorgt er enerzijds voor dat de spieren in mindere mate worden belast 

en het uiteindelijke resultaat tegenvalt. Anderzijds vergroot je de kans op letsel in spieren en 

gewrichten aanzienlijk. Het is daarom essentieel om de juiste techniek onder de knie te krijgen 

voordat je start met een intensieve training.  

Een goede manier om je techniek te oefenen is met een stoel. Door een stoel te plaatsen 

onder de pull up bar verlaag je de weerstand aanzienlijk en kan je zonder veel moeite werken 

aan de juiste techniek. 

De volgende stap is het oefenen van de techniek bij volledige weerstand. Dit wil zeggen dat je 

de oefening uitvoert zoals omschreven in de uitleg, maar begint met 1 herhaling. Begin vanuit 

startpositie en voer de oefening op gecontroleerde wijze uit. De executie ziet er als volgt uit: 

• Plaats jezelf onder de pull up bar en strek je armen recht omhoog. Pak de stang beet op 

ongeveer schouderbreedte.  

• Voordat je jezelf omhoogtrekt bouw je de nodige spanning op in jouw rug door je schouder-

bladen naar beneden te trekken. 

• De opwaartse beweging voer je gecontroleerd uit totdat je kin voorbij de optrekstang komt. 

• Houd je lichaam tijdens de opwaartse beweging recht, probeer niet te slingeren en/of te 

bewegen met je lichaam. Ook al is dit een natuurlijke reactie wanneer het optrekken zwaar 

wordt na een aantal herhalingen.  

• Laat jezelf rustig zakken naar startpositie.  

Ga bij de uitvoering van een oefening altijd voor kwaliteit (tip 2), waarbij een goede executie 

centraal staat. Je zult merken dat je op deze manier sneller zichtbaar resultaat boekt.  

Voorkom een verkorte bewegingsamplitude  

Een bekende Engelse sportterm is ROM (Range of Motion) staat voor de bewegingsamplitude 

of bewegingsradius. Range of motion (ROM) is de term waarmee het bewegingsbereik van 

een gewricht of spier wordt bedoeld. Een volledige ROM is een volledige strekking en 

samentrekking van de spier bij een fitnessoefening. Bij pull up training is het van belang om 

altijd voor volledige strekking te gaan. Dit betekent dat je na het voltooien van een herhaling 

weer start vanuit startpositie (met gestrekte armen).  

Wat we veel zien bij beginnende sporters is dat zij oefeningen met een onvolledige Range of 

Motion uitvoeren en dus de spier niet volledig strekken. Wanneer we dit vertalen naar pull up 
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training zien wij dat men zich niet volledig laat zakken naar startpositie en de volgende 

herhaling te vroeg in zetten. Het klopt dat een oefening eenvoudig wordt door je ROM te 

verkorten, maar hiermee vertraag je jouw vooruitgang. 

Zorg bij de uitvoering van een pull up ervoor dat je altijd na iedere herhaling terugkeert in start-

positie voordat je de volgende herhaling start. Deze algemene richtlijn zorgt ervoor dat jouw 

techniek beter is en resultaten sneller zichtbaar zijn. 

Voorkom een te hoog tempo  

Het is mogelijk om het tempo van een herhaling op te hogen, maar helaas gaat dit in de praktijk 

vaak ten koste van de kwaliteit van de uitvoering. Men verkort veelal het bewegingsbereik van 

de herhaling en/of voert de oefening met een verkeerde techniek uit. Dit vergroot de kans op 

blessures en letsel aanzienlijk en moet te allen tijde worden voorkomen.  

Wil je toch meer te weten komen over de mogelijkheden om oefeningen explosief en versneld 

uit te voeren dan raden wij aan om tip 5 nog eens aandachtig terug te lezen.  

Voorkom een ongecontroleerde pull ups met swing 

Wanneer je dit e-boek aandachtig hebt gelezen is het je vast opgevallen dat wij bij iedere pull 

up oefening schreven dat de juiste houding belangrijk is. De juiste executie is het belangrijkste 

wat er is, waardoor we besloten hebben dit onderwerp nog één laatste keer te bespreken.  

Kwaliteit boven kwantiteit is de strekking, zorg er dus voor dat je iedere pull up herhaling goed, 

maar vooral gecontroleerd uitvoert. Het is meer dan logisch dat ons lichaam het zwaar krijgt 

tijdens de oefening, maar maak niet de fout om met je benen te zwaaien, te trappen of je 

rompspieren krom te trekken. Voer de oefening gecontroleerd uit en laat je volledig zakken tot 

startpositie, zodat je jouw bewegingsbereik maximaliseert.  

De zin ‘Rome is niet in één dag gebouwd’ heb je vast wel eens gehoord. Dit geldt ook voor 

onze spieren. Neem de tijd en boek langzaam vooruitgang. Luister naar je lichaam en volg het 

advies in dit e-boek. Binnen enkele weken zal je progressie boeken en dichtbij het door jou 

gestelde sportieve doel komen. 

Voorkom een te brede/smalle handgreep 

Ben je een beginnende sporter begin dan ook met de basis, een normale handgreep op 

schouderbreedte. We worden (helaas) ook niet gevraagd voor de Eredivisie, wanneer we een 

keer een voetbalwedstrijd hebben gespeeld, of voor de Tour de France na één keer 

wielrennen. Hetzelfde geldt met krachtsport, waarbij het belangrijk is dat we bij de basis 

beginnen en steeds verder uitbouwen en onze grenzen verleggen. Wij adviseren om te 

beginnen met een standaard pull up of chin up, indien nodig met een weerstandsband. 
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Voorkom een verkeerd trainingsschema 

Een goed trainingsschema bestaat uit meerdere factoren, waaronder het aantal keer per week 

dat je kan sporten, je doelstelling en je huidige conditie. Daarnaast zal een trainingsschema 

afgestemd worden op jouw trainingswijze, zoals thuis sporten, in de sportschool trainen of een 

combinatie van beiden. Dit zijn enkele factoren die van invloed zijn op een goed trainings-

schema. 

Het is dus eigenlijk onmogelijk om voor al onze lezers een goed trainingsschema te maken. 

Echter hebben wij één zeer belangrijk advies voor jou als lezer en dat is dat onze rugspieren 

nooit overgeslagen mogen worden.  

Graag sluiten wij af met de voordelen van het trainen van onze rugspieren en de effecten van 

een sterke rug: 

• Rugspieren voorkomen dat je schouders naar voren trekken en dragen bij aan de onder-

steuning van je wervelkolom. Door rugspieren trainen verbeter je jouw lichaamshouding. 

• Je rugspieren behoren tot de grote spiergroepen in jouw lichaam. Door je rugspieren te 

trainen verbrand je dagelijks meer calorieën. Onze spieren zijn tenslotte de motor van ons 

lichaam. Door rugspieren trainen kom je dus minder snel aan. 

• Je verlaagt de kans op blessures, doordat rugspieren voor ondersteuning zorgen van de 

wervelkolom en zorgen dat je een gezonde neutrale houding hebt bij stilstand en tijdens 

beweging. 

• Bij vrijwel iedere fysieke inspanning gebruik je jouw rugspieren. Je zult merken dat fysieke 

inspanningen zoals wandelen, sporten en tillen eenvoudiger worden en/of langer vol te 

houden zijn. Rugspieren trainen helpt jouw fysieke prestaties verbeteren. 

• Combineer buikspieren en rugspieren trainen met elkaar en zorg voor stabiele romp-

spieren. Door sporters wordt dit ook vaak je ‘core’ genoemd. 
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Slotwoord 
 

Wij hopen dat je dankzij dit e-boek veel te weten bent gekomen over basis anatomie van onze 

rug, een aantal belangrijke tips welke toepasbaar zijn tijdens krachttraining en natuurlijk de 

beste oefeningen om uit te voeren met één van de Zoluko Pull Up Bars.  

Graag bedanken wij iedereen die heeft meegewerkt aan het schrijven van dit e-boek, onze 

designer die de oefeningen op een prachtige wijze heeft gevisualiseerd, maar vooral onze 

lezers. Bedankt in het vertrouwen in Zoluko Home Fitness.  

Wij zullen er alles aan doen om thuis sporten toegankelijk te maken voor iedereen die beperkt 

de tijd of mogelijkheden heeft om buitenhuis te sporten. Het behalen van jouw sportieve 

doelstellingen staat bij Zoluko centraal. Samen gaan we voor succes! 

Volg ons op Facebook en Instagram, waarop we regelmatig de interessante en effectieve 

trainingstips zullen delen. Zo ben je altijd helemaal op de hoogte en een stapje dichterbij om 

je sportieve doelstelling te behalen. 

 

                       

Volg ons op Facebook         Volg ons op Instagram 

 

Productbeoordeling 

Als je één van de Zoluko producten bezit en hier tevreden over bent, dan zou het ons enorm 

helpen als je jouw feedback achterlaat op bol.com, Trustpilot of op Google. We zouden het erg 

op prijs stellen als je een eerlijke productreview wilt achterlaten, jouw productervaring is 

namelijk goud waard voor een klein bedrijf als dat van ons maar zeker ook voor andere klanten! 

Alvast heel erg bedankt! 

 

Met een sportieve groet, 

 

Team Zoluko 
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