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Oefeningen-gids

Initiatiefase

Het leuke is nog maar net begonnen, mensen! Pak er een gezond, koud drankje bij en let goed op 
wat er gaat gebeuren. Nu dat u sturing heeft en weet hoe u uzelf motiveert, is de volgende fase in uw 
overgang het erbij doen van beweging. Nogmaals, het is erg belangrijk om NIET meegezogen te worden 
in de nieuwste fitness-rage en mediahype. Natuurlijk, u zult resultaten willen, maar niet ten koste van uw 
welzijn. Onthoud, u heeft maar één lichaam! Letsel kan u weken, maanden of zelfs jaren terug in de tijd 
zetten en daar hebben we helemaal niets aan!

Uiteindelijk kunt u uzelf op weg helpen naar een regime met hoge intensiteit, maar u moet dit 
voorrecht VERDIENEN. De bottom line is, wen aan het een en ander en raak bekend met de juiste 
startprocedure.

Startlijn

Herinnert u zich de verwijzing naar het in de spiegel kijken een korte tijd geleden? Goed! U let 
inderdaad op. Welnu, in plaats van alleen te weten dat u overgewicht heeft of niet meer in vorm bent, 
zult u daadwerkelijk ontdekken waar u staat met uw dimensies. Dit zal dan bekend zijn als biometrie.

Dit is een kritiek punt dat veel mensen over het hoofd zien of vergeten, maar het is zeer belangrijk. 
Simpel gezegd, het is een statistisch traceersysteem. Wanneer u uw fysieke startparameters kent, kunt 
u deze gebruiken als referentie om uw voortgang in de gaten te houden. Dit zal ook een verbinding 
maken met uw doelen wellness-visie zoals eerder genoemd.

U kunt het zo basic of complex maken als u wilt. Als u echt van details en gegevens houdt, meet dan uw 
armen, dijen, borst, heupen, kuiten en nek. Maar het enige dat u nodig heeft ter referentie is uw gewicht, 
buikomvang en vetpercentage.

U heeft misschien al van de Body Mass Index, oftewel BMI, gehoord. Dit is de relatie tussen uw lengte 
en gewicht, en wordt vaak gebruikt in een klinische setting voor een snelle referentie. In werkelijkheid 
is deze lezing ietwat misleidend en onnodig. Mensen die bijvoorbeeld kor en gespierd zijn, hebben 
vaak een hoger BMI maar zijn wel degelijk in vorm. Als u slechts voor één beoordeling kiest, kies dan 
voor lichaamsvetpercentage. Het gewicht op de weegschaal is geweldig als snel traceergetal, maar het 
lichaamsvetpercentage zal u vertellen hoeveel magere spiermassa u geeft, wat het uiteindelijke doel is. 
Voor een snelle referentie volgt hier een kaart met een bereik aan lichaamspercentages.

Weest u zich ervan bewust dat dit slechts een gemiddelde referentie is. Uw leeftijd zal er wat meer mee 
te maken hebben. Oudere mannen en vrouwen, bijvoorbeeld, hebben meer lichaamsvet nodig om 
voldoende te kunnen functioneren. Maar deze kaart zal u op zijn minst een grof idee geven van waar u 
moet zijn.
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Body Mass Index Chart

CATEGORIE MANNEN VROUWEN

ESSENTIAL FAT 2 tot 5% 10 tot 15%

ATHLETIC 6 tot 15% 14 tot 20%

GENERAL FITNESS 14 tot 17% 21 tot 24%

AVERAGE 18 tot 24% 25 tot 31%

Obese Meer dan 25% Meer dan 32%

As u zich comfortabel voelt met het doen van uw eigen metingen is dit prima, maar het is waarschijnlijk 
het beste om het te overleggen met een fitnessprofessional met een bewezen geschiedenis in het doen 
van fitnessbeoordelingen bij cliënten.

Als u uw metingen eenmaal heeft, schrijf deze dan op en bewaar ze op een veilige plek zodat u deze 
regelmatig kunt opzoeken. Als vuistregel controleert u uw metingen om de vier weken.

90%-kwaliteit-regel

Voordat u aan een echt programma begint, moet u correct bewegen. Als u niet correct kunt bewegen, 
heeft het geen zin om ook maar een gewicht op te pakken. De beste manier om deze situatie aan te 
pakken is door middel van een FMS-bewegingstest door een getraind instructeur. De afkorting “FMS” 
staat voor Functional Movement System.

Tijdens een test zal de instructeur u een reeks bewegingen laten maken om uw flexibiliteit, kernkracht, 
bewegingsbereik, houding en balans te beoordelen. Gegevens worden verzameld en een score zal 
worden bereikt op basis van de evaluaties die u hebt uitgevoerd.

U zult worden geïnformeerd over de gebieden van uw lichaam die nog werk nodig hebben en u krijgt 
een reeks corrigerende oefeningen voorgeschreven om uit te voeren op regelmatige basis. Zorg ervoor 
dat u de instructies volgt en voer uw oefeningen uit zoals voorgeschreven! Dat is de enige manier 
waarop u uw zwakke punten kunt verbeteren.

En onthoud, u moet altijd streven naar 90% kwaliteit of beter bij elke keer dat u tilt. Als u geen 90% 
kwaliteit kunt bereiken, dan gebruikt u een gewicht dat nog te veel voor u is. Laat uw ego vallen zodat u 
uw gewichten niet laat vallen!

Even voor de goede orde, het is niet verplicht om een FMS-test te doen voordat u aan 
lichaamsbeweging doet, maar het is uiterst raadzaam! Als u hele stijve schouderspieren heeft 
bijvoorbeeld en u kunt uw armen niet tot boven uw hoofd optillen, hoe verwacht u dan op zo’n 
manier dumbbells omhoog te krijgen? Als u wordt getest en oefeningen krijgt voorgeschreven om 
stijve gebieden losser te maken en de zwakke punten te verbeteren, zult u met gratie en gemak uw 
dumbbells de lucht in kunnen krijgen.

OMDAT ER NIETS BETER IS DAN DAT 
GEVOEL NA EENHARDE WORKOUT
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Strekken

Er is veel discussie random de vraag of stretchen nou juist goed is, slecht of verschrikkelijk voor een 
training. Goed, het kan een van het bovenstaande zijn, afhankelijk van de persoon die het doet. Hier 
volgt een snelle visual om u voor te stellen die de vraag of het nodig is misschien zal beantwoorden.

Denk aan het proces achter het rijden van auto. Wanneer u er als eerste mee begint in de ochtend, 
drukt u niet direct het gaspedaal in om de snelweg over te razen. U laat hem eerst even stationair 
draaien om op te warmen om ervoor te zorgen dat alles juist functioneert. Zo dient u ook met uw 
lichaam om te gaan.

Maar nu wordt het wat moeilijker. Sommige experts zullen u laten geloven dat stretchen voor een 
trainingssessie tegen u werkt omdat het uw spieren vermoeit of verzwakt, waardoor u kracht verliest. Dat 
kan waar zijn, afhankelijk van de manier WAAROP u stretcht.

Veel mensen zijn bekend om het doen van statische stretches voordat ze aan lichaamsbeweging doen. 
Deze worden uitgevoerd door een lichaamsdeel naar een eindpunt te trekken van een beweging en dit 
een aantal seconden vol te houden. 

Bijvoorbeeld, u beweegt uw rechterarm langs de voorkant van uw borst en pakt uw elleboog 
vast met uw linkerhand. Trek naar binnen en u zult een stretch voelen aan de buitenkant van uw 
rechterbovenarm en schouder. Houd dit ongeveer 20 tot 30 seconden vast. Gefeliciteerd! U heeft zo juist 
een statische stretch gedaan! Helaas zijn dit precies het soort stretches die u NIET moet doen voor een 
workout.

Denk maar eens over lichaamsbeweging na. U beweegt voortdurend meerdere gewrichten en 
lichaamsdelen in verschillende hoeken en richtingen. Denkt u niet dat het goed idee is om in dezelfde 
richting te stretchen als uw oefeningen? Het antwoord is een volmondig JA!

Dat brengt dynamische stretches ten tonele. Dat zijn de soorten die u wilt doen voor lichaamsbeweging 
omdat zij uw lichaam laten wennen aan beweging. Zijn doen ook goed werk bij het verhogen van uw 
hartslag en het laten stijgen van uw lichaamstemperatuur.

Bewaar de statische stretches voor na uw training. Zij passen beter bij deze periode omdat uw spieren 
dan warm en elastisch zijn, en zij kunnen heel goed de pijn verminderen.

Dat gezegd hebbende, hier volgen een paar voorbeelden van dynamische stretches, zodat u een goede 
grip heeft op de situatie. Deze zullen zich richten op al uw belangrijke spieren en gewrichten en dat is 
altijd uw doel.

Zelfverduidelijkende strekkingen: Armcirkels, Beenwisselingen, Schoudercirkels
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Illustraties van dynamische strekoefeningen

Neem nu even snel een minuutje de tijd om enkele van deze dynamische stretches te proberen. 
Tenslotte is het een goed idee om om de één of twee uur op te staan als u voor langere tijd achtereen 
zit op een dag. Niet alleen verbetert dit uw flexibiliteit, maar het verbetert ook uw cognitief funtioneren. 
Neem vooral dat advies mee naar werk als u opgesloten zit in een kantoor van zonsopgang tot 
zonsondergang!

Trunk rotations

Squat en overhead arm reach

Forward bends

Windmill alternating toe touches

Side bends
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Trainingstactieken

Nu dat u een goede warmup heeft ontdekt, moet u kiezen wat voor soort oefeningen u doet. Dit 
brengt ons terug naar de 90%-regel. Ik hoop dat u deze niet bent vergeten! In historische tijden werd 
de 90%-regel heel serieus genomen. Simpel gezegd, als u een reeks reps niet kunt uitvoeren met 90% 
perfectie of beter, moet u stoppen en rusten totdat u het wel kunt. Dit dwingt u om u te richten op 
kwaliteit boven kwantiteit.

Toentertijd hadden oefeningen betekenis, structuur en een eindresultaat in gedachten. Mensen zouden 
oefenen in plaats van een workout doen, en het doel was altijd om zich beter te voelen wanneer ze klaar 
waren dan wanneer zij bij de sportschool aankwamen. Volg ditzelfde plan van aanpak tot in de puntjes!

Als u gezien heeft hoe iemand een hoog-intensiteit programma volgt dat hen vraagt om zoveel 
mogelijks reps of rondes te doen als mogelijk in een korte tijd, dan weet u hoe SLECHT eruit ziet. Offer 
nooit uw houding op voor techniek!

Dit soort hoog-volume-training kan dan wel snelle resultaten leveren, maar het kan ook snelle tripjes 
naar de spoedeisende hulp of het kantoor van een fysiotherapeut opleveren. Het is vaak roekeloos, 
gevaarlijk en heeft geen nobel doel. Helaas is het vaak het werk van het ego dat ervoor zorgt dat 
mensen zichzelf blijven pushen tot na fysieke en mentale uitputting.

Dit betekent niet dat er geen tijd en plaats is voor concurrerend zijn of het doen van hoge intensiteit 
oefeningen. Maar niet als dit ten koste gaat van goede, heldere, mooie, kwaliteitsbeweging. En u moet 
uw weg naar hoge intensiteit trainingsprotocollen verdienen.
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Range of Motion (ROM)

Het is alleen maar passend dat u wat dingetjes leert over houding en progressie voordat u wat 
workoutvoorbeelden krijgt om te proberen. Op een bepaald punt in uw leven moet u toch hebben 
gehoord van de uitdrukking “full range of motion”. Dit betekent simpelweg dat u er altijd voor moet 
zorgen dat u een gewicht moet bewegen over het gehele bereik dat wordt toegestaan door uw 
gewrichten.

Ja, u zult tot het uiterste van uw gewrichten gaan. Het was ooit een vrij populaire gedachte om nooit 
uw gewrichten tot het uiterste te brengen, maar dit moet u niet geloven. Als u stopt voordat u de het 
volledige bereik van beweging bereikt, haalt u simpelweg niet het meeste uit de oefening die u uitvoert. 
Zolang u de beweging correct uitvoert, hoeft u niet bang te zijn.

Neem barbell bicep curls bijvoorbeeld. Hier volgen de instructies HOE u de oefening moet doen en de 
reden WAAROM u altijd het volledige bewegingsbereik moet gebruiken...

Houd de bar vast met een onderhandse, schoulderbrede grip en sta met uw voeten op 
schouderbreedte uit elkaar. Houd uw buikspieren strak en uw bovenarmen tegen de zijkant van uw 
lichaam gedrukt.

Buig uw ellebogen om de bar naar uw borst te tillen totdat uw handpalmen tegenover uw lichaam 
staan. Houd dit een seconde vast terwijl u uw biceps met kracht samenknijpt en laat de bar dan 
langzaam zakken. Stop wanneer uw armen VOLLEDIG zijn uitgestrekt. Herhaal voor zoveel reps als u 
wenst.

Hier is een truc om ervoor te zorgen dat u de volledige range of motion bereikt zonder afbreuk te doen 
aan de integriteit van uw gewrichten. Laat uw gewicht langzamer zakken dan u hem omhoog tilt. Het 
gedeelte van verlagen heet de excentrische kracht, terwijl het tillende gedeelte concentrisch wordt 
genoemd.

Twee dingen zijn heel logisch als het gaat om het laten zakken van uw gewichten. Als u het snel doet, 
zullen uw gewrichten snel locken en dit kan mogelijk schadelijk zijn. Als u het langzaam doet, zult u uw 
gewrichten de trauma besparen en meer spieractivering bereiken.

Een goede vuistregel is om een 1-op-2-verhouding van concentrisch tot excentrische kracht te volgen. 
Bijvoorbeeld, het kost twee seconden om een gewicht te heffen, dus laat u hem in vier seconden 
zakken. U hoeft niet per se bij elke rep te tellen. Richt u gewoon op het langzamer laten zakken van het 
gewicht dan u het heeft getild. Maar als het helpt om te tellen, dan moet u dit vooral doen.

Simpel gezegd, het bindweefsel dat is betrokken bij een oefening past zich aan het bewegingspatroon 
dat het moet maken aan. Als u een lichaamsdeel traint om een bepaalde afstand te bewegen, raakt 
het gewend aan die afstand. Wanneer het dan wordt geforceerd om verder te bewegen, kan er een 
ramp gebeuren. Hier volgt een praktisch voorbeeld waarom u zich altijd aan de full range of motion 
moet houden. Ga terug naar de bicep curl. Als u stopt voordat u lockt by elke rep, raken uw spieren en 
omliggende weefsels gewend aan dit bereik van beweging.

De volgende keer dat u tennis speelt en krachtig achter uw lichaam reikt voor een backhand slam, 
wat gebeurt er dan? Uw elleboog wordt volledig uitgestrekt en uw biceps zijn alleen getraind voor een 
bepaalde afstand. In het beste geval krijgt u te maken met een milde verrekking. In het ergste geval 
scheurt uw bicepspier in tweeën en vouwt uw arm zich op als een gebroken elastiekje.

CRAZYBULK     |     OEFENINGEN-GIDS     |     NL.CRAZYBULK.COM 7



Ademcontrole

Voordat we verder gaan moet u dit weten over hetgeen dat wij ademhalen noemen. Het wordt vaak 
over het hoofd gezien, maar het is een vitaal belangrijk aspect van oefeningen doen. Triest maar waar, er 
zijn miljoenen mensen die het volledig verkeerd hebben gedaan, en in sommige gevallen helemaal niet 
doen! Ze houden simpelweg hun adem in.

U moet NOOIT uw adem inhouden! Richt u op het inademen bij de excentrische fase en op het 
uitademen bij de concentrische fase. Een gemakkelijke manier om dit te onthouden is door simpelweg 
uit te ademen wanneer u kracht uitoefent en in te ademen wanneer u zich opwindt. Om nogmaals de 
bicep curl als voorbeeld te gebruiken, adem in terwijl u uw gewicht laat zakken en adem uit terwijl u 
hem optilt.
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Aanpassingen en plateaus

Het lichaam heeft een magische wijze om zich aan te passen aan de omgeving en de spanningen die 
het op een dagelijkse basis ervaart. Aanpassing is goed, maar als het gaat om het voortdurend boeken 
van vooruitgang en fysieke winsten kan het gewoon worden.

Als u een gloednieuwe workout doet, kunt u voor een langere tijd positieve veranderingen in kracht, 
balans en fitness verwachten en genieten. Maar vroeg of laat zal uw lichaam zich aanpassen aan de 
nieuwe reeks stressoren die het ondergaat en u zult niet langer voortgang maken. In fitnesskringen 
wordt dit een plateau genoemd.

Als u maanden of zelfs jaren achter elkaar dezelfde workout doet, zult u een bepaald punt van fitness 
bereiken en dat was het. En ja, er zijn mensen die jaren en jaren dezelfde workout doen. Als het u 
gelukkig maakt, moet u ervoor gaan. Maar wees er wel van bewust dat u verveeld kunt raken van dit 
protocol en u zult slechts een beperkte vooruitgang boeken.

Het is veel logischer om uw workouts om de vier tot zes weken volledig om te gooien. Dit geeft u 
genoeg tijd om voortdurend grootte, kracht en longcapaciteit te winnen en om geen burnout te krijgen.

De gemakkelijkste manier om een workout te veranderen is door simpelweg andere oefeningen 
te doen. U kunt echter nog wel aan dezelfde spiergroepen werken. Bijvoorbeeld, als u vier weken 
lang barbell presses doet voor uw borst, verander dit dan nar een dumbbell incline press voor uw 
volgende cyclus. Over cycli gesproken, dit is een goed moment om over periodisering te praten. Dit 
trainingsprotocol wordt vaak ingezet door serieuze atleten of mensen die trainen voor een specifiek 
evenement zoals een bodybuildingwedstrijd. Het is gebaseerd op tijdsperioden bekend als macrocycli, 
mesocycli en microcycli.

Elk heeft een ander gewenst doel in gedachten.

Een macrocyclus is de grootste tijdsperiode en kan 9 tot 12 maanden vooruit zijn. Denk in dit geval in 
termen van uw wellness-visie. 

Een macrocyclus is een kleinere tijdsperiode, meestal in de buurt van drie of vier maanden en een 
microcyclus is een stapgrootte van een of twee weken.

Met deze cycli kunnen uw workouts interessant en doelgericht blijven en bieden ze u stevige doelen 
om na te streven. Om maar te zwijgen over het feit dat ze strategisch kunnen worden ingezet om 
aanpassing te voorkomen.
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SAID-principe 

Het is alleen maar passend dat alle versnellingen zich richten op het SAID-principe. Deze afkorting staat 
voor Specific Adaptation to Imposed Demands. Waarom het SAID-principe zo belangrijk is? Het heeft 
relevantie voor adaptatie, wat zojuist werd uitgelegd.

Als u dun bent en graag 10kg aan spiermassa wilt toevoegen aan uw bouw, gaat u dan zes dagen per 
week 60 minuten lang cardio doen? Dat is zeer onwaarschijnlijk. In plaats daarvan neemt u de  nodige 
stappen voor het bijkomen van 10 kilo spieren aan uw lichaamsbouw. DAT is wanneer het SAID-principe 
komt kijken. 

U moet specifiek trainen voor het evenement of eindresultaat dat u wilt bereiken. Dit komt veel voor bij 
mensen die aan sport doen, en op die manier is het bekend als sport-specifieke training.

Als een basketballer zijn verticale sprong wil oefenen, zal hij de spieren bouwen in zijn benen die nodig 
zijn voor het springen. Maar hij zal ook jumping drills doen omdat deze specifiek zijn voor zijn sport.

Nu weer terug naar de dunne man die 10 kilo wil aankomen. Het doel is om samengestelde oefeningen 
uit te voeren die zich op meer dan één gewricht en meer dan één spier richt die samenwerken. 
Hierdoor kunt u zwaardere gewichten heffen en meer spiervezels werven.

Een lunge is een goed voorbeeld van een samengestelde oefening. U activeert uw enkels, knieën en 
heupen tegelijkertijd, waardoor u aan uw kuiten, hamstrings, quadriceps en bilspieren tegelijk werkt.

Houd het SAID-principe te allen tijde in gedachten en u zult met uw trainingsperiodes betere resultaten 
krijgen.
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Cardiotraining

De voordelen van cardiovasculaire training zijn enorm, op zowel fysiek als mentaal vlak.

Zelfs het ongetrainde oor heeft gehoord van de magische mogelijkheid om afvallen te bevorderen, 
circulatie en longcapaciteit te verbeteren, botten te versterken, risico op ziekten te verminderen en 
bloeddruk te verlagen.

Cardio is ook bekend om de neiging om hormonen genaamd endorfines vrij te laten. Zie het als een “chi 
hit”. Met endorfines die worden vrijgelaten, raakt u als het ware in een staat van euforie. U wordt vrolijk, 
kalm en u voelt tevredenheid. Deze mentale voordelen alleen al zouden motiverend genoeg moeten 
zijn om met zovelen mee te doen.

De hamvraag wordt dan: wat is het beste soort cardio? Het korte EN correcte antwoord is, het beste 
soort cardio is het soort dat u voor een langere tijd op regelmatige basis uitvoert.

Het hangt allemaal af van hetgeen waar u van houdt, waar u niet van houdt, uw voorkeuren en 
beperkingen. Bijvoorbeeld, als u een knieoperatie hebt gehad een tijdje geleden en impact is verboden, 
is hardlopen niet uw beste optie. Dit geldt ook wanneer u zwaarlijvig bent. Overgewicht staat gelijk 
aan overmatige belasting van uw gewrichten, wat kan leiden tot acute en chronische pijn. Onthoud, 
veiligheid komt altijd eerst!

In dergelijke gevallen bent u er meer bij gebaat door u te houden aan een non-impact-vorm van cardio, 
zoals fietsen, elliptische training, boogtraining, zwemmen of compact klimmen. Met de uitzondering 
van zwemmen, worden deze activiteiten uitgevoerd met uw voeten in een vaste positie, waardoor 
impact wordt voorkomen. Tijdens het zwemmen heeft u alleen de weerstand van het water, wat vooral 
goed is wanneer u artritis of een andere gewrichtscomplicatie heeft.

De onderliggende boodschap is: zorg ervoor dat u een vorm van cardio kiest die leuk is. Hetzelfde geldt 
voor krachttraining. Als u wat u doet niet leuk vindt, wordt het heel moeilijk om gemotiveerd te blijven. 
Het laatste wat u wilt is dat uw workout ook daadwerkelijk als werk begint te voelen. U wilt gelukkig zijn 
en met de stroom meegaan in plaats van angst en benauwdheid te ervaren.

En voor wat de plaatsing van cardio in uw schema betreft, dit keert wederom terug naar het SAID-
principe. Als u speciaal probeert af t evallen, wilt u misschien drie tot vijf dagen aan cardio toewijden. 
Als u bekend staat als een “hardgainer”, wilt u zich misschien houden aan meer beperkte hoeveelheden 
met minder intensiteit.

Aan de andere kant van de medaille, als u verheven doelen hebt, zoals 5 kilo of meer afvallen, wilt u 
misschien wat meer aan cardio doen. Dit zou een goed tijdstip zijn om interval-training in uw schema 
op te nemen.

Interval-training, ook bekend of High Intensity Interval Training (HIIT), is een beetje een modewoord 
geworden en dat niet zonder goede reden. Het wordt uitgevoerd door uw tempo op en neer 
te verschuiven tussen hoge en lage intensiteit gedurende de sessie. In plaats van een “goede” 
calorieverbranding tussen uw workout, zorgt u voor een GEWELDIGE calorieverbranding, evenals een 
boost in uw metabolisme - tot wel uren later. Dit is een goed voorteken voor sneller gewichtsverlies.

Omdat u met een hogere intensiteit bezig bent, maakt u uw sessies korter wanneer u voor het eerst 
begint. U kunt gunstige resultaten bereiken binnen wel 15 tot 20 minuten. Geleidelijk aan voegt u meer 
tijd toe, naarmate u een hogere longcapaciteit ontwikkelt en beter in vorm raakt.

Als vuistregel, volg een 1-op-2-verhouding van hoge naar lage intensiteit. Bijvoorbeeld, 30 seconden 
hardlopen, 60 minuten wandelen en herhalen.
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Plaatselijk afvallen 

Voordat u verder gaat, moet u iets weten over een ding genaamd “plaatselijk afvallen”. U heeft val al een 
informercial gezien in uw leven, waarin en ab-gadget geweldige gewichtsverliesresultaten belooft in uw 
buikstreek of anders “uw geld terug!” Deze theorie staat bekend als plaatselijk afvallen.

Ongeacht of het nu gaat om uw buik, armen, benen of enkels, het is anatomisch gezien onmogelijk 
om af te vallen op een bepaalde plek op uw lichaam. Sorry dat ik u teleurstel, maar u moet de feiten 
kennen.

Dit betekent dat het uitvoeren van tientallen en tientallen crunches per dag ervoor kan zorgen dat u 
sterke buikspieren krijgt, maar dit zal weinig doen voor die laag vetweefsel waar het mee wordt bedekt.

Let eens op iemand die veel gewicht verliest. Naast het feit dat de buik kleiner lijkt, zal hij ook een 
smaller gezicht en een smallere hals hebben. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit komt door een hoop 
neck rolls en head tilts om dit gedaan te krijgen. Het kwam allemaal door gewichtsverlies over het hele 
lichaam als geheel.

Dit betekent niet dat u niet een bepaald gebied kunt aanpakken. U moet gewoon de juiste maatregelen 
toepassen om het gewenste resultaat te bereiken. Nemen de armen, bijvoorbeeld. Focus op het 
doen van krachttrainingsoefeningen zoals dips, push-ups en curls, maar neem ook cardio op in uw 
programma om het vet over het gehele lichaam te verminderen.
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Workout-schemas

Okee, de langverwachte tijd is aangebroken. Hieronder volgen drie workout-voorbeelden - een is een 
beginner-workout, uitgevoerd op 3 dagen per week, de tweede is een 4-dagen-plan voor intermediairen 
en de laatste is een 6-dagen-plan voor meer gevorderde mensen. Kies uw gif en train met een glimlach 
op uw gezicht.

Beginner-workout

Wanneer u voor het eerst begint, kiest u beter een programma waar u niet van moet overgeven of welke 
fysieke pijn veroorzaakt zodat u de sportschool uit moet struikelen wanneer u klaar bent. Een basisplan 
dat al uw spiergroepen aanpakt is een goed idee op dit punt. Voor volgt een schema om u aan te 
houden.

 ` Het doel is zes tot acht oefeningen die gericht zijn op al uw grote spiergroepen, zoals chest 
presses, militairy presses, back rows, triceps pushdowns, bicep curls, squats en bicycle crunches.

 ` Doe een matige hoeveelheid reps voor elke oefening. U wilt een punt bereiken waarop u voelt dat 
u werk heeft uitgevoerd - u wilt uzelf niet verpulverd voelen. Als vuistregel geldt, 8 tot 12 reps is 
een goed beginpunt

 ` Voer drie tot vier sets uit. Laat vermoeidheid hierbij uw gids zijn. Als u drie sets voltooit en u voelt 
dat er nog een set bij kan, doe dit dan ook.

 ` Neem 60 seconden rust tijdens uw sets. Als u voelt dat u sneller kan herstellen, maak uw pauzes 
dan korter. Onthoud altijd de 90%-regel!

 ` Kies tussen horizontale of verticale lading. Horizontale lading is het doen van een hele reeks sets 
voor een oefening, waarbij u overgaat op de volgende oefening, en om dan dit patroon helemaal 
tot het einde van uw workout op t evolgen.

 ` Verticale lading is het uitvoeren van een oefening voor een lichaamsdeel, waarna u een andere 
oefening doet voor een ander lichaamsdeel en doorgaat naar de volgende, de volgende en weer 
de volgende, totdat alles is voltooid.

 ` Begin dan vanaf het begin en volg de lijst terug naar beneden totdat u uw gewenste hoeveelheid 
sets per oefening hebt voltooid. Het zou zo zijn alsof u ze zou volgens alsof ze vertical op een 
pagina zijn geschreven.

 ` Doe drie dagen per week op niet-opeenvolgende dagen uw workouts.
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Intermediaire workout 

Als u wat ervaring heeft en u wilt nog wat extra moeite inzetten, volgt hier een 4-dagen-plan dat aan 
uw wens zal voldoen. U zult werken aan dezelfde drie spiergroepen op maandag en donderdag en aan 
dezelfde drie spiergroepen op dinsdag en vrijdag. Dit geeft u twee volledige dagen rust tussen dezelfde 
groepen. En voelt u zich vrij om de dagen waarop u dit schema volgt te veranderen zodat het beter bij 
uw eigen schema pas.

Begin licht en verhoog het gewicht bij elke volgende set. Wanneer u twee sets van 10 reps in ee reeks 
ziet, voer dan breakdown sets uit. Dit betekent dat u een lichtere lading heft, onmiddellijk gevolgd door 
een set en een zeer korte rustpauze neemt of zelfs helemaal geen pauze. Het is aan u hoe u er tegenaan 
gaat.

Ma en don - Schouders/Triceps/Biceps/Buikspieren

Triceps:

Barbell EZ-bar Curls: 12, 10, 8, 6, 10, 10 reps 

Dumbbell Incline Hammer Curls: 10, 8, 6, 10, 10 reps   

Schouders:

Dumbbell Military Press: 15, 12, 10, 8, 6, 10, 10 reps 

Barbell Shrugs: 12, 10, 8, 6, 10, 10 reps

Dumbbell Lateral Raises: 10-12, 10-12, 10-12 reps

Bulkspieran:

Hanging Knee Raises: 15 to 20 reps.

Side Plank Dips: 15 to 20 reps 

Bicycle Crunches: 15 to 20 reps

Biceps:

Rosca Direta com Barra EZ: 12, 10, 8, 6, 10, 10 repetições 

Martelo inclinado Dumbbel Curls: 10, 8, 6, 10, 10 repetições
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Voer elke buikspieroefening uit na het voltooien van elke set gewichttrainingsoefeningen. Volg deze 
volgorde helemaal. Bijvoorbeeld, doe haning knee raises nadat u uw military presses hebt voltooid. Doe 
dan side plank dips na uw shrugs en voer bicycle crunches uit na uw lateral raises.

Volg dit patroon gedurende de rest van uw workout. Wanneer u de laatste set van uw laatste routine 
voltooit, zult u twee sets van buikspieroefeningen hebben gedaan voor elk gebied van uw buik. Op dit 
punt voert u een buikspiercircuit uit door alle drie de buikspieroefeningen opeenvolgend uit te voeren 
zonder rust.

Din en vrij - Borst/Rug/Benen.

Rug:

Wide-grip Lat Pulldowns: 12, 10, 8, 6, 10, 10 reps 

Dumbbell One-arm Rows: 10, 8, 6, 10, 10 reps

Borst:

Barbell Incline Press: 15, 12, 10, 8, 6, 10, 10 reps 

Dumbbell Bench Press: 12, 10, 8, 6, 10, 10 reps 

Dumbbell Flys: 10-12, 10-12, 10-12 reps

Benen:

Barbell Deadlifts: 12, 10, 8, 6, 10, 10 reps 

Dumbbell Walking Lunges: 10, 8, 6, 10, 10 reps
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Gevorderden workout

Dit programma bestaat uit zes dagen gewichttraining. De focus is op twee verschillende spiergroepen 
per dag. Voor het grootste deel van de workout zullen dit tegenovergestelde spieren zijn, zoals borst/
rug en triceps/biceps. Het werken aan tegenovergestelde spieren is een old-school-strategie die wordt 
ingezet door bodybuilders en strongmen, wat helpt om symmetrie te creëren en ervoor zorgt dat u een 
gebalanceerde lichaamsbouw hebt.

Doe borst/rug op maandag, triceps/biceps op dinsdag en shouders/benen op woensdag. Dan herhaalt 
u het drie-dagen-schema in dezelfde volgorde op donderdag, vrijdag en zaterdag. Zondag neemt u vrij 
om te gaan golfen.

Als u de week eenmaal door bent gekomen, begint u deze cyclus weer op maandag, deze keer met tri’s 
en bi’s. Blijf hetzelfde patroon volgen... tri’s/bi’s, schouders/benen en borst/rug op opeenvolgende dagen. 
Uw spiergroepen zullen twee volle dagen krijgen om te rusten, drie maal op een rij, dan zes dagen rust. 
Hier volgt een 4-weken-schema zodat het makkelijker te zien is...

Nu dat u heeft kunnen zien welke spieren u moet doen en op welke dagen, moet u weten hoe u uw 
reps, sets en oefeningen opmaakt.

Hier volgt een patroon om te volgen....

Voer drie oefeningen uit per spiergroep

1e oefening: 15, 12, 10, 8, 6, 10, 10.reps  
2e oefening: 12, 10, 8, 6, 10, 10 reps  
3e oefening: 10, 8, 6, 10, 10 reps

Week 1

Monday:  Chest/Back 
Tuesday:  Tris/Bis 
Wednesday:  Shoulders/Legs 
Thursday:  Chest/Back 
Friday:  Tris/Bis 
Saturday:  Shoulders/Legs

Week 3

Monday:  Shoulders/Legs 
Tuesday:  Chest/Back 
Wednesday:  Tris/Bis 
Thursday:  Shoulders/Legs 
Friday:  Chest/Back 
Saturday:  Tris/Bis

Week 2

Monday:  Tris/Bis 
Tuesday:  Shoulders/Legs 
Wednesday:  Chest/Back 
Thursday:  Tris/Bis 
Friday:  Shoulders/Legs 
Saturday:  Chest/Back

Week 4

Monday:  Chest/Back 
Tuesday:  Tris/Bis 
Wednesday:  Shoulders/Legs 
Thursday:  Chest/Back 
Friday:  Tris/Bis 
Saturday:  Shoulders/Legs

CRAZYBULK     |     OEFENINGEN-GIDS     |     NL.CRAZYBULK.COM 16



Voordat we verder gaan, moet u weten welke oefeningen u moet doen. Uw doelstelling hiermee, en 
met elke workout, is het maximaliseren van uw spierrekrutering. De beste manier om dit te doen is door 
middel van samengestelde oefeningen.

Samengestelde oefeningen werken aan een focus-spier en een of meerdere andere spieren. Omdat er 
meerdere spieren tegelijk samenwerken, kunt u de spiervezelrekrutering maximaliseren, waardoor u 
zwaarder kunt tillen en meer grootte zult winnen.

Het kan ook zijn dat u heeft gehoord van de oefeningen aangeduid als “multi-joint-oefeningen” 
omdat ze mer dan een gewricht activeren. Indien mogelijk moet u samengestelde oefeningen doen 
over de hele linie voor elke spiergroep. Bijvoorbeeld, squats, step-ups en lunges kwalificeren allen als 
samengestelde oefeningen voor uw benen en zijn een goede aanvulling voor uw workout.

Als u isolatie-oefeningen eraan toevoegt, doe deze dan als laatste. Isolatie-oefeningen concentreren zich 
op een spier en activeren enkele gewrichten. Als u deze eerst doet, zul u uzelf moe maken en niet hard 
genoeg kunnen pushen bij uw samengestelde bewegingen.

Hier volgt een voorbeeldroutine van oefeningen om uit te voeren... 

Borst/Rug:

Barbell Bench Press 
Dumbbell Pullovers 
Cable Flys  
Weighted Pull-ups 
Bent-over EZ-bar Rows 
Weighted Back Extensions

Tri’s/Bi’s:

Dumbbell Overhead Triceps 
Extensions 
EZ-bar Skullcrushers 
Rope Pushdowns  
Barbell Curls 
Dumbbell Twist Curls 
Preacher Bench Dumbbell 
Concentration Curls

Schouders/Benen:

Dumbbell Military Press 
EZ-bar Upright Rows 
Dumbbell Front Raises 
Back Squats 
Dumbbell Step-ups 
Dumbbell Alternating Reverse 
Lunges
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Lid worden van een sportschool of er thuis een maken?

Veel mensen verschillen als het gaat om naar de sportschool gaan of thuis oefeningen doen. 
Motieven voor deze beslissing variëren van zelfbewust zijn tot gemaksfactoren tot economische 
problemen. In werkelijkheid is er geen juist of fout antwoord. Zoals met fitness in het algemeen, is het 
allemaal afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren. U kunt de waarde ervan inzien om zowel een 
sportschoollidmaatschap te hebben en een sportschool in huis.

“De sportschool”

Als het gaat om de sportschoolscene, zijn fitnesshulpmiddelen geëvolueerd, fitnessprogramma’s zijn 
gekomen en gegaan en technologie is gevorderd tot het punt waarop u alleen nog maar een kaartje bij 
de voordeur hoeft te swipen voor toegang.

Ongeacht hoe u het bekijkt, dat maakt allemaal niets uit omdat het allemaal om de terugkerende 
leden gaat. Zonder leden heeft u geen sportschool en  heeft u geen reden voor trends en rages die 
komen en gaan.

Als u bang bent om te worden beoordeeld of uitgelachen door deze leden, is de kans groter dat u wordt 
geraakt door een meteoriet. Alhoewel het vaak wordt gedacht, is een sportschool helemaal niet zo 
intimiderend.

Over het algemeen zijn mensen meer bezig met naar zichzelf kijken in al die glinsterende spiegels 
dan naar u. Dat betekent echter niet dat u niet de moeite waard bent om naar te kijken. Het betekent 
gewoon dat u uw angst voor een oordeel niet moet laten leiden bij het overwegen van deelname aan 
een sportschool.

Baseer uw beslissing op een of meer realistische factoren zoals lidmaatschapskosten, afstand tot uw 
huis of kantoor, voorzieningen en aanbod opgenomen in het lidmaatschap.

Bovendien, wanneer u voor het eerst lid wordt van een sportschool, zal de persoon van de receptie of 
wie u ook tegenkomt zeer gastvrij en professioneel moeten zijn. Als dit niet het geval is, moet u uw tijd 
niet verspillen. Dat toont slechte klantenservice en dat is wel het laatste waar u dagelijks mee te maken 
wilt hebben.

Bovendien moeten ze u een gratis tour aanbieden en de mogelijkheid geven voor een gratis 
trainingsessie om vertrouwd te raken met de apparatuur en hoe u het moet gebruiken. Profiteer van elk 
aanbod dat ze u willen geven, maar laat u niet meeslepen.

Wees u bewust van lidmaatschapskosten die sterk zullen variëren van sportschool tot sportschool. 
De ene met zwembad, spa, basketbalveld, sauna, hot tub, yogaruimte, handdoeken en ondergronds 
parkeren zal veel duurder zijn. Deze soorten sportscholen hebben vaak een veelheid aan klasses 
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inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap, wat een goed extraatje is.

Naast de prijs wilt u natuurlijk ook letten op de netheid van een sportschool. Het kan zijn dat het 
beter is om iets meer te betalen voor een lidmaatschap als de sportschool netjes schoon is en goede 
schoonmaakregels heeft. U wilt niet worden blootgesteld aan zweet en vuil wanneer u er reps tegenaan 
gooit op een gewichtbank.

Het kan ook interessant zijn om een personal trainer te zoeken bij een sportschool, wat een zeer 
goed idee kan zijn, vooral als u net begint. Hij of zij kan u helpen uw doelstellingen na te leven en 
workoutplannen maken die speciaal gericht zijn op hetgeen dat u nodig hebt en wilt bereiken.

Nog een laatste gedachte over de sportschoolscene. Word niet lid van een sportschool gebaseerd op de 
afstand tot uw huis. In plaats daarvan moet u denken aan uw werksituatie. Als er een sportschool aan de 
overkant van uw werkplek is, kan het beter zijn om daar lid van te worden.

Dan kunt u uw workout-kleding meenemen en daar direct heen gaan wanneer u uw dag afsluit. Of ga 
er ‘s morgens eerst heen om vervolgens direct naar werk te gaan. Dit zal u ook minder kans geven op 
excuses om niet naar de sportschool te gaan.
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Thuis sportschool opzetten

Er gaat echt niets boven het gemak van een sportschool in uw eigen huis. In alle eerlijkheid, het is 
gunstig om er een te hebben zelfs als u een lidmaatschap hebt. Er zal een tijd komen wanneer u niet 
naar de sportschool kunt en u zult er spijt van krijgen als u geen plek hebt om t etrainen. Dit zal zeker 
waar zijn in de winter als u in een koud klimaat leeft. Er zal geen enkele hoeveelheid sneeuw, natte 
sneeuw of ijskoude regen zijn die u kan tegenhouden om uw workouts uit te voeren.

Echt waar, het enige nadeel van een sportschool in huis zijn de opstartkosten. Maar wanneer u het 
vergelijkt met de lidmaatschapskosten van een sportschool voor een jaar en alle incidentele kosten die 
ermee gepaard gaan in een jaar, brengen dit meestal in evenwicht. En, dit is een eenmalige investering 
die vele jaren mee gaat.

U kunt het zo luxe of eenvoudig maken als u wilt, maar op zijn minst moet u investeren in grote spiegels 
aan ten minste  één wand. Ja, het is waar, u zult altijd mensen zichzelf zien bekijken in een publieke 
sportschool, maar dat is niet de reden waarom de spiegels er zijn. Ze helpen u om ervoor te zorgen dat 
u de juiste houding aanneemt.

Als u het niet zelf kunt zien, denkt u misschien dat u een oefening juist uitvoert, maar is dit niet zo. 
Als u het WEL kunt zien, weet u of uw houding al vanaf het begint tekort schiet en kunt u de juiste 
aanpassingen maken.

Plafondventilatoren zijn ook een goede optie, vooral als u in een warm klimaat leeft. Niet alleen koelen 
ze u af, maar ze circuleren ook de lucht, waardoor het gemakkelijker is om te ademenen en te herstellen 
tussen sets.

Zorg er wel voor dat u aandacht besteedt aan uw omgeving. Als u een ventilator aan hebt staan aan 
het plafond en wilt gaan touwtje springen of een overhead press doen, wilt u deze niet aanraken. De 
ventilator wint altijd!

Naast de esthetiek moet u erachter komen welk apparatuur u wilt. Net zoals u luxe kunt doen en een 
uitgebreid design van uw sportschool kunt kiezen, kunt u hetzelfde doen met de apparatuurkeuzes.

De tijden zijn de afgelopen tien jaar veranderd. Fitness trends zijn langzaam maar zeker een 
minimalistische kant op gegaan.

In het grote geheel wilt u apparaturen inslaan die het voor u mogelijk maken om u doeltreffend op al 
uw spieren te richten terwijl u ook voldoende cardiovasculaire training krijgt - dat alles terwijl u zoveel 
mogelijk open ruimte houdt. 

Middelen zoals dumbbells, kettlebells, suspension trainers, medicine balls, battle ropes, halters met 
halterschijven, pull-up bar, sleeën, banden, zandzakken, Indiase clubs, springtouwen en gliding discs zijn 
geweldige opties.

Een speed bag en heavy bag zijn ook leuke middelen die het u mogelijk maken om in betere vorm te 
geraken terwijl u ook wat opgekropte agressie kwijt raakt.
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Reizen en oefeningen doen

Ongeacht of het voor zaken is, plezier of om te rouwen, er komt een tijd waarop u moet reizen en in een 
tijdelijke locatie moet verblijven. In sommige gevallen maakt het mensen niet echt uit om oefeningen 
te doen of zich aan een dieet te blijven houden wanneer ze de stad uit zijn. Echter, het is zeker aan te 
raden om dit wel te doen.

Als u ervoor kiest om een paar dagen of weken vrij te nemen, kunt u uw voortgang in gevaar brengen en 
het moeilijk maken om weer terug te vallen op uw gezonde gewoonte als u terug thuis bent. En het is 
nooit leuk om opnieuw te beginnen na een lange tijd vrij.

Ongeacht of u in een hotel, motel, luxe huis, cottage, hut of schuur verblijft, het moet altijd een eerste 
prioriteit zijn om trouw aan uw lichaam te blijven en een manier te vinden om oefeningen te doen. 
En wanneer u de stad uit bent, kunt u niet zomaar aannemen dat er een sportschool is om naar wens 
een bezoekje aan te brengen. Dat gezegd hebbende, u heeft al enkele workouts ontvangen, maar het 
is alleen maar passend dat u er een bij krijgt. Noem dit maar een verzekering voor het geval u wordt 
geconfronteerd met een road trip en u in topconditie wilt blijven.

Deze oefening bestaat uit drie krachttraining- en drie cardiodagen. Het enige wat u nodig hebt om ze 
uit te voeren is het gewicht van uw lichaam en enkele huishoudelijke artikelen. Voer uw gewichttraining 
en cardio-workouts uit of wisselende dagen. 

Dit kan intens lijken, maar het zal prima zijn zolang u langzaam begint en altijd kiest voor veiligheid over 
gevaar.

In tegenstelling tot de laatste workouts, zullen de oefeningen hier met meer detail worden uitgelegd 
omdat ze wat complexer zijn. Bovendien vindt u wat handige tips. Dus zonder verdere omhaal, 
alstublieft...
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Historical Push-ups - 5 sets van 15 met 45-tot-60-sec rustpauzes.

Historische push-ups zijn echte en correcte push-ups die men deed in historische tijden. Even een 
kleine opmerking, mensen van toentertijd waren mager, gedefinieerd en hadden een geweldige 
houding en lage kans op letsel.

Begin met een front leaning rest (plank) positie met uw handen op schouderbreedte uitelkaar en uw 
voeten samen. Span uw buikspieren aan en behoud een rechte lijn vanaf de achterkant van uw hoofd 
tot uw hielen naarmate u uw ellebogen buigt om uzelf te laten zakken.

Zorg ervoor dat u uw armen dichtbij uw zij houdt en probeer uw kin de grond aan te laten raken. 
Onthoud, dit zijn historische push-ups. Druk uzelf gestaag terug omhoog met een vloeiende beweging 
tot uw armen volledig uitgestrekt zijn en herhaal.

Als u niet in staat bent om een set clean reps uit te voeren zonder dat uw kont zakt en weer omhoog 
gaat, plaats dan uw handen op een stoel of bank. Er is niets mis met een regressie om uw houding goed 
te houden en ervoor te zorgen dat uw lichaam geen letsel riskeert.
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Decline Push-ups - 5 sets van 15 met 45-tot-60-sec rustpauzes.

Decline push-ups worden uitgevoerd met uw voeten verhoogd op een steun en uw handen op de vloer. 
Het is niet de andere kant op, in tegenstelling dat vaak wordt gedacht.

Volg exact dezelfde regels als historische push-ups en kies een steun die niet te extreem is. Hoe hoger 
uw voeten verhoogd zijn, hoe moeilijker de push-up zal zijn. Een krukje zal prima zijn. Als u stoer bent, 
gebruik dan een bed, stoel of tafel.

Backbend Push-ups - 5 sets van 15 met 45-tot-60-sec rustpauzes.

Deze push-up-variant is verwant aan een yogahouding, bekend alls een full wheel. In lekentaal wordt 
het vaak aangeduid als een backbend. U zult een backbend moeten opnemen in een omgekeerde 
push-up, bij wijze van spreken. Zo doet u het...

Ga op uw rug liggen met uw knieën gebogen en uw voeten en handen plat op de grond. Uw handen 
moeten naast uw oren zijn met uw vingers naar uw schouders gericht. In een vlotte beweging heft u uw 
heupen van de grond en strekt u uw armen en benen zo ver mogelijk uit terwijl u uw rug buigt.

Als u eenmaal zo ver bent gekomen als mogelijk, laat u uzelf langzaam terug naar beneden zakken en 
herhaalt u dit. Als toegevoegde bonus maken backbend push-ups uw polsen sterker en verbeteren ze 
de flexibiliteit in uw armen, kern en schouders.

Pike Push-ups - 4 sets van 10 tot 12 met 30-tot-45-sec rustpauzes

Deze laatste push-up-variant richt zich aangenaam op de schouders, bovenrug en straalt zelfs schuin uit 
naar de zijkanten van uw ribbenkast.

Neem een voorover leunende houding aan, alsof u een historische push-up gaat doen en druk uw kont 
omhoog. Druk uw gewicht naar uw hielen en richt uw blik op uw tenen.

Uw hoofd moet tussen uw armen zijn op dit punt en uw lichaam moet ongeveer 90 graden gebogen 
zijn. Behoud deze positie met uw lichaam terwijl u uw ellebogen buigt om uzelf te verlagen. Richt de 
bovenkant van uw hoofd naar de vloer en stop wanneer het op ongeveer 3 centimeter afstand is. Druk 
uzelf terug naar het beginpunt en herhaal.
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Dips - 4 sets van 10 tot 12 met 30-tot-45-sec rustpauzes.

Wanneer u uw arm uitstrekt, activeert u de grote spieren aan de achterzijde van de bovenarm genaamd 
triceps, wat u waarschijnlijk al weet. Push-ups slagen er goed in om zich te richten op deze spieren, 
maar dips zijn er nog beter in. U zult een stoel of stevig stilstaand object nodig hebben zoals een 
parkbankje om dit te doen. Zit op de rand van de stoel met uw handen die stevig de zijkant vasthouden. 
Steel uw voeten uit zodat u ruimte heeft tussen de achterkant van uw lichaam en de stoel.

Verlaag uzelf door uw ellebogen te buigen en stop wanneer uw bovenarmen parallel staan met de vloer. 
Druk uzelf terug omhoog in een constante beweging tot uw armen volledig uitgestrekt zijn en herhaal.

Voor een meer uitdagende variatie strekt u uw benen uit zet u uw hielen op de vloer met uw tenen naar 
boven gericht. U heeft de optie om uw handen aan de voorkant van de stoel te plaatsen.
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Lateral Single-leg Step Squats - 4 sets van 10 tot 12 met 30-tot-45-sec rustpauzes.

Alle squats richten zich op de grote spieren in het onderlichaam, met inbegrip van de bilspieren, 
hamstrings, quadriceps en kuiten. Een lateral single leg step squat legt iets meer nadruk op de 
bilspieren en het daagt ook uw evenwicht uit.

U zult een artikel nodig hebben om deze oefening uit te voeren, zoals een of meerdere dikke boeken, 
een kleine kruk of betonblok.

Sta met uw rechtervoet op het artikel, met uw linkervoet op iets meer dan schouderbreedte afstand. 
Houd uw ellebogen gebogen en uw handen op uw borst, en verlaag uzelf door door uw knieën te 
zakken. Stop wanneer uw dijen parallel staan met de vloer en kom weer terug naar boven.

Druk uw gewicht naar beneden, in uw voet en til uw linkervoet van de vloer. Buig uw linkerknie en stop 
wanneer uw dij parallel staat met de vloer. U moet op dit punt balanceren op uw rechterbeen. Stap 
terug naar uw beginpositie, herhaal dit voor een set reps en wissel van kant.

Als u meer gewicht wilt toevoegen aan deze oefening, wikkel dan een handdoek om een jerrycan met 
een liter water en positioneer het voorzichtig op uw bovenrug. Laat de uiteinden van de handdoek over 
uw borst bungelen en grijp elk uiteinde met uw handen.

Als u stoer bent kunt u meer jerrycans gebruiken als u de extra weerstand aankunt. Of u kunt de 
vloeistof eruit halen en er zand, grind of kleine steentjes in doen.

STOP NIET WANNEER HET PIJN DOET,
 STOP WANNEER U KLAAR BENT
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Achterwaartse Lunges - 4 sets van 10 tot 12 reps met 30-tot-45-sec rustpauzes.

Reverse lunges maken gebruik van uw spieren in uw onderlichaam met een andere nadruk. Het zijn 
goede afsluiters wanneer u een beenworkout afsluit.

Sta met uw voeten bij elkaar, richt uw blik op de horizon en plaats uw handen op uw heupen. Doe 
een grote stap naar achteren met uw rechtervoet en verlaag uzelf door beide knieën te buigen. Stop 
wanneer uw linkerdij parallel is met de vloer en beide knieën een hoek van 90 graden vormen.

Stap terug naar de startpositie en herhaal met uw linkerbeen. Blijf heen en weer wisselen totdat u uw 
rep-bereikt hebt bereikt. En dat u het weet, één rep wordt bereikt wanneer u met beide benen hebt 
‘gelunged’.

Zorg ervoor dat uw torso verticaal blijft tijdens de beweging. U wilt niet op de heup blijven hangen of uw 
rug buigen. Ook moet u nooit uw achterste knie de grond laten aanraken.

Als u meer weerstand wilt, kunt u aan de zijkanten waterkannen vasthouden of een handdoek 
vasthouden met de kannen over uw bovenrug.
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Core Superset - 4 sets van 15 to 20 reps met 30-tot-45-sec rustpauzes.

Elke oefening beschreven in deze workout richt zich op de een of andere manier op de kern. Maar, de 
core superset richt zich vooral op de spieren rond het midden van uw lichaam, met inbegrip van de 
rectus abdominis, swchuine buikspieren en erector spinae.

U zult dit kunnen doen met star sit-ups en back extensions. Als u het zich nog herinnert van eerder, 
werden breakdown sets besproken. Supersets zijn vergelijkbaar in dat u van de ene oefening naar de 
andere gaat. Maar, u doet twee verschillende lichaamsdelen zonder rustpauze. Neem uw rustpauze 
nadat u de superset hebt voltooid.

Star Sit-up

Ga plat op uw rug liggen met uw armen uitgestoken naast u in een T-vorm en uw benen in aan Y-vorm. 
Druk uw linkerhand in de vloer en til uw bovenlichaam in een hoek omhoog richting uw linkerkant 
terwijl u tegelijkertijd uw been omhoog tilt. Beweeg met uw rechterhand over uw lichaam en probeer 
uw tenen aan te raken.

Uw linkeronderarm en uw hand moeten op dit moment plat op de grond liggen. Als u uw tenen 
eenmaal heeft aangeraakt, verlaag uzelf dan langzaam terug naar de grond en wissel van kant. Blijf dit 
herhalen totdat u het vereiste aantal reps per kant hebt bereikt.

Wanneer u uw lichaam in de lucht roteert, zorg er dan voor dat uw rug van de grond is. U wilt niet alleen 
uw tenen aanraken met uw hand, want dat zou absoluut niets vereisen van uw buikspieren.
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Rugextensie 

De meest comfortabele manier om back extensions te doen is met een bed. Lig erop op uw buik met 
uw heupen op het randje. Dit maakt het mogelijk voor u om te buigen. Plaats uw handen aan de 
zijkanten van uw hoofd en verlaag uw bovenlichaam zover mogelijk.

Til uw rug omhoog door de spieren in uw onderrug te gebruiken en herhaal. Als u een reispartner heeft, 
laat hem of haar dan uw onderbenen vastpakken zodat u stabieler bent.

Cardio

Nu is het tijd om het cardiogedeelte van de workout toe te voegen. Dit zal kort maar krachtig zijn. U zult 
naar buiten moeten gaan, wat er komt hardlopen bij kijken. Echter, als u geluk hebt en een redelijke 
loopband kunt vinden, kunt u hier natuurlijk gebruik van maken.

Begin met twee minuten lopen en jog dan vier minuten licht. Dit zal uw warmup zijn. Wissel dan 
tussen een minuut hardlopen met ongeveer 75 procent van uw maximale inspanning en twee minuten 
joggen. Voer 4 tot 6 intervallen uit en eindig met een lichte jog van 5 minuten om af te koelen. Uw 
gehele cardiosessie zal slechts 20 tot 30 minuten duren.

Samenvatting

Geweldig gedaan! U bent goed op weg om uw ideale lichaam te bereiken. En nu dat u een goed 
begrip heeft van workouts, is het tijd om de kloof met uw dieet te overbruggen. Nu volgt de 
Voedingsgids. Niet kreunen. U weet hoe belangrijk een gezond dieet is voor uw algehele welzijn.
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WANNEER U 
DENKT AAN 
STOPPEN, 
DENK DAN 

AAN
WAAROM U 

BENT
 BEGONNEN.



TRAIN ALS EEN ATLEET. 
EET ALS EEN VOEDINGSDESKUNDIGE. 

SLAAP ALS EEN ROOS. 
WIN ALS EEN KAMPIOEN


