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Zorg voor je spieren is zorg voor je gezondheid
De internationale beweeg- en preventierichtlijn bestaat uit drie vormen van beweging:
1. recreatief bewegen
2. uithoudingsvermogenstraining
3. spiertraining

In dit boekje gaan we nader in op het wat, hoe en waarom van spiertraining.

WAT?

Het Schijf van 3 model (vanuit de WHO Global Recommendations of Physical Activity for Health) brengt alle belangrijke 
aspecten van gezond bewegen bij elkaar. 30 tot 60 minuten per dag recreatief bewegen, 2 tot 3 keer per week uithoudings-
vermogenstraining (de Fitnorm) en 2 tot 3 dagen per week 8 tot 10 spieroefeningen (de Spiernorm), dat is de richtlijn.
Spiertraining, uitgelicht in dit boek, biedt veel gezondheidsgerelateerde voordelen.

De Gezondheidsraad formuleert in de nieuwe beweegrichtlijn 
2017 het advies als volgt:

 » Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
 » Doe minstens 150 minuten per week aan 

matig intensieve inspanning, zoals wandelen 
en fietsen, verspreid over diverse dagen.

 » Langer, vaker en/of intensiever bewegen 
geeft extra gezondheidsvoordeel.

 » Doe minstens tweemaal per week spier- en 
botversterkende activiteiten, voor ouderen 
gecombineerd met balansoefeningen.

 » En: voorkom veel stilzitten.

WAAROM?

Mensen die elke week 2 keer aan spiertraining doen, verbruiken meer energie in rust (door verhoging van het basaalmeta-
bolisme ofwel de basisstofwisseling) dan mensen die niet aan spiertraining doen. Dus, hoe hoger de kwaliteit van je spieren, 
hoe meer energie ze verbruiken in rust. Spiertraining is dan ook een zeer belangrijk onderdeel van een afslankprogramma. 
Je blijft gemakkelijker op gewicht, hebt een hogere weerstand, kunt gemakkelijker tillen, je voelt je vitaler, krijgt een betere 
spierconditie, sterkere botten en behoudt een goede spierkracht waardoor je gemakkelijker belasting aankan en minder snel 
blessures, rugklachten of CANS (RSI) oploopt. Ook vertraag je het degeneratieproces van spieren en botten, wat na ons 25e 
levensjaar langzaamaan inzet

Ook de kans op diabetes verkleint wanneer je regelmatig 
aan spiertraining doet. Door te trainen verbeter je 
namelijk de verwerking van insuline in de lichaamscellen. 
Een afgenomen capaciteit om insuline te verwerken is 
de oorzaak van ouderdomsdiabetes, ofwel diabetes type 
2. Krachttraining draagt ook bij aan het op peil houden 
van je cholesterol en heeft een positieve invloed op je 
bloeddruk. Hierdoor heb je minder kans op het krijgen 
van hart- en vaatziekten.

Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat inactiviteit 
een belangrijke doodsoorzaak is. Door inactiviteit neemt 
de spiermassa af en verslechtert het immuunsysteem. 
Indirect is spiermassa dus gerelateerd aan vroegtijdig 
sterven.
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Spiertraining is super’medicijn’!
De Gezondheidsraad adviseert volwassenen nu om minimaal 2 keer per week de spieren te trainen.
Dit zijn de wetenschappelijk onderzochte voordelen van spiertraining, omschreven in de nieuwe Beweegrichtlijn 2017:

 » Bewegen heeft een gunstig effect op het risico op 
vroegtijdig overlijden bij patiënten met hart- en vaatziekten 
en diabetes, dat vaak vergelijkbaar is met dat van 
medicijnen.

 » Bewegen heeft een gunstig effect op het risico op hart- en 
vaatziekten, diabetes, dementie, depressie en fracturen.

 » Het is overtuigend bewezen dat veel bewegen het risico op 
diabetes verkleint.

 » Duurtraining vermindert het lichaamsgewicht bij 
volwassenen met een normaal gewicht, overgewicht en 
obesitas.

 » Bewegen heeft een positief effect op causale risicofactoren 
van chronische aandoeningen, namelijk bloeddruk 
en LDL-cholesterol voor hart- en vaatziekten, gewicht 
en insulinegevoeligheid voor diabetes en cognitieve 
achteruitgang voor dementie en depressieve symptomen 
en fracturen.

 » De verbanden tussen bewegen en het risico op kanker, 
COPD en artrose zijn aannemelijk.

 » Duurtraining en krachttraining verlagen de bloeddruk.
 » Duurtraining en krachttraining verbeteren de 

insulinegevoeligheid.
 » Duurtraining vermindert de vetmassa en buikomvang.
 » 75 minuten per week matig intensief bewegen verlaagt het 

risico op een hartaanval en hartfalen, 150 minuten per 
week doet het risico verder dalen en 300 minuten of 
meer is nog gunstiger.

 » Onderzoek naar beroerte laat een positief effect zien 
van beweging met matige en zware intensiteit.

 » De combinatie van duur- en krachttraining en/of 
balanstraining verlaagt het risico op fracturen.

 » Het is overtuigend aangetoond dat 
krachttraining de loopsnelheid en spierkracht 
verbetert.

 » Krachttraining vergroot de spierkracht en 
vetvrije massa.

 » Het is overtuigend aangetoond dat 
krachttraining waarbij het eigen 
lichaamsgewicht als gewicht wordt 
gebruikt de botkwaliteit verhoogt.

 » De combinatie van duur- met krachttraining 
verbetert de insulinegevoeligheid.

 » Onderzoek bij kinderen laat gunstige effecten 
zien van duurtraining bij matige tot zware intensiteit 
en van krachttraining.

Spiertraining is dus een super gezondheidsmedicijn, nu moeten 
we dit supermedicijn alleen nog toepassen.
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Stop de sarcopenie epidemie
De ‘epidemie’ van sarcopenie (het verlies aan spiermassa door het ouder worden) is al in volle gang. In 2008 kopt de Washington 
Post ‘Boomers Should Add Muscle Before It’s Too Late’. Er wordt gewaarschuwd dat sarcopenie in de VS jaarlijks 26 miljard 
dollar kost aan zorgkosten en indirect zorgt voor een verdubbeling van de kosten van verpleeghuizen. Sarcopenie wordt 
genoemd als meest cruciale verandering van het ouder worden. Naast het verlies van spiermassa zorgt sarcopenie namelijk 
ook voor vermindering van kracht, aërobe (zuurstof ) capaciteit en functionele capaciteit en daardoor ook voor botmassa-
verlies, lagere basale stofwisselingssnelheid (en dus gewichtstoename en diabetes) en toename van vet en dichtslibbende 
vaten (atherosclerose).

Sarcopenie is geen aandoening die slechts enkelen treft, iedereen krijgt er mee te maken. Het manifesteert zich echter 
vroeg in het leven bij inactieve mensen. Na ons dertigste levensjaar verliezen we door sarcopenie elke 10 jaar maar liefst 
10% spiermassa. Dat kan oplopen tot 50% spiermassaverlies tussen ons dertigste en tachtigste levensjaar. Door sarcopenie 
verliezen we niet alleen spiermassa, ook onze zenuwprikkeloverdracht van spierimpulsen gaat achteruit waardoor we ook 
inboeten aan coördinatie, stabiliteit en maximale contractiekracht en onze gewrichten sneller slijten (artrose). Ook worden 
onze botten er poreuzer van (osteoporose) en door de verlaagde coördinatie en balans is het risico op vallen hoger waardoor 
we sneller botten breken. Sarcopenie verhoogt ook het risico op chronisch metabole ziekten zoals obesitas en diabetes type 
2 omdat onze spieren meer dan 80% van de glucose (suikers) opnemen uit ons bloed. De hoeveelheid spiermassa is dus 
belangrijk bij de capaciteit van het lichaam om suikers te verwerken. Hierdoor is het een belangrijke factor bij het ontstaan 
van insulineresistentie en diabetes type 2.

De beste preventie is krachttraining en voeding
De beste preventiemaatregel tegen sarcopenie is onlangs opgenomen 
in de beweegrichtlijn van de Gezondheidsraad. Daarin wordt iedereen 
namelijk geadviseerd om minimaal 2 keer per week spierkrachttraining 
te doen. Spierkrachttraining stimuleert de spieraanmaak waardoor 
dit een effectieve manier is om de spiermassa te vergroten en dus 
sarcopenie af te remmen.v

Goede voeding is, evenals wekelijkse spiertraining, essentieel bij 
behoud en opbouw van spieren. We hebben voldoende koolhydraten, 
eiwitten en aminozuren nodig want daarmee herstelt een spier en kan 
de spiergroei optimaal plaatsvinden.

Te oud?
Hoe ouder we worden, hoe sneller het sarcopenie effect gaat. We zijn dus niet alleen nooit te oud om de spieren te trainen, 
hoe ouder we worden, hoe meer spiertraining we nodig hebben om sarcopenie af te remmen. Het is aangetoond dat spier-
krachttraining ook op hoge leeftijd de spiermassa behoudt en zelfs vergroot.

Sarcopenie

Spieratrofie
en fibrose

Veroudering van de spieren

Verlies van
spiermassa
en kracht

Daling van
de fysieke
activiteit

Verzwakking van
de spieren en

het skelet
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HOE: WELKE VORMEN VAN SPIERTRAINING ZIJN ER?

Spiertraining kun je op verschillende manieren doen. Als je op dit moment op een stoel zit, sta dan maar eens op, zonder 
met de handen op de benen te steunen en herhaal dat 25 keer. Je voelt dan je spieren, hiermee versterk je je beenspieren. 
Dus eigenlijk kan iedereen spiertraining doen. Als je het wat intensiever aan wilt pakken, denk dan eens aan gymnastiek, 
pilates, Body Pump, Fitness, Callistenics, bootcamp, Cross-fit of turnen. Eigenlijk zijn alle sporten waarbij je je spieren met 
een hogere weerstand uitdaagt geschikt. Elke keer als je de spieren zwaar belast, worden je spieren en botten iets sterker en 
je lijf iets gezonder.

De Gezondheidsraad adviseert het volgende:

Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende oefeningen, zoals traplopen,
herhaald opstaan uit zit en krachttraining, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

De commissie concludeert dat het nut is bewezen van spier- en botversterkende oefeningen in het algemeen en van 
de toevoeging van balansoefeningen voor ouderen in het bijzonder. Omdat in de meeste geraadpleegde onderzoeken 
deze oefeningen twee tot drie keer per week zijn uitgevoerd, houdt de commissie minstens twee keer per week aan. 
Dit correspondeert met internationale beweegrichtlijnen om minstens twee keer per week spierversterkende activiteiten
(van grote spiergroepen) uit te voeren.
      
Spierkrachttraining voor spiergroei
Als het menselijk lichaam constant zou blijven groeien als 
reactie op een goede trainingsbelasting, dan zou je als het 
ware je resultaten kunnen uitrekenen. Dat is de fout die de 
meeste beginners maken.

Hebben ze door sticking points en groeistoppen eenmaal 
kennis gemaakt met de harde realiteit, dan is een kritiek 
moment aangebroken: Haak je af of voel je je uitgedaagd 
om meer te leren over training, voeding, herstel en motivatie 
en om het geleerde op een geïntegreerde manier in praktijk 
te brengen? En dat jarenlang! Ben je, met andere woorden, 
een echte ‘duursporter’?

Zitten

Licht intensief

Matig intensief

Zwaar intensief

Intensiteit van bewegen
Naarmate de intensiteit toeneemt
gaan hartslag, ademhaling en
energieverbruik verder omhoog

TV kijken, beeld-
schermwerk

Musiceren, afwassen

Wandelen en fietsen

Hardlopen, voetballen

Hoeveel procent
voldoet aan de
richtlijn?

44%

vanaf 18 jaar

4 t/m 11 jaar

12 t/m 17 jaar

55%

28%

Spierversterking

Botversterking

Soorten activiteit gericht op:

Verbeteren van kracht
en vermogen van de
skeletspieren

Belasting van het
lichaam met het eigen
lichaamsgewicht

Mate van activiteit

Beginnen met bewegen levert
het grootste gezondheids-
voordeel op

extra

groot

inactief matig
actief

Gezondheidsvoordeel

zeer
actief

Volwassenen en ouderen

En: voorkom veel stilzitten

Matig of zwaar intensieve inspanning
minimaal 150 minuten per week,
verspreid over diverse dagen

Spier- en botversterkende
activiteiten (voor ouderen
inclusief balansoefeningen):
minimaal 2x per week

Kinderen

En: voorkom veel stilzitten

Matig of zwaar intensieve inspanning
minimaal 1 uur per dag

Spier- en botversterkende
activiteiten
minimaal 3x per week

Hartslag

Ademhaling

Energieverbruik

Bewegen is goed, meer bewegen is beter

Figuur 1: Beweegrichtlijnen 2017
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Overload
Het overload-principe stelt dat een training zwaar genoeg moet zijn en alleen effect heeft als er voldoende verstoring van 
de homeostase heeft plaatsgevonden. (Je leest meer over homeostase in het gedeelte over afgeleide principes verderop in 
dit boek). Het lichaam is gewend aan een bepaalde belasting en om zwaardere inspanningen te kunnen leveren moet het 
ook zwaarder belast worden. Zodra het lichaam hieraan went, moet de belasting opnieuw verhoogd worden om sterker te 
worden. Dit principe noemen we overload ofwel progressieve belasting.

Een nader onderscheid wordt gemaakt in belasting (‘load’) nodig voor trainingseffecten, voor behoud van deze effecten, 
voor herstel en voor belasting die kan leiden tot overbelasting. Overload heeft betrekking op zowel intensiteit als volume. 
Bij gewichtstraining betekent een hogere intensiteit het gebruik van zwaardere gewichten en een hoger volume betekent 
meer sets, oefeningen of trainingen. Veel gewicht en veel herhalingen gaan in principe niet samen. Het is dus belangrijk om 
een doel te bepalen zodat je een afweging kunt maken welke intensiteit en volume voor jou het meest geschikt zijn.

Het vijfde element–consistentie
Duur, ofwel consistentie van trainen, is het belangrijke vijfde element van succesvolle training. Niet dat extra stukkie kip, 
die loeizware laatste herhaling, dat speciale sportvoedingssupplement of dat ene unieke schema der kampioenen is van 
doorslaggevende betekenis. Je ontwikkeling op die manier bekijken, zou je de ‘kaartenhuistheorie’ kunnen noemen, en ad-
verteerders voor van alles en nog wat varen daar wel bij want zij hebben dat ‘ene’ nu juist in de aanbieding. Die theorie stelt, 
dat als er ook maar de geringste kleinigheid ontbreekt aan je training of voeding je het wel kunt schudden. In werkelijkheid 
is het net omgekeerd: wanneer je training geïntegreerd is, dat wil zeggen dat de verschillende elementen die hierboven zijn 
genoemd op een zinnige manier samenhangen, dan maakt de rest niet zo heel vreselijk veel meer uit. Wat niet wil zeggen 
dat je niet op de kleintjes moet letten. Doorslaggevend op termijn is echter jarenlange consistente training. Zeg maar ‘duur’.

Trainen voor spierkwaliteit en massa-ontwikkeling
Het voorafgaande verhaal is gehouden om duidelijk te maken dat trainen voor hypertrofie (spiermassa) niet als iets geïsoleerds 
moet worden gezien, en de rest van de training als een verwaarloosbare opmaat voor het ‘echte werk’. Aan een periode van 
massatraining (6-10 weken) moet een periode vooraf gaan die minder intensief is (qua gewichten of trainingstempo) om 
het lichaam als het ware ontvankelijk te maken voor hypertrofietraining. Voor de volledigheid is het ook goed om mee te 
nemen dat je niet moet beginnen aan deze fase met een half genezen blessure. Voor je het weet staat je vooruitgang een 
jaartje op achterstand.

De elementen van trainen voor hypertrofie zijn de volgende:
1. Geef prioriteit aan de grote spiergroepen.
2. Gebruik vooral basisoefeningen.
3. Neem voldoende rust tussen de sets (1 tot 2 minuten).
4. Probeer elke week iets zwaarder te gaan dan de vorige week.
5. Blijf zo correct mogelijk trainen.
6. Eet om de drie uur een goede uitgebalanceerde maaltijd en 

zorg dat je inname van kcal boven je verbruik ligt (niet meer 
dan 500 kcal).

7. Zorg voor voldoende slaap (8 tot 10 uur) en vermijd andere 
inspannende activiteiten.

8. Vermijd stress (dit betekent ook dat je beter niet aan 
hypertrofietraining kunt beginnen wanneer je moet verhuizen, 
een relatie- of ander belangrijk probleem hebt dat eerst 
aangepakt moet worden–principe van prioriteit).

De belangrijkste boodschap is hier: zie hypertrofietraining niet als een losstaand iets maar zorg dat het wordt ingebed in je 
totale trainingsplaatje.
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Trainingsprincipes in vogelvlucht
Als je aan fitness instructeurs en trainers vraagt wat je moet doen om je doelen te halen dan is vaak het antwoord: trainen, 
trainen én nog eens trainen. Het klinkt wat flauw maar het merendeel van de tijd voor een sportman of -vrouw gaat zitten in 
alleen maar trainen. Ook andere pijlers zijn van belang, maar het begint toch allemaal met trainen. Daarom is het misschien 
wel nuttig om eens stil te staan bij de basisprincipes van training.

Wat is training?
Over wat training nu precies is, bestaan verschillende definities. 
Een veel gebruikte definitie van training is: ‘Het regelmatig 
en systematisch toedienen van, in omvang en intensiteit 
toenemende, belastingprikkels met de bedoeling het pres-
tatievermogen te laten stijgen’. Wat precies onder prestatiever-
mogen wordt verstaan, zal afhankelijk zijn van de tak van sport. 
In de fitness wordt met prestatievermogen meestal bedoeld: 
meer spiermassa, meer spierkracht, minder vetmassa, een 
betere spierdefinitie, fitter, gezonder en een mooiere fysiek. 
De trainingsleer maakt gebruik van inzichten uit verschillen-
de wetenschappen, zoals de fysiologie, anatomie, biochemie, 
endocrinologie, psychologie en de diëtetiek. Een groot deel 
van de kennis over training komt voort uit ervaringen vanuit 
de trainingspraktijk.

BASISPRINCIPES
In de trainingsleer wordt onderscheid gemaakt tussen biologische wetmatigheden of basisprincipes die hieronder toegelicht 
worden.

Individualiteit
Ieder mens is verschillend (behalve eeneiige tweelingen) en ieder individu zou je als een uniek biologisch systeem kunnen 
beschouwen. Dezelfde trainingsprikkel werkt voor de een toch net iets anders als voor een ander. De realiteit leert dat er 
makkelijke en moeilijke groeiers zijn, en de laatste groep (ook wel ‘hardgainers’ genoemd) is veruit in de meerderheid. Kopieer 
dus niet zomaar de training van de kampioenen of van mensen met een andere lichaamsbouw en trainingservaring.

Specificiteit
Training is altijd specifiek, met andere woorden, je verbetert 
datgene wat je traint. Als je krachttraining alleen met je armen 
doet worden je benen niet sterker. Hou je het bij rustige 
cardiotraining dan neemt je explosiviteit niet toe. Er dient 
dus rekening te worden gehouden met de tak van sport je 
beoefent.

Circuittraining–waarbij men in hoog tempo een bepaald 
oefeningenparcours afwerkt–heeft het doel om het spieruit-
houdingsvermogen te verbeteren. Wie gewichtstraining wil 
gebruiken als ondersteuning voor een bepaalde tak van sport, 
bijvoorbeeld bij het schaatsen, moet de gewichtstraining 
geheel ondergeschikt maken aan en afstemmen op de sport 
in kwestie. Dat noemen we ‘sportspecifieke’ krachttraining.

Reversibiliteit
Wat je niet onderhoud, gaat achteruit. ‘Use it or lose it’. Als je onvoldoende trainingsprikkels geeft dan zullen de trainingsef-
fecten achteruit gaan. Dit is goed te merken na een blessure of een luie vakantie. Bij krachttraining begint het trainingseffect 
na een paar dagen te verdwijnen. Gedurende die periode herstelt het lichaam zich en bouwt het een extra hoeveelheid 
spierweefsel op om zich voor te bereiden op de volgende trainingsaanslag (zie supercompensatie). Als er geen training volgt, 
dan wordt die extra hoeveelheid weer even vrolijk afgebroken. Wel lijkt er een zeker ‘spiergeheugen’ te bestaan dat maakt dat 
we na een ‘time off‘ van bijvoorbeeld een paar maanden, bij hervatting van de training, betrekkelijk snel de verloren massa 
weer aanzetten; uiteraard mits training, voeding, herstel en motivatie in evenwicht zijn.
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AFGELEIDE PRINCIPES
Naast de basisprincipes bestaat er een aantal afgeleide principes, ook wel toepassingsprincipes genoemd.
Hieronder worden ze kort aangestipt.

Continuïteit
Om te voorkomen dat je prestatieniveau terugvalt, dienen alle belangrijke componenten regelmatig bijgehouden of zelfs 
verbeterd te worden.

Progressiviteit
Als de trainingsprikkel steeds hetzelfde is, zul je eerst wat vooruit gaan maar daarna blijf je op een gelijk niveau.Kortom, de belasting 
dient geleidelijk (progressief) opgeschroefd te worden.

Variatie
‘Verandering van spijs doet eten’. Dit principe heeft betrekking op verschillende aspecten. Allereerst moet er variatie zijn in 
omvang en intensiteit van je training. Zware en lichte dagen moeten elkaar afwisselen. Ook dient de aandacht afwisselend 
gelegd te worden op verschillende prestatierelevante eigenschappen. Niet alleen uit fysiologisch oogpunt is afwisseling 
belangrijk maar vooral ook uit psychologisch oogpunt.

Cyclische organisatie
Continuïteit en variatie zijn enigszins in strijd met elkaar en vragen om een compromis. Het compromis bestaat uit het 
cyclisch organiseren van het trainingsproces: het in blokken van meerdere weken afwisselend belasten van de verschillende 
prestatierelevante eigenschappen (variatie), waarbij ervoor gezorgd wordt dat iedere eigenschap regelmatig aan bod komt 
(continuïteit). Dat heet ‘periodiseren’.

Homeostase en supercompensatie
Een principe dat in de trainingsleer wordt gebruikt, is dat het menselijk lichaam zich verzet tegen verstoring van de zogenaamde 
homeostase. Met homeostase wordt bedoeld: ‘de neiging van een organisme tot handhaving van een inwendig evenwicht’. De 
mens kan alleen maar goed functioneren als allerlei zaken heel nauwkeurig worden geregeld. Een voorbeeld is de lichaam-
stemperatuur. Deze moet constant 37 graden Celsius blijven om normaal te kunnen leven. Bij stijging of daling van de omge-
vingstemperatuur komt het lichaam in verzet om ervoor te zorgen dat de lichaamstemperatuur niet of nauwelijks verandert.
Door middel van training wordt het lijf als het ware gepest. De temperatuur loopt op, spieren verzuren, er wordt veel kool-
zuurgas (CO2) geproduceerd, etc. Wanneer dat gebeurt zal het lichaam zich, na herstel, gaan instellen op deze verstoringen. 
Dit instellen of aanpassen zijn eigenlijk de trainingseffecten. Het verschijnsel dat het prestatievermogen, na volledig herstel 
van een trainingsbelasting, tijdelijk op een hoger niveau komt te liggen wordt supercompensatie genoemd.

Het principe van supercompensatie is voor het eerst wetenschappelijk vastgesteld bij het stapelen van glycogeen. Koolhydra-
ten (de belangrijkste brandstof voor gewichtstraining) worden als energiebron in de vorm van glycogeen in de spieren en lever 
opgeslagen. Door intensieve training worden de glycogeenvoorraden (glycogeen is de opslagvorm van koolhydraten) van 
spieren en lever zo sterk uitgeput, dat het lichaam, vooral vlak na de training, een grotere gevoeligheid voor de opname van 
koolhydraten krijgt. Door die grotere gevoeligheid zal bij voldoende aanvoer van koolhydraten de glycogeenopslag niet alleen 
op peil worden gebracht, maar er wordt ook een extra voorraadje aangelegd. Er wordt supergecompenseerd. In die fase/periode 
bouwt het lichaam ook een extra hoeveelheid spierweefsel op om zich voor te bereiden op de volgende trainingsaanslag.

Figuur 2: Supercompensatie
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Het herstel van de spieren begint meteen na de training en 
duurt, bij effectieve training, minimaal 48 uur. Train je spieren 
opnieuw tussen de 48 en 96 uur na je vorige training. Voorkom 
het trainen van dezelfde spieren binnen 48 uur en voorkom 
overtraining. Binnen deze 48 uur kun je wel andere spieren 
en/of het uithoudingsvermogen trainen.

Verminderde meeropbrengst
In het begin neemt het trainingseffect snel toe. Naarmate 
je beter wordt, zal het steeds moeilijker zijn om in hetzelfde 
tempo vooruitgang te boeken. Je moet heel veel trainen om 
zelfs nog maar kleine stapjes vooruit te komen. Echte toppers 
trainen enorm veel, alleen maar om hun topniveau vast te 
houden.

Supersets
Tijdens normale fitness doe je oefeningen met telkens rust 
tussen elke oefening. Dat kunnen oefeningen zijn voor 
eenzelfde spiergroep of dat kunnen tegenovergestelde (an-
tagonistische) spiergroepen zijn. Train je in supersets, dan doe 
je twee sets, van verschillende oefeningen direct achter elkaar, 
zonder dus tussendoor rust te nemen.

Superset training zorgt voor een afwijkende spierprikkel, waardoor de spier niet altijd op de zelfde manier belast wordt en 
waardoor de vooruitgang een positieve impuls krijgt. Ook de intensiteit van de training gaat omhoog, je bespaart tijd door 
minder pauzes en creëert gemakkelijker overload.

Verschillende soorten supersets
Tijdens supersets doe je twee oefeningen achter elkaar. Dat kunnen twee oefeningen zijn van eenzelfde spiergroep of twee 
van tegenoverliggende (antagonisten) spiergroepen. Kies je voor de eerste methode, de pre-exhaustion methode, twee 
oefeningen van de zelfde spiergroep, dan is de training wat zwaarder, omdat je de spier eerst vermoeid maakt met de ene 
oefening en daarna diezelfde spier nog eens traint met een andere oefening. Het advies is om eerst een isolatie-oefening te 
doen voor de spiergroep en daarna een combinatie (compound) oefening, waarbij dus ook nog andere spieren meewerken.

Je kunt ook kiezen om eerst de compound oefening te doen en daarna de isolatie-oefening (post-Exhaustion). Een voorbeeld 
hiervan is eerst de squat en daarna de leg extensions. Een andere variant op de supersets is, in plaats van twee oefeningen 
achter elkaar zonder pauze, 3 oefeningen (tri-sets). Deze vorm is natuurlijk nog wat zwaarder.

Trainingsintensiteit Snelheid, rusttijd tussen oefeningen/sets (series)

Hoe snel moet de uitvoering van de oefening, hoeveel rust 
tussen oefeningen is ideaal en hoeveel rust moet je nemen 
tussen sets?

Snelheid
Train rustig en geconcentreerd, voorkom onnodige bij-bewe-
gingen van het lichaam. Leg de focus tijdens de oefening op 
de spier die je traint, laat die spier al het werk doen. Voer de 
heengaande uitvoering van de oefening snel en explosief uit, 
maar varieer in de snelheid van de teruggaande beweging. Af 
en toe 2, dan eens 3 en dan eens 4 seconden.

Dit is niet alleen zeer goed voor optimaal resultaat, ook 
komt het de correcte uitvoering van de oefening ten goede. 
Vaak wordt er namelijk teveel gezwaaid met ledematen en 
gewichten wat risico’s met zich meebrengt en wat de oefening 
veel minder efficiënt maakt.
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Rusttijd
Over het algemeen wordt, als je traint voor spierkracht en metabolisme verhoging, als rusttijd tussen de sets 60 tot 90 seconden 
geadviseerd. Hoe zwaarder de training, hoe langer de rust mag duren.

Bij training van de spierconditie en recreatieve fitness training kun je zelfs de agonist en antagonist achter elkaar trainen 
zonder te pauzeren (supersets).

Tips:
 » Let op je snelheid tijdens het uitvoeren van 

de oefeningen. Over het algemeen wordt de 
concentrische beweging uitgevoerd in 1 tot 2 
seconden en de excentrische beweging, rustig en 
beheerst, in 3 tot 4 seconden. Laat je spieren het werk 
doen en niet de zwaartekracht!

 » Zorg dat je tussen de sets door niet te veel rust neemt 
(behalve als je doel pure kracht is).

 » Een veelgemaakte fout bij het trainen op 
spierkwaliteitsverbetering is dat er, tussen de sets door, 
te veel gepraat/gerust wordt waardoor de intensiteit 
en effectiviteit van je training drastisch afneemt. Neem 
60 tot 90 seconden rust tussen de sets!

 » Rusttijd tussen de oefeningen? Die mag natuurlijk 
iets meer zijn dan de tijd tussen sets maar zeker 
niet overdreven lang. Ook dit gaat ten koste van je 
trainingsintensiteit.

De combinatie van de bovenstaande drie punten bepaalt 
samen met het aantal oefeningen, het aantal series, het 
aantal herhalingen en de weerstand jouw trainingsintensi-
teit en uiteindelijk de effectiviteit. Ervan uitgaand dat je een 
gebalanceerd trainingsschema hebt natuurlijk.

Oefening: Trainingsintensiteit
Train de komende week eens met een excentrische beweging 
van 3 tot 4 seconden en verkort je rusttijd van 60 naar 30 
seconden.

7 tips ten aanzien van trainingsintensiteit
1. De beste resultaten, als je de spierkwaliteit en het 

metabolisme wil verhogen, behaal je in je training uit 
de teruggaande beweging, tegen weerstand in;

2. Pas qua uitvoeringssnelheid 1 tot 2 seconden heen en 3 
tot 4 seconden terug toe;

3. Voer de oefeningen gecontroleerd uit en zwaai niet 
onnodig met ledematen en gewichten.

4. De rusttijd tussen de sets, die geadviseerd wordt bij 
training van spierkwaliteit, is tussen 60 en 90 seconden;

5. Voer de oefening af en toe eens wat langzamer uit;
6. Verkort af en toe, voor de afwisseling, je rusttijd tussen 

de oefeningen eens naar 30 tot 60 seconden;
7. Verhoog af en toe de intensiteit/weerstand van de 

oefening naar een niveau waarop je maximaal 8 
herhalingen kunt halen.

Concentrische
contractie

Excentrische
contractie

Beweging
Beweging

Figuur 3: Spiercontractie vormen
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1. Geen of te weinig basisoefeningen doen
Basisoefeningen, zoals bankdrukken, kniebuigen of deadliften stellen je 
in staat om een zo groot mogelijk gewicht te gebruiken, waarmee je een 
toename in kracht en spiermassa kan maximaliseren. Basisoefeningen 
moeten de ‘core’ van je training uitmaken.

2. Verkeerde volgorde oefeningen
Kracht en energie moet je verdelen. De oefeningen (basisoefeningen) die 
het meeste groeipotentieel leveren, verdienen het leeuwendeel van je 
kracht en energie. Doe daarom geen isolatie-oefeningen voordat je een 
basisoefening hebt gedaan, en train geen kleine spiergroepen die later in 
je training bij een grote spiergroep ook nog moeten werken. Voorbeeld: het 
is onverstandig om eerst de biceps te trainen en later de rug, want je hebt 
je armen hard nodig bij rugtraining. Beter eerst de rug en dan de biceps.

3. Te weinig gewicht of intensiteit gebruiken
Te weinig gewicht gebruiken betekent dat je minder sterk en gespierd wordt dan zou kunnen. Je moet progressief belasten, 
dat wil zeggen, steeds proberen meer gewicht te gebruiken of anderszins de intensiteit van je training op te voeren.

4. Meer machines gebruiken dan vrije gewichten
Werken met vrije gewichten betekent dat je geen ‘gefixeerd’ bewegingsverloop van een oefening hebt, zoals dat bij machines 
doorgaans wel het geval is. Bij vrije gewichten worden allerlei hulpspieren ingeschakeld die moeten helpen bij de coördina-
tie en balans van de beweging. Bankdrukken met een halter maakt je sterker en groter dan bankdrukken op een machine. 
Bovendien kun je met vrije gewichten meer variëren met oefeningen.

5. Incorrecte uitvoering van de oefeningen
Oefeningen incorrect uitvoeren betekent dat de spiergroepen niet de belasting krijgen die ze zouden moeten krijgen, en daarmee 
beperk je de mogelijkheden tot toename van kracht en spiergroei. Incorrect trainen werkt bovendien blessures in de hand.

6. Favoriete spiergroepen onevenredig veel trainen
We hebben allemaal spiergroepen waar we sterk in zijn. De neiging om die het meest te trainen en andere (‘koppige’) spiergroe-
pen te verwaarlozen is een grote fout. Alle spiergroepen moeten voldoende aandacht krijgen. Het is eerder zo, dat ‘favoriete’ 
spiergroepen (die meestal goed groeien, anders zouden ze niet zo favoriet zijn) met relatief minder aandacht toekunnen.

7. Zonder doel trainen
Trainen zonder doel is niet erg stimulerend. Je motivatie leidt eronder omdat je niet duidelijk ergens naartoe werkt en je voor-
uitgang (voor zover die er is) valt nauwelijks bij te houden. Het kan ook zijn dat je met heel tegenstrijdige dingen bezig bent. 
Bijv. je wilt eigenlijk sterker worden, maar je maakt erg veel herhalingen en bent meer met de opbouw van spierconditie bezig.

8. Te lang hetzelfde schema volgen
Een schema is gemiddeld tussen de 6 en 10 weken werkzaam, daarna begint je lichaam aan het schema te wennen en wordt 
de belastingprikkel minder. Het beste is dus om tijdig over te schakelen op een ander schema. Dat kan door de oefeningen, 
volgorde van oefeningen, herhalingen, het tempo en dergelijke te wisselen. Er moet aan elk schema wel een duidelijk doel 
(bijvoorbeeld voorbereiding massatraining, massatraining of vasthouden van spiermassa) ten grondslag liggen.

9. Niet periodiseren
Een heel jaar lang ‘knallen’ kan geen enkele topsporter aan, op straffe van overtraining.
Dus moet een jaar worden ingedeeld in perioden waarin de belasting hoger/lager is 
afhankelijk van de tussentijdse trainingsdoelen. Dat indelen van een jaar in bepaalde 
trainingsperioden en/of doelen heet ‘periodiseren’.

10. Onvoldoende of slecht eten
Optimaal trainen is onmogelijk zonder de juiste voeding. Voor krachtsporters betekent 
dat: voldoende eiwitten en koolhydraten, goede vetten. Aandacht besteden aan de 
voeding voor, tijdens en na de training. Het betekent ook voldoende drinken. Goede 
voeding is echt het halve werk.
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