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Inleiding 
Basiscursus Krachttraining 
Ben je al enige tijd aan het trainen en zijn de resultaten minimaal? Dan betekent dit dat je spieren niet voldoende 
uitgedaagd worden.  

Krachttraining?? Doen!! Dat sporten goed is voor je lichaam, dat weten we allemaal. Voor iedereen geldt dat ons 
lichaam geprikkeld moet worden om te veranderen en dit vraagt om systematische variatie in je training. Of je nu 
gewicht wilt verliezen, sterker wilt worden of jezelf sports-specifiek wilt verbeteren (Cursus Sport-ondersteunende 
Krachttraining), je hebt een basis nodig om hieraan te beginnen. 

De voordelen van krachttraining: 

• Doordat je meer spieren aanspreekt; 
o verbrand je meer in rust, 
o word je sterker, 
o vermindert de kans op blessures, 
o word je bewuster van je lichaam (houding). 

• Doordat je met gewichten traint: 
o worden je botten sterker, waardoor er minder kans is op osteoporose, 
o de kans op rugklachten neemt af, 
o Positief effect tegengaan van veroudering (klachten). 

Krachttraining is leuk en eindeloos, je kunt veel variëren waardoor de uitdaging blijft bestaan. 
Kortom, je hebt minder kans op blessures, je wordt sterker, je sportprestaties zullen toenemen en je zult meer vet 
verbranden in rust omdat je meer spiermassa hebt. 

Wat ga je leren tijdens de cursus; 
In deze basiscursus leer je de belangrijkste ‘vrije krachtoefeningen’ (kniebuigen (squat), deadliften, bankdrukken 
(bench press), schouderdrukken (militairy press) optrekken (pull/chin up) technisch goed uit te voeren. Je leert 
over de fysiologische veranderingen/effecten van trainen gerelateerd aan jouw eigen doelstelling. Iedere les leer je 
een nieuwe oefening die in de latere lessen weer herhaald worden. Verder wordt er tijdens de les aandacht 
besteed aan core-stabiliteit en andere oefeningen gerelateerd aan krachttraining. Deze cursus is interessant voor 
mensen die het lichaam wat meer willen prikkelen (zie bovenstaande voordelen) maar ook voor hen die uit 
fysiotherapeutisch oogpunt bepaalde functionele oefeningen goed willen aanleren. 
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Doelgroep 
De basiscursus krachttraining is bedoeld voor iedereen die meer uit zijn training wil halen, technisch de oefeningen 
wil leren of verbeteren en daarbij bewuster wordt van het lichaam. Daarbinnen onderscheiden we: 

• Sporters die beginnen met vrije krachttraining en geïnteresseerd zijn om de basisoefeningen goed aan te 
leren; 

• (Kracht-)sporters die al trainen met vrije gewichten en die oefeningen met halterstang technisch beter 
willen leren uitvoeren; 

• Sporters die vanuit fysiotherapeutisch oogpunt gebaat zijn bij het aanleren en uitvoeren van een aantal 
basisoefeningen; 

• Sporters die vaardigheden willen opbouwen om in de vervolgcursus sportspecifieke krachttraining te 
kunnen instromen. 

Eindtermen periodecursus 
• De deelnemer beheerst basaal de techniek van het kniebuigen, deadliften, bankdrukken, schouderdrukken 

en optrekken, zodanig dat hij/zij zelfstandig en veilig genoemde oefeningen kan uitvoeren in de fitness. 
• Daarnaast kent de deelnemer oefeningen aanvullend op bovenstaande oefeningen. 
• De deelnemer kent de aandachtspunten bij genoemde oefeningen en weet welke spieren betrokken zijn in 

de bewegingen. 
• De deelnemer bouwt gedurende de cursus kracht op en heeft voldoende beheersing van een aantal 

oefeningen om door te kunnen stromen naar de sportspecifieke cursus. 

Reguliere lesopbouw 
Een reguliere les duurt 75 minuten. De opbouw van de lessen is als volgt: 

• Uitleg doel van de les       5 minuten 
• Warming up in groepsverband en actief mobiliseren   10 minuten  
• Behandeling theorie       10 minuten 
• Oefenen van de aangeboden stof     25 minuten 
• Herhalen van oudere stof      25 minuten 

In het begin van de cursus zal de behandeling van theorie meer plaats innemen. Gedurende de cursus zal het 
accent verschuiven naar meer oefenen en herhalen van de stof. 
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Middelen en materialen 
De cursus wordt gegeven in de fitnesslesruimte. We gebruiken als lesmateriaal vooral olympische stangen, met de 
daarbij horende banken, racks en gewichten. Verder wordt deze uitgewerkte lessenomschrijving tevens als 
lesmateriaal gebruikt.  

Trainingsmethode 
In de basiscursus ligt het accent op het goed aanleren van de techniek. Dit betekent dat in de les waarin een 
oefening wordt aangeleerd, gestart wordt met een groter aantal series dan gewoonlijk, te weten 6-8 series voor de 
aan te leren basisoefening. Per serie wordt gestreefd naar 3-5 herhalingen, nadrukkelijk met behoud van de juiste 
techniek. Als behoud van techniek niet (meer) mogelijk is, dan wordt het gewicht met minimaal 10% verlaagd. Er 
wordt gewerkt in groepjes van 3 tot 4 personen. Daarbij is het belangrijk goed te observeren hoe de ander de 
oefening uitvoert en indien nodig help je de sporter in het correct uitvoeren van de oefening.  

Cursus 
Meer informatie over de cursussen is de vinden op de website van het Radboud Sportcentrum. Ook vind je hier 
terug op welke dagen de cursussen gegeven worden.  

Link naar website: website rsc - krachttraining 
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Planning 
Week Oefening Eindtermen per week 

1 Knie dominant: Squat Basis voor de backsquat + kennismaking front loaded 
squat 

2 Horizontale duw-bewegingen: 
Bankdrukken 

Basis voor de bench (push up in warming up) + 
kennismaking met vertical press + herhaling 

3 Heup dominant: Deadlift Basis voor de DL (Hip hinge in de warming up) 

4 Verticale pull-beweging: 
Optrekken, pull/chin-ups 

Basis voor optrekken + kennismaking met horizontal 
pulls + herhaling 

• Actief-passief hangen 
• Lat pull downExenctric pull up 
• Pull-up met elastieken 

5 Variatie knie dominantie oefeningen Kennismaking met variaties op kniedominante 
oefeningen + herhaling back-, en frontsquats 

• Split squat (bulgarian) 
• Split Squat (front foot elevated) 
• Overhead squat 

 
6 Variatie heup dominante oefeningen Kennismaking met heupdominante oefeningen + 

herhaling deadlift 

• Stiff legged deadlift 
• Romanian Deadlfit 
• Hip thrust 

 
7 Variatie Push & Pull oefeningen] Kennismaking met push en pull varianten + herhaling 

bench press en pull up 

• DB press (horizontaal en verticaal) 
• Bent over row 
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Inspanningsfysiologie 

Definitie van kracht; 
 
Een fysiologische omschrijving van kracht is de eigenschap van een spier om een uitwendige weerstand te 
overwinnen (de spier verkort), om aan een uitwendige weerstand toe te geven (de spier verlengt) of om een 
uitwendige weerstand vast te houden (de spier behoudt zijn lengte).  
 
Het vermogen van spieren om kracht te leveren vormt de basis voor al het bewegen, alsmede voor het handhaven 
van een houding. Deze kracht wordt ontwikkeld door het samentrekken van de spieren. Spieren kunnen op 
verschillende manieren contraheren (aanspannen); 
 

• Isometrische (statische) contractie; een 
contractie waarbij de lengte van de spier 
onveranderd blijft. Er vindt geen beweging 
plaats. 

• Dynamische contractie; een contractie waarbij 
de lengte van de spier verandert. De 
opgelegde weerstand wordt verplaatst. 

o Concentrische contractie; een 
dynamische contractie waarbij de 
spier verkort. De opgelegde 
weerstand wordt overwonnen. 

o Excentrische contractie; een 
dynamische contractie waarbij de 
spier verlengt. De opgelegde 
weerstand wordt vertraagd 
tegengewerkt, geremd. 

 
Daarnaast onderscheiden we; 

• Isotonische contractie, een contractie waarbij 
sprake is van een gelijkblijvende 
spierspanning. 

• Isokinetische contractie, een contractie 
waarbij sprake is van een constante snelheid 
van bewegen. 
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In de sport is het krachtniveau onder meer afhankelijk van de tak van sport en het niveau waarop de betreffende 
sport wordt beoefend. We maken onderscheid tussen: 
Dynamische kracht: 

• Krachtuithoudingsvermogen: het weerstandsvermogen tegen vermoeidheid bij langdurige 
krachtprestaties. Voorbeeld; middellange afstand schaatsen, lopen, zwemmen. 

• Maximale kracht: het éénmalig overwinnen van de grootste mogelijke weerstand met de grootste 
mogelijke krachtsinzet. Voorbeelden; gewichtheffen, powerliften. 

• Snelkracht: het meerdere malen, zo snel mogelijk na elkaar, overwinnen van een grote weerstand of 
verplaatsten van een groot gewicht. Voorbeeld; 100 meter sprint, 50 meter zwemmen, combinaties van 
trappen/stoten in een vechtsport. 

• Explosieve kracht: het eenmalig verplaatsen van een zeer grote weerstand met de grootst mogelijke 
snelheid. Voorbeeld; kogelstoten, hoogspringen. 

 
Het mag duidelijk zijn dat een powerlifter een andere verschijningsvorm van kracht wil ontwikkelen dan een roeier. 

Periodisering van krachttraining; 
Elke trainingscyclus begint met het formuleren van een algemene doelstelling, welke vertaald dient te worden naar 
concrete trainingsdoelen. Als we kijken naar krachttraining, dan wordt dit met name gedaan binnen de volgende 
settings; 

1. Krachtsport (powerliften, gewichtheffen, sterkste vrouw/man wedstrijden) 
2. Sport (sportspecifieke krachttraining) 
3. Fitheid en uiterlijk (fitness en bodybuilding) 

 
Door een goede analyse te maken van de tak van sport en de soorten kracht die bij de sport een rol spelen kunnen 
algemene trainingsdoelen met betrekking tot krachttraining worden vastgesteld. Ook wordt er gekeken naar gekeken 
naar de risico’s op blessures om preventief hierop in te spelen. Vervolgens moet de individuele atleet/sporter worden 
geanalyseerd op basis van haar/zijn gezondheid, getraindheid en ervaring met krachttraining. Op basis hiervan kunnen 
algemene trainingsdoelen specifiek naar de sporter worden toegeschreven. Uiteraard dienen de verschillende 
doelstellingen in een tijdspad uitgezet te worden. Dit doen we middels het model van periodisering. Periodisering heeft 
een aantal voordelen: 

• Periodisering zorgt voor een verantwoorde dosering van 
de trainingsbelasting. 

• Periodisering maakt het mogelijk om de juiste stappen in 
progressieve belasting in de juiste volgorde te nemen. Zo 
vereist bijvoorbeeld een pittige plyometrische training 
een solide maximale kracht basis. (techniek + basis kracht 
zorgen er samen voor dat je op een andere manier kracht 
kunt gaan trainen gerelateerd aan je eigen doelstelling). 

• Periodisering helpt bij het voorkomen van verveling, 
monotonie, stagnatie en overtraining.  



 

Radboud Sportcentrum | Heyendaalseweg 141  |  6525 AJ Nijmegen  |  024-3612392  | frontoffice@rsc.ru.nl 

www.ru.nl/rsc 

 

Methodische opbouw van kracht 
  

1; Techniek De ontwikkeling van de coördinatie en het eigen maken van de belangrijkste 
technieken van de sport en/of bewegingsactiviteit. 

 

2; Duurkracht De basis leggen voor de volgende fase. Het doel is het vergroten van de algemene 
belastbaarheid en het versterken van het passief bewegingsapparaat. 

 

3; Kracht uithoudingsvermogen Het creëren van een overload ten opzichte van de duurkracht, het lichaam word 
voorbereid op submaximale krachttraining (hypertrofie) 

 

4; Submaximale kracht Op basis van een reeds gecreëerde belastbaarheid, het trainen van de 
submaximale kracht middels hypertrofietraining. Hypertrofietraining is training 
gericht op het vergroten van de omvang van de spier door het vergroten van de 
dwarsdoorsnede van spiervezels. (Spiergroei) 

 

5; Maximale kracht  Op basis van de vergrote belastbaarheid de maximale kracht vergroten door een 
verbetering van de rekrutering van de motorunits (intramusculaire coördinatie). 

 

6; Explosieve kracht Het toepassen van de maximale krachtsinspanning in het sportspecifieke 
bewegingsverloop in een zo kort mogelijke tijd. 

 

7; Reactieve kracht Ook wel plyometrische kracht of slagkracht genoemd, wil zeggen een maximale 
concentrische contractie zeer explosief volgend op een excentrische contractie om 
daarmee explosieve kracht middels maximale rekrutering van motorunits te 
bereiken. 
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Krachttraining, algemeen 
Bij krachttraining zal in eerste instantie met name progressie geboekt worden 
ten aanzien van de efficiëntie, de coördinatie van bewegen. De 
krachtstoename die in de eerste periode wordt bereikt, is voor het grootste 
gedeelte toe te schrijven aan een verbetering van de motorische sturing: er 
worden meer motorunits gelijktijdig geactiveerd, terwijl de invloed van 
inhiberende (remmende/beschermings) mechanismen wordt verminderd. Pas 
in een later stadium zal krachttraining leiden tot een feitelijke toename in 
spierkracht.  
Bij gevorderde krachttraining is het zaak om veel te variëren in een breed 
scala van herhalingen en oefeningen. Door deze variatie kunnen we 
voorkomen, dat er ondanks intensief trainen geen verbetering meer optreedt 
van de maximaalkracht. Dit fenomeen staat bekend als barrièrevorming en 
geldt in principe voor alle motorische grondeigenschappen.  
Voor de beginnende krachtsporters is het belang om de techniek eigen te 
maken wat ook wel bekend staat als motor-learning (neuro-musculaire 
controle). Dit houdt kort gezegd in: hoe kun je de beweging initiëren en dus 
de aansturing vanuit je brein naar de spieren toe. Zoals de bekende uitspraak: 
 
“your body thinks in movement, not in muscles”.  
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1  

 
1 Repitition Maximum Continuum; Figure 15.3 – Resistance Training – 401 Essentials of strength training and conditioning – 
NSCA;  Thomas R. Baechle, Roger W. Earle (2008) 
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Houding en techniek 
Het is belangrijk om een goede houding aan te nemen 
wanneer je traint met gewichten. Dit om zo een goede 
krachtoverdracht te creëren. (biomechanisch gezien).  

Een goede houding is van groot belang. Het is van grote 
invloed op je lichamelijke gesteldheid. Daarnaast staat je 
houding in verbinding met je uitstraling. Met een goede 
houding kom je zelfverzekerder over. Het lichaam 
functioneert door de spieren vanuit het brein aan te 
sturen. Dit wordt ook wel de mind-muscle connectie 
genoemd. Wanneer het lichaam een verkeerde houding 
als juist ervaart kan dit tot neuromusculaire overprikkeling leideni. Ieder lichaam heeft een unieke houding. Daarom 
is het belangrijk om te vermelden dat feedback gegeven door een docent voor jou als individu geldt en 
waarschijnlijk niet voor de hele groep.  
 
Wil je meer weten over hoe jij beweegt? De FMS Functional Movement Systems is een tool om je beweegniveau in 
kaart te brengen. Deze movement-filosofie bestaat uit een set oefeningen waarop wordt gekeken hoe je Range Of 
Motion (ROM) is, ook wel de bewegingsuitslag genoemd.  

De FMS test wordt ook op het Radboud Sportcentrum aangeboden. De screening duurt ongeveer 30 minuten. 
Indien er dysfuncties worden gevonden (bewegingen die verbeterd mogen worden), dan worden deze besproken.  
Wanneer je een dysfunctie hebt in de squat (voorbeeld). Dan is de squat je test-tool. Met behulp van andere 
oefeningen zul je aan je dysfunctie gaan werken en na verloop van tijd wordt de progressie gemeten middels een 
her-meting FMS of door de squat te testen.  

Je kunt jezelf inschrijven voor het ticket uur 
middels het inschrijfsysteem. 

Link naar website RSC: FMS-test 

 
Figuur 1: Bron: http://www.functionalmovement.com/fms 
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Warming-Up 

Algemeen – specifieke w-up 
 
Foamrollen 
De foamrol wordt alweer enige tijd gebruikt als tool in de fitness om spieren te mobiliseren. Ondanks dat er 
wetenschappelijk gezien veel contradicties zijnii,iii, geldt net als voor de w-up dat je voor jezelf moet bekijken of je 
er baat bij hebt. Er zijn diverse systematic reviews uitgevoerd met meta-analysis van de geïncludeerd studies. Deze 
beschrijven geen relevante effecten middels stretching op het reduceren van spierpijniv en blessure preventiev 
noch het effect op verbetering tijdens je trainingvi. Een systematic reviewvii heeft gekeken naar het effect van een 
warming-up op de uitvoering van cardiotraining en krachttraining. En heeft hierbij significante effecten gevonden 
op het gebied van sprongkracht en uithoudingsvermogen.  

De warming-up is nog steeds een onderwerp van veel discussie. Voor de een heeft de w-up een meerwaarde 
terwijl een ander juist het liefst direct onder de gewichten duikt. Wat voor jou van toepassing is, dat dien je zelf te 
ontdekken.  
Men onderscheidt diverse vormen van w-up, zoals de statische-, dynamische-, of bijvoorbeeld de Javorek w-up. 
Daarnaast zie je veel vormen van Yoga en Animal Flow terugkomen in warming-up vormen. Sommige mensen 
geschieden de voorkeur om gebruik te maken van een cardio-apparaat om de circulatie op gang te brengen. Alle 
genoemde vormen zijn prima, zolang het een w-up blijft en je jezelf niet volledig vermoeid. Neem ongeveer 10-15 
min de tijd om de w-up uit te voeren. 

Het voordeel van mobiliseren is dat je mogelijk direct baadt hebt van een grotere ROM. Denk hierbij als voorbeeld 
aan de squat. Wanneer je teveel spanning (tensie) hebt op je kuitspier, waardoor je knie niet naar voren kan 
buigen. Dan neig je naar achteren te vallen tijdens het uitvoeren van de squat. Dus bij gebrek aan mobiliteit, wordt 
de ROM verkleind. Mobiliteit is altijd een pre bij het uitvoeren van een oefening. Zolang de mobiliteit te wensen 
over laat, dient hiermee rekening gehouden te worden bij het uitvoeren van de oefeningen. 

“Een betere mobiliteit draagt (mogelijk) bij aan een grotere ROM”. 
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Movement preparation 
Wanneer je gaat zwemmen, ga je toch niet hardlopen om jezelf voor te bereiden op het zwemmen? Een 
movement prep is het voorbereiden op wat je gaat doen. Dit kun je doen door met een licht gewicht de beweging 
te oefenen. Denk aan een “air-squat”. Wanneer er sprake is van deficiënties bij het uitvoeren van een kniebuiging 
(als voorbeeld). Kun je ook aan deze deficiënties werken tijdens je w-up. Een deficiëntie wegwerken, wat 
makkelijker klinkt dan dat het is. Doe je niet door de beweging te oefenen welke “eigenlijk” niet lukt. Maar door het 
probleem te definiëren waardoor je specifiek en gericht aan je probleem werkt. In veel gevallen is de training dan 
gericht in het verbeteren van de neuromusculaire controle binnen een beweegketen. Maar soms is de deficiëntie 
lokaal.  

Cooling Down 
Evenals voor de w-up is ook de cooling-down (c-down) een topic met diverse meningen. In de literatuur wordt hier 
dan ook wisselend over geschreven.  
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Ademhaling 
Zonder zuurstof (O2) kan de mens niet “lang” leven. Het is daarom ook belangrijk om tijdens het uitvoeren van je 
oefeningen goed door te blijven ademen. Binnen 
de krachtsport worden diverse manieren van 
ademen toegepast zoals: bracing, hollowing en de 
vasalva manouvreviii.  

Ademen en ademhaling wordt direct gekoppeld 
aan de core-stabiliteit (in de volksmond) of romp-
stijfheid. Rompstijfheid is de samenwerking 
tussen de buikspieren onder invloed van de 
ademhaling. Hierbij doelt met op de volgende 
spieren: rechte buikspier (rectus abdominus) 
interne en externe obliquus, transversale 
buikspier, spinale strekkers, diep gelegen 
heupflexoren (iliopsoas), bekkenbodemspier en 
diafragma (middenrif). 

Bracing is een veelvuldig toegepaste manier van ademen en lijkt op sommige vlakken op de vasalva manouvre. Bij 
bracing wordt het principe toegepast dat de gehele core een stijfheid creeert waarbij de beweging(en) vanuit de 
schouder/heup ingezet kunnen worden. Als men praat over rompstijfheid, dan praat men over het feit dat er geen 
beweging plaatsvindt in de romp tijdens het uitvoeren van een oefening. Voorbeelden voor oefeningen waarbij de 
rompstijfheid wordt toegepast zijn: plank, pallofpress, stir the pot, the bird en soortgelijke oefeningen (zie 
appendix A). Bracing herken je bij sporters aan de “tsj” tijdens het sporten. Zoals ook te horen is bij boxers. 

Hollowing ook wel het intrekken van je navel genoemd zou het accent leggen op de aanspanning van de m. 
transversus abdominis. Gezien de stabiliteit van de romp niet geheel op de m. transversus is toe te schrijven. 
Nadeel van hollowing is dat deze vaak een flexiepatroon van de wervelkolom creëert. En dat wil je juist voorkomen. 

Vasalva manouvre is een vorm van bracing waarbij je de adem kortdurend vastzet. Vaak wordt de vasalva 
toegepast wanneer men 1-2 herhalingen maakt. Bij veelvuldig toepassen (of langdurig) is de kans groot dat je even 
sterretjes ziet. Tijdens het uitvoeren van de Vasalva daalt je bloeddruk namelijk en stijgt je hartslag. Deze reactie 
kan bijdragen aan het fenomeen flauwvallen op basis van een vergrote activatie van het parasympatische systeem.  
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Knie dominante oefeningen 
Anatomie knie en heup musculatuur 
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Squat/Kniebuigen 
De squat oftewel het kniebuigen wordt door velen gezien als de belangrijkste krachtoefening. Er zijn diverse 
manieren om een squat uit te voeren. De meest gebruikte vorm van squatten is de back squat, waarbij de 
halterstang op de bovenkant van de schouders rust. Gezien de dominantie van de anteriore keten (quadriceps, 
heupflexoren). Zullen we in eerste instantie het accent leggen op de front squat. Het voordeel van de frontsquat is 
dat er direct gewerkt wordt aan de romp-stijfheid. Daarnaast geeft het een vorm van bio-feedback, want bij een 
verkeerde uitvoering/houding neigt de halter naar voren te rollen. Wat bijdraagt aan de kennis over de uitvoering 
van de oefening. 

Gezien onze uniekheid qua lichaamsbouw, ziet de squat er bij iedereen net iets anders uit. Dit kan te maken 
hebben met de heupkom (bekken), maar denk ook aan de lengte van je dijbeen. Bekijk de volgende links eens als je 
hier meer over wilt weten: 

• Variatie tussen mensen in de uitvoer van de squat 
• Butwink, mobiliteit en uitvoering  

Het kniebuigen kent diverse vormen, waarbij onderscheidt gemaakt kan worden tussen de “powerlift” en de 
“Olympische-lift” methode. Beide vormen zijn juist, maar hebben een andere benadering. Tijdens de basiscursus 
zullen we de olympische-lift methode aanleren. 
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Oefening Back Squat 

Instructies • Leg de halterstang in squatrek of haltersteunen op de hoogte van bovenkant 
borst; 

• Duik onder de halterstang en leg deze hoog op de achterkant van de 
schouders (maar niet in de nek) en pak de halterstang aan met bovenhandse 
greep vast; 

• Stap een stap naar achteren uit het rek en zet de voeten daarbij op een 
breedte die voor jou comfortabel voelt; 

• Houdt de borst naar voren en de onderrug licht hol; 
• Buig vanuit de knieën, hierbij gaan de billen wat naar achteren en de knieën 

gaan naar voren; 
• De diepte van de kniebuiging is afhankelijk van de individuele stand van het 

bekken en de diepte van de heupkom. De veel voorkomende uitspraak “ass 
to the grass” ofwel billen tot de grond gaat bij de meeste mensen niet op 
vanwege de anatomische variatie in de mens. 

• Kom weer tot de beginpositie door benen te strekken (eigenlijk: knieën en 
heupen te strekken), totdat je bijna gestrekt staat (houdt enige spanning 
vast!). 

 

Aandachtspunten • Blijf naar voren kijken gedurende de hele beweging, het hoofd is neutraal ten 
opzichte van de romp. Dit houdt in dat het hoofd in lijn blijft met de 
wervelkolom. Voorkom een overstrekking (hyperextensie) van de nek; 

• Houdt goed contact met de vloer (gelijke verdeling gewicht op voorvoet en 
hiel), maar duw vanuit de hielen; 

• De knieën wijzen in dezelfde richting als de tenen. Dus wanneer je breder 
staat dan heupbreedte wijzen de knieën naar buiten. 

 

Extra • Lowbar versus Highbar. De plaatsing van de halter op de rug draagt bij aan de 
diepte van de squat maar ook aan de kracht die men kan leveren.  

• Lowbar is een methodiek welke veel wordt toegepast voor powerlifters. Bij 
deze vorm van kniebuigen gaat het met name over om zoveel mogelijk 
gewicht te verplaatsen. Meestal middels max 1 of 2 herhalingen. Hierover 
heeft Mark Rippetoe veel geschreven. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, via 
de volgende link kun je het boek inzien:  
Mark Rippetoe - Starting Strenght 
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Verschil in rug/heup positie afhankelijk van 
plaatsing barbel. 
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Diverse vormen van front-loaded-kniebuigen 
 

Oefening Front Squat 

Instructies • Leg de halterstang in squatrek of haltersteunen op de hoogte van bovenkant 
borst; 

• Pak de halter vast op schouderbreedte (of iets breder). De halter ligt op de 
voorkant van je deltoideus spier, boven de sleutelbenen. 

• Stap een stap naar achteren uit het rek en zet de voeten daarbij op een 
breedte die voor jou comfortabel voelt; 

• Houdt de borst naar voren en de onderrug licht hol; 
• Buig vanuit de knieën, hierbij gaan de billen wat naar achteren en de knieën 

gaan naar voren; 
• De diepte van de kniebuiging is afhankelijk van de individuele stand van het 

bekken en de diepte van de heupkom.  
De veel voorkomende uitspraak “ass to the grass” ofwel billen tot de grond 
gaat bij de meeste mensen niet op vanwege de anatomische variatie in de 
mens. 

• Kom weer tot de beginpositie door benen te strekken (eigenlijk: knieën en 
heupen te strekken), totdat je bijna gestrekt staat (houdt enige spanning 
vast!). 

Aandachtspunten • Tijdens de frontsquat sta je vaak iets breder in vergelijking met de back-
squat. 

• Blijf naar voren kijken gedurende de hele beweging, het hoofd is neutraal ten 
opzichte van de romp. Dit houdt in dat het hoofd in lijn blijft met de 
wervelkolom. Voorkom een overstrekking (hyperextensie) van de nek; 

• Houdt goed contact met de vloer (gelijke verdeling gewicht op voorvoet en 
hiel), maar duw vanuit de hielen; 

• De knieën wijzen in dezelfde richting als de tenen. Dus wanneer je breder 
staat dan heupbreedte wijzen de knieën naar buiten. 

Vasthouden van de halter • Voor veel mensen is het niet mogelijk om te halter middels de clean grip vast 
te pakken. Dan bestaan er nog twee andere opties:  

1. Reach forward grip 
2. Crossed arm grip 
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Front squat grips: 
Links: Reach forward grip 
Rechts: Crossed arm grip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goblet squat 
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Variaties van knie-dominante oefeningen 
In deze les besteden we aandacht aan vormen van kniebuigen/squatten. Er zijn diverse vormen van squatten, 
onder meer door de variatie in de hoek van het bovenbeen (90% squat, 130% squat, full squat). Variatie is er 
verder in de stand van voeten en de plaatsing van de halter. In les 1 zagen we dat bij het kniebuigen, de halter op 
de voorkant van de schouders cq. achterkant van de schouders rust.  

De Lunge (splitsquat) 
We starten met statische lunges en vervolgens zullen we de lunges dynamisch (uitvalspas) gaan uitvoeren. Om de 
lunges te verzwaren maken we gebruik van dumbells of de barbel. 

Oefening Lunge 

Instructies • Leg de halterstang in squatrek of haltersteunen op de hoogte van bovenkant 
borst; 

• Pak de halter vast zoals bij de front squat of backsquat; 
• Stap een stap naar achteren uit het rek en zet de voeten daarbij op een 

breedte die voor jou comfortabel voelt; 
• Maak een lange achterwaartse pas (mag ook voorwaarts zijn). De goede 

lengte van de pas: als de achterste knie de vloer raakt, zijn beide benen in 
een hoek van 90 graden; 

• Houdt het voorste been in de 90 graden hoe, deze knie blijft boven de voet; 
• Breng de achterste knie naar de vloer (maar raak hem niet) en strek het 

achterste been weer. Herhaal deze beweging gedurende de set; 
• Houdt de borst naar voren en de onderrug licht hol; 
• Buig vanuit de knieën, hierbij gaan de billen wat naar achteren en de knieën 

gaan naar voren; 
 

Aandachtspunten • Blijf naar voren kijken gedurende de hele beweging, het hoofd is neutraal ten 
opzichte van de romp. Dit houdt in dat het hoofd in lijn blijft met de 
wervelkolom. Voorkom een overstrekking (hyperextensie) van de nek; 

• Probeer de romp rechtop en stabiel te houden, rompstijfheid;  
• Houdt de voeten op heupbreedte, wanneer de stabiliteit het nog niet toelaat 

kun je ervoor kiezen de voeten breder neer te zetten (vergroting steunvlak); 
• Houdt de druk op de hiel van de voorste voet. 
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De overhead squat; 
De overhead squat stelt hoge eisen aan lenigheid, 
kracht, balans, stabiliteit en coördinatie. Het is een 
oefening waarmee beperkingen in de beweging 
snel aan het licht komen. Vaak moet de sporter een 
tijdje wennen aan de beweging en wordt door het 
oefenen de houding verbeterd. 

 

 

Oefening Overhead Squat 

Instructies • Pak een lichte(re) halterstang met een zo breed mogelijke bovenhandse 
greep vast, zodanig dat het nog comfortbel voelt. Hierbij hoort de halter 
wanneer de armen gestrekt richting de vloer hangen in de heup te liggen; 

• De halterstang wordt vanuit een squat-rek vanuit de backsquat naar overhead 
positie gebracht. In gestrekte positie bevindt de halterstang zich in lijn met je 
schouderbladen; 

• Zet de ellebogen op slot en ga een stuk breder staan (vergelijkbaar met de 
frontsquat), de voeten wijzen meer naar buiten dan bij de squat gebruikelijk 
is. Door deze stand is het gemakkelijker de romp te stabiliseren; 

• Druk de borst naar voren, houdt een licht holle onderrug en ga naar beneden 
door knieën en heupen zo ver als je kan te buigen (zie illustratie). 

 

Aandachtspunten • De diepte van de squat wordt beperkt door de flexibiliteit in de schouders of 
rug (thoracaal/lumbaal). Naarmate je deze oefening vaker doet wordt de 
flexibiliteit groter; 

• Houdt de halterstang achter het hoofd gedurende de beweging; 
• Forceer niet, blijf de balans zoeken en werk met een spotter. 
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2-seconden Back Squat; 
Oefening 2 seconden Back-Squat 

Instructies • Plaats een bankje vlak achter je, zodanig dat je vanuit het squat-rek in één 
stap naar achter kan doen en zou kunnen gaan zitten; 

• Voer de back squat uit, waarbij op het laagste punt de billen de bank raken; 
• Houdt de spanning twee seconden vast en ga niet zitten; 
• Strek knieën en heupen en probeer in één beweging vloeiend en evenwichtig 

te gaan staan. 
 

Aandachtspunten Zie squat 
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Oefening Overhead Lunge 

Instructies • Pak een lichte(re) halterstang met een zo breed mogelijke bovenhandse 
greep vast, zodanig dat het nog comfortbel voelt. Hierbij hoort de halter 
wanneer de armen gestrekt richting de vloer hangen in de heup te liggen; 

• De halterstang wordt vanuit een squat-rek vanuit de backsquat naar 
overhead positie gebracht. In gestrekte positie bevindt de halterstang zich 
in lijn met je schouderbladen; 

• Zet de ellebogen op slot en ga een stuk breder staan.  
• De voeten wijzen recht naar voren, de achterste voet staat op de tenen. 

Voorste voet heeft druk over de gehele voet (voeten staan niet achter 
elkaar, maar ongeveer op heup breedte uit elkaar in split-stance; 

• Druk de borst naar voren, houdt een licht holle onderrug en ga naar 
beneden door knieën en heupen zo ver als je kan te buigen. 

 

Aandachtspunten • Let op dat je niet naar voren/achteren beweegt. De achterste knie gaat 
recht naar beneden. Hierbij blijven de schouders recht boven de heupen. 

 

 

Front Squat 
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 Sumo Squat   

 

 Zercher Squat  
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Horizontale push bewegingen 

Anatomie horizontale push bewegingen 
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Opdrukken 
Push-ups zijn de basis oefening voorafgaand aan het bankdrukken. De push-up is een zware oefening en wordt 
door menig mens verkeerd uitgevoerd. Het creëren van voldoende rompstijfheid, stabiliteit is een pre voor het 
uitvoeren van een juiste push-up. Er zijn diverse varianten van deze oefening, zoals het uitvoeren op de knieën, 
tenen of eventueel met ondersteuning van een elastiek. 

Oefening Push-up (opdrukken) 

Instructies • Ga plat op je buik liggen (evt. op een matje); 
• Plaats je handen naast je lichaam t.h.v. schouderhoogte/borstlijn; 
• Plaats je voeten naast elkaar (breed is ook mogelijk); 
• Hou je hoofd in lijn met je wervelkolom; 
• Druk jezelf omhoog in één rechte lijn (span je buikspieren goed aan, voorkom 

een holle of bolle rug); 
• Laat jezelf weer rustig naar beneden zakken, (brede stand van de handen, 

druk je ellebogen naar buiten; accent op borstspier en voorste schouderspier 
/ smalle stand van de handen; druk je ellebogen richting je taille, accent 
borstspier, voorste schouderspier en triceps). 

Aandachtspunten • Let op ademhaling: hou deze niet vast, maar adem uit bij het naar boven 
bewegen (bij de concentrische beweging); 

• Beweeg in lijn van de borst, je brengt je borst tussen de handen niet je hoofd. 
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Bankdrukken  
Bankdrukken wordt ook wel de “King of the upper body exercices” genoemd. Het is een push-oefening waarbij zeer 
veel spieren zijn betrokken. 

Ook bij bankdrukken bestaan er veel uitvoeringen, vooral terug te voeren op de breedte van de handgrepen en de 
helling van de bank. De meest gebruikelijke uitvoering is het bankdrukken met halterstang op een vlakke bank. We 
oefenen tevens het bankdrukken met dumbells, wat meer coördinatie vraagt dan de oefening met halterstang. 

Oefening Bench Press (bankdrukken) 

Instructies • Stel de hoogte van de zodanig steunen in, dat bij terugleggen met bijna 
gestrekte armen de halterstang veilig in de steunen kan worden gelegd; 

• Controleer de gewichten en controleer de sluiters; 
• Ga op ooghoogte onder de stang liggen, voeten plat op de vloer aan 

weerszijden van de bank (liefst zo breed mogelijk, omdat de heupen dan 
beter laag blijven); 

• Pak de halterstang op iets meer dan schouderbreedte vast, maar binnen de 
gladde ringen zoals gemarkeerd op de halterstang; 

• Maak een hoge borst door de schouderbladen naar elkaar toe te brengen. 
Daardoor is er een goede voorspanning in de romp en lig je stabieler; 

• Til de stang uit de steunen en breng deze boven het borstbeen en laat dan de 
stang rustig zakken tot op de borst; 

• Houdt bij het laten zakken de ellebogen naar binnen: hierdoor hoeft het 
schoudergewricht minder te roteren; 

• Duw de stang recht omhoog naar de beginpositie (vanuit de handen); houdt 
daarbij een hoge borst (schouders blijven daarbij op de plaats). 

Aandachtspunten • Let op ademhaling: hou deze niet vast, maar adem uit bij het naar boven 
bewegen (bij de concentrische beweging); 

• Houdt de polsen zo recht mogelijk; 
• Breng de halterstang laag op de borst (tepellijn) om stress op de 

schoudergewrichten te voorkomen. 
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Dumbell Chest Press    Dumbell Chest Fly 
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Verticale push bewegingen 

Anatomie verticale push bewegingen 
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Militairy Press 
Bij de staande/zittende Militairy press wordt een halterstang van bovenkant borst tot boven het hoofd gebracht. 
Dit is de “fitness-manier”, waarbij de schouders, triceps en bovenkant borst veel kracht moeten leveren om de 
push-beweging te kunnen maken. De oefening kan ook uitgevoerd worden met Dumbells.  

Oefening Militairy Press (schouder drukken) 

Instructies • De militairy press kan zowel zittend als staand uitgevoerd worden. Wanneer 
de romp-stijfheid nog niet voldoende is kan men ervoor kiezen om deze 
zitten uit te voeren. 

• Plaats de barbel in het rek op borsthoogte. Bak de halter vast en laat deze 
steunen op de bovenzijde van je borst.  

• Druk de barbel verticaal omhoog totdat deze boven het hoofd uitkomt.  
• Buig de ellebogen en breng de barbel terug naar de beginpositie. 

Aandachtspunten • Let op dat je niet in je rug gaat hangen. Dus houdt de romp stijf. 
• Blijf gedurende de oefening doorademen. Adem uit op het moment dat je 

kracht levert. 
• Span de buikspieren goed aan; 
• Houdt de halter vast waarbij de duim om de halter is.  
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Daarnaast zijn er nog diverse oefeningen om de schouderkoppen van de M. Deltoideus te accentueren. Zoals de 
side-, front-, en reardeltraises. 

Side Raise 
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Heup dominante oefeningen 

Anatomie heupmusculatuur 
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Deadlifte deadlift is een pull-oefening, waarbij een “dood gewicht”, dus liggend op de vloer wordt opgetild tot men 
gestrekt staat. In de beweging wordt de hele strekketen aangesproken. 

Oefening Deadlift 

Instructies • Leg de halterstang op de vloer, of op een verhoging; 
• Ga op comfortabele breedte (heup) staan, voeten naar voren, de 

scheenbenen raken (bijna) de halterstang, schouders vallen over de 
halterstang; 

• Pak de halterstang met bovenhandse greep vast (zie illustratie beneden), dan 
wel met een gemengde greep (1 bovenhands, 1 onderhands). De breedte 
van de greep is ongeveer schouderbreedte (je moet langs de knieën op 
kunnen);  

• Houdt de borst hoog en de billen naar achteren, de rug is vlak of met een 
lichte holling; 

• Strek de knieën en heupen en houdt daarbij de stang zo dicht mogelijk bij het 
lichaam; 

• Als je de knieën voorbij bent, breng de heupen dan versneld naar voren; 
Aandachtspunten • De armen blijven gestrekt; 

• Hou je hoofd in het verlengde van je wervelkolom; 
• Gedurende het liften hou de heupen laag en de schouders hoog; 
• Knieën wijzen in dezelfde richting als de voeten. 
• Het is belangrijk dat de onderrug de lichte 

holling blijft houden. 
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Kettlebell Swing 
Oefening Kettlebell Swing 

Instructies • De swing is met name een belangrijke oefening voor de heupstrekking. 
Probeer met licht gebogen knieën langzaam de kettlebell in beweging te 
krijgen zonder de knieën extra te buigen. Het is niet te bedoeling dat je 
vanuit de armen gaat tillen. 

• Zwaai de KB steeds iets hoger, behoudt een rechte rug en span de 
buikspieren goed aan. De oefening mag lichtjes voelbaar zijn in de 
onderrug, maar met name in de billen en hamstring regio. 

Aandachtspunten • De armen blijven gestrekt; 
• Hou je hoofd in het verlengde van je wervelkolom; 
• Knieën wijzen in dezelfde richting als de voeten; 
• Het is niet de bedoeling de je de knieën meer gaat buigen tijdens het 

uitvoeren van de swing; 
• Het is belangrijk dat de onderrug de lichte holling blijft houden; 
• Let op dat je niet in je rug gaat hangen. 

 

 

Er zijn weinig informatieve plaatjes waarop de techniek van een kettlebellswing te zien zijn. Via deze link kun je een 
informatieve video bekijken: Kettlebellswing. 
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Variaties van heup-dominante oefeningen 

Stiff leg deadlift 
De stiff legged deadlift is een deadlift waarbij de benen nauwelijks worden gebogen en de onderrug, hamstrings en 
bilspieren veel werk moeten verrichten om het gewicht te verplaatsen. 

Oefening Stiff Leg Deadlift 

Instructies • Pak de halterstang bovenhands op schouderbreedte vast, vanaf 
haltersteunen of een andere verhoging; 

• Sta op schouderbreedte (of smaller), de knieën licht gebogen; 
• Laat de halterstang zakken door de heupen te buigen. Daarbij gaat het 

lichaam een beetje uit het lood, doordat de billen naar achteren gaan. De 
knieën mogen een klein beetje worden gebogen; 

• Kom rustig omhoog door de heupen weer te strekken; 
• Trek de schouders iets naar achteren als je bijna gestrekt bent. 

 

Aandachtspunten • Let goed op dat de rug niet bol wordt! Op het laagste punt is de rug 
horizontaal, maar op zijn hoogst vlak (neutraal); 

• Houdt de armen gedurende de hele beweging gestrekt. 
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Bent over row; 
Bij de bent over row is de houding van de (onder-) rug erg belangrijk. Belangrijk is dat de borst hoog wordt 
gehouden 

Oefening Bent Over Row(ing) 

Instructies • Buig de knieën, strek de rug en buig vanuit de heupen naar voren; 
• Pak de halterstang  bovenhands (onderhands) vast. Je kunt variëren in de 

breedte van vastpakken;  
• Probeer laag te blijven “zitten” en trek de halterstang naar onderkant borst 

(of maag), waarbij de ellebogen naar buiten zijn gericht (afhankelijk van hoe 
breed je de halter vastpakt; 

• Span de rug goed op door de schouderbladen naar elkaar toe te brengen; 
• Laat de halterstang weer zakken, waarbij de lichaamshouding (licht holle 

onderrug) niet verandert. 
 

Aandachtspunten • Let goed op dat de rug niet bol wordt! Op het laagste punt is de rug 
horizontaal, maar op zijn hoogst vlak (neutraal); 

• Als de onderrug niet zijn natuurlijke holling kan houden, dan kun je ofwel de 
knieën verder buigen, ofwel het bovenlichaam iets rechter op houden. 
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Goodmorning; 
Oefening Goodmorning 

Instructies • Pak de halterstang vast met bovenhandse grip. Laat de stang rusten op de 
bovenkant van de rug, niet in de nek. Zet de voeten op schouderbreedte en 
houdt de knieën een klein beetje gebogen. Houdt de rug recht (met een 
lichte lordose) en focus op een punt vóór je; 

• Buig rustig en geleidelijk vanuit de heupen vooroverwaarts. De billen gaan 
daarbij iets “uit het lood”, de borst blijft geheven, zodat de natuurlijke 
lordose in de onderrug bewaard blijft. Houdt de knieën in dezelfde hoek 
gebogen als in de beginpositie en blijf gefocust op een punt voor je; 

• Het laagste punt is daar waar je merkt dat je de natuurlijke lordose 
kwijtraakt. Dat kan van persoon tot persoon verschillen, ook afhankelijk van 
de lengte van de hamstrings. Stop op dat punt en kom rustig weer omhoog 
tot de beginpositie. 

 

Aandachtspunten • Zorg ervoor dat je rug recht blijft; 
• Hou je hoofd in het verlengde van de wervelkolom, dus kijk niet richting het 

plafond; 
• Diepte van de buiging is kwantiteit, het gaat erom dat de rug niet gaat 

bollen. 
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Hipthruster 
De hiptruster is de koning(in) onder de biloefeningen. Deze geisoleerde variant streeft naar het maximaal trainen 
van de glutii. Hierbij is de inzet vergelijkbaar met de Kettlebellswing.  

Oefening Hipthruster 

Instructies • Ga zitten met je rug (t.h.v. onderzijde schouderbladen) tegen een 
bank/step/bodybow aan; 

• Rol de halter richting de heup en controleer of de halter recht ligt; 
• Buig de knieën en plaats de hakken op de grond. De knie maakt ongeveer 

een hoek van 90 graden; 
• Druk de halter vanuit de heupen omhoog totdat de heupen gestrekt zijn; 
• Laat vervolgens het gewicht weer rustig naar beneden zakken zonder de 

grond te raken. 
Aandachtspunten • Gebruik bumperplates als gewicht zodat de halter hoger ligt van de grond. 

Dit vergemakkelijkt het om de halter richting de heup te brengen; 
• Gebruik geen gewichthef-matten (oranje), deze zorgen ervoor dat je hoger 

start, waardoor de diepte (volledige bewegingsuitslag) niet meer haalbaar 
is; 

• Let op dat je geen holle rug trekt, de beweging dient vanuit de heup te 
komen. Wanneer de rug hol trekt vergeet men vaak te stabiliseren vanuit 
de core-musculatuur.  
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Verticale pulls 

Anatomie rug musculatuur 
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Verticale Pulls 
Onder verticale pulls verstaan we de vormen waarin je jezelf optrekt, of wanneer je het gewicht naar je toe trekt 
(Lat Pull Down).  

Optrekken  
Er zijn diverse vormen van optrekken. Hierin kun je variëren in hoe breed je de grepen vastpakt. Daarnaast kun je 
ook varieren in de grip, zoals de supinated (als of je een bord soep draagt), pronated (handpalm wijst naar 
beneden) of neutral grip (duim wijst richting je gezicht).   

Oefening Chin-Up (supinated grip) 

Instructies • Plaats te elastiek onder een voet; 
• Plaats je handen op schouderbreedte, hierbij wijzen je duimen naar buiten; 
• Kom eerst actief hangen; 
• Trek jezelf op (m.b.v. de elastiek); 
• Breng jezelf gecontroleerd terug naar de beginpositie, laat jezelf vooral niet 

terugvallen. 
 

Aandachtspunten • Zorg ervoor dat je rug recht blijft, trek de rug vooral niet 
holler.  

• Probeer eerst de schouderbladen te zetten, wat inhoudt 
dat deze naar achteren en omlaag worden getrokken. 
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Oefening Pull-Up (pronated grip) 

Instructies • Plaats te elastiek onder een voet; 
• Plaats je handen breder schouderbreedte, hierbij wijzen je duimen naar 

binnen; 
• Kom eerst actief hangen; 
• Trek jezelf op (m.b.v. de elastiek); 
• Breng jezelf gecontroleerd terug naar de beginpositie, laat jezelf vooral niet 

terugvallen. 
 

Aandachtspunten • Zorg ervoor dat je rug recht blijft, trek de rug vooral niet 
holler.  

• Probeer eerst de schouderbladen te zetten, wat inhoudt 
dat deze naar achteren en omlaag worden getrokken.  
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Optie: Supine/Barbell Pull Ups: 
• Wanneer je niet durft of je het als te zwaar ervaart kun je ervoor kiezen op een supine pull up uit te voeren, 

zowel als hieronder afgebeeld of met de TRX. 

     
 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is de Lat Pull Down 
(machine/cable) ook een optie. 
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Appendix 1 

Anatomie van de romp 
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Romp stijfheid/stabiliteit  

• Plank 

 
 

• Pallof Press 
• Stir the pot 
• Plank (sawing) 
• Side Bridge 
• Dying bug 
• McGill's Abdominal Curl Up  
• Wall push  
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Bronnen 
 

Boeken 

• Mark Rippetoe & Lon Kilgore - Starting Strength (2nd Edition) (2007) 
• J.J. de Morree, M.W.A. Jongert, G. van der Poel – Inspanningsfysiologie oefentherapie en training (2011) 
• Oscar Maran & Isabel Arechabala – Muscle Exercises Encyclopedia (2009) 
• Thomas R. Beachle & Roger W. Earle – Essentials of strength training and conditioning (2008) 
• Frédéric Delavier - In vorm (2011) 
• Frédéric Delavier - Krachttraining (2011) 
• NL Actief / Fit!Vak – Cursus Fitnesstrainer A (2017) 
• KNFK - http://www.knkf.nl/ 
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