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Wat is @getfitwithtijs? 

@getfitwithtijs coaching werkt met het 
virtualgym portaal en coaching applicatie. 
Hier kan ik als coach alles opstellen van 
voeding- en sportschema’s aan de hand 
van een persoonlijke intake! 

Je kan jouw schema’s heel makkelijk 
raadplegen via smartphone en laptop. 
Begeleiding is er voor iedereen! Jong 
én oud, man of vrouw, ik geef geen 
voorkeursbehandeling! 

Bent u iemand die al jaren kampt met 
overgewicht? Bent u iemand die alles kan 
eten maar komt u geen gram aan? 
Elk individu wordt door mij persoonlijk 
begeleid en opgevolgd gedurende het hele 
traject! 

@getfitwithtijs coaching is opgestart in 2020 
en wij staan open voor alle inschrijvingen uit 
België en Nederland! 

Als u er klaar voor bent, ben ik het ook!

WELKOM 
@getfitwithtijs coaching! 

In 2020 heb ik de stap gezet naar het online 
coachen en begeleiden van mannen en 
vrouwen. Iedereen heeft zijn eigen doel voor 
ogen en elk verhaal hier is anders. Dit is waar 
ik als coach veel belang aan hecht, namelijk 
het persoonlijke aspect. Wat werkt voor A 
werkt niet altijd voor B en dit is helaas wel wat 
mensen vaak meemaken als ze een coach 
kiezen. Ze worden gezien als een nummertje 
en krijgen standaard schema’s die we even 
makkelijk terugvinden op internet. Daar bent 
u niet mee geholpen, en vaak krijg je het 
gevoel dat je hetzelfde doet als iedereen 
zonder enig resultaat! 

Dit e-book is een inleiding en opleiding van 
mij, door mij, voor jou! Ik ga aan de hand van 
verschillende hoofdstukken mijn kennis met 
jou delen. Thema’s die aan bod komen zijn 
onder andere: 

·   training
·   voeding
·   welzijn
·   macro’s 
·   micronutriënten

Per hoofdstuk worden verschillende 
categorieën onder de loep genomen en 
zullen er steeds tips en tricks die jij kan 
toepassen gegeven worden!
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MIJN VERHAAL
@getfitwithtijs coaching! 

Hey beste lezer! In dit kort stukje ga je mij 
beter leren kennen en ga ik mijn verhaal met 
jullie delen. 

Als kind heb ik altijd problemen met 
overgewicht gehad. Ik was altijd de dikste uit 
de klas en doorheen mijn ganse jeugd ben 
ik hier enorm hard door gepest, zo erg dat ik 
zelfs spijbelde van school om deze pesterijen 
te vermijden. Ik sloot mezelf af van mijn 
hele omgeving en ik zocht mijn soelaas in 
snoepen en snacks. Wanneer ik ging puberen 
zat ik al flink rond de 90kg terwijl ik net 13 jaar 
oud was. Het is in deze periode, op zeer jonge 
leeftijd, dat ik mijn eerste contact had met 
drugs en drank. 

Naarmate ik ouder werd, werd ik nog 
onzekerder over mijn gewicht en mijn eigen 
lichaam en dit ging vaak hand in hand met 
depressies. Ik kan me nog goed herinneren 
hoe ik altijd en overal een trui droeg die 
nét iets te groot was, om mijn vetrolletjes 
te camoufleren. Wanneer mijn klasgenoten 
weer eens vertelde hoe ze een afspraakje 
hadden met een meisje, was ik jaloers. Elke 
tiener jongen schept graag op over meisjes, 
toch? Ik kon hier niet over meespreken, 
integendeel. Omwille van mijn uiterlijk heb ik 
in school nooit aandacht van meisjes gehad 
en ik kreeg het gevoel dat niemand mij ooit 
graag zou zien. 
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Een aantal maanden voor
de gastric bypass operatie!

Ik viel uit de ene depressie in de andere , 
ik ging meer drugs gebruiken en drinken. 
Ik ging meer eten en deze vicieuze cirkel 
heeft jarenlang aangehouden waardoor ik 
eindigde op 140kg tegen de tijd dat ik 20 jaar 
was!  
 
U moet begrijpen dat, gedurende mijn ganse 
jeugd, ik wél steeds sportief actief was. Ik 
speelde voetbal, ik speelde tennis en ik was 
17 jaar toen ik voor ’t eerst ging trainen in de 
gym! En toch, had ik niet het lichaam waar ik 
van droomde en zat ik gevangen in een body 
waar ik nooit gelukkig in zou worden.  

Hét werd tijd om er iets aan te doen! Na 
lang onderzoek kwam ik in aanmerking voor 
een Gastric Bypass. Nu, vooraleer ik hierin 
verder ga wil ik wél duidelijk stellen dat ik 
deze operatie nooit had geaccepteerd 
als ik toen al had geweten wat ik vandaag 
allemaal weet over voeding én sport en de 
functies van ons lichaam. Ik verloor op 18 
maanden tijd meer dan 80kg en ik eindigde 
compleet ingevallen en verzwakt. Dit 
immense gewichtsverlies bracht een hoop 
problemen met zich mee. Ik had haaruitval, 
mijn bloedwaardes waren absoluut niet in 
orde , mijn spiermassa was verdwenen. Na 2 
jaar van intensieve hormoonbehandeling om 
mijn waardes weer te normaliseren was ik 
klaar om mezelf nieuw leven in te blazen!
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Wees een voorbeeld , wees een strijder! 
Nu begint het echte werk. Ik was intussen 22 jaar 
oud en ik ging mezelf bijscholen in fitness en 
sportvoeding. Statistisch gezien komt 75% van 
alle Gastric Bypass-patiënten zijn voormalige 
gewicht opnieuw aan binnen de 5 jaar en ik zou 
niet de zoveelste statistiek worden in de tabel!  

Mijn verhaal, zou een succesverhaal 
worden! Fitness, bodybuilding, sportvoeding 
en trainingsprincipes… Het heeft mij altijd enorm 
geboeid en dus ben ik mezelf gaan bijscholen 
in al deze secties! Zodra mijn lichaam weer 
hersteld was post operatie had ik maar één 
doel voor ogen en dat was om de beste versie 
van mezelf te zijn! 
 
Anno 2021. Vandaag de dag ben ik een coach 
mét kennis en opleiding. De juiste man, op de 
juiste plaats. Fitness heeft mijn leven gered en 
gezien mijn geschiedenis kan ik mezelf perfect 
plaatsen in elk individu dat te maken heeft met 
overgewicht en mijn hulp als coach 
wil inschakelen.  

Wanneer ik mezelf ging heruitvinden ging ik 
eerst mijn oude gewoontes afzweren! Ik 
startte met gezonde maaltijden, ik sportte 
dagelijks en ik nam de tijd vrij om mezelf 
extra bij te scholen in alles wat fitness 
gerelateerd is. Ik voelde me zelfzeker en trots, 
ik werkte hard aan mezelf en ik werd een 
geheel nieuwe persoon! Mijn zelfvertrouwen 
heeft een enorme boost gekregen en geen 
enkel obstakel was mij nog te groot! Ik heb de 
koe bij de hoorns gevat, en ik zou nooit nog 
achterom kijken.  

Mijn nieuwe levensstijl heeft een impact 
op alle facetten van mijn leven en dit gaat 
van productiviteit op het werk naar een 
voorbeeld stellen voor andere mensen en 
het inspireren van anderen om hetzelfde te 
doen! The law of attraction en dat datgene 
wat je écht wil, je ook zal aantrekken en ook 
hierin succesvol zijn is iets waar ik zeer sterk 
in geloof.  

Je voelt je goed in je vel, en je straalt dit ook 
uit! De manier waarop je contacten legt en 
hoe mensen met jou omgaan zal ook gehuld 
zijn in een positieve sfeer. Zij zien de nieuwe 
versie van jou en nemen een stukje op van 
de energie die jij uitstraalt! Je gaat het leven 
op een assertieve en doordachte manier 
aanpakken, met veel vertrouwen in jezelf en 
de nieuwe jij!  

Je moet vooral geloven in jezelf, dan is alles 
mogelijk!

De beste versie van jezelf zijn.
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WAT IS FITNESS?

Jouw doel bereiken start met :
·   70 % Voeding 
·   20 % Training 
·   10 % Rust 
 
Simpelweg uitgelegd: 

·   Je bent wat je eet. Van zodra jij ’s ochtends 
wakker wordt tot de tijd dat je opnieuw je 
bed in kruipt zijn de keuzes die jij maakt in 
jouw dieet cruciaal om resultaat te boeken! 
You can’t out train a bad diet! 
 
·   Wees actief. Krachttraining, cardio, eender 
welke sportactiviteit wordt hier aangekaart! 
3 tot 5 keer per week sportief actief zijn helpt 
jou niet alleen om fysiek sterk te worden 
maar geeft je ook mentaal een serieuze 
opkikker. Voel je goed in je vel! 

·   Take it easy. Deze is zéker net zo belangrijk 
als de twee bovenstaande. Oke, je hebt nu 
een flinke trainingsroutine gevonden en je 
dieet zit goed maar je moet jouw lichaam 
ook de tijd gunnen om te herstellen! Een 
goede nachtrust en met name slapen in 
een donkere kamer is hier ten zeerste aan 
te raden. Een day off nemen van de gym 
bijvoorbeeld om wat leuks met familie of 
vrienden te doen. Geef jezelf de tijd, en bouw 
rustig op!

Iedereen heeft zijn eigen mening over wat 
“fitness“ of “fit zijn“ betekent. Voor mij is het 
simpel! Een gezonde geest, in een gezond 
lichaam! Mijn visie van fitness is dus het 
opbouwen, onderhouden en het naleven van 
een levensstijl waarmee jij dag in dag uit de 
beste versie van jezelf kunt zijn. Laat elke dag 
een overwinning zijn en krijg het gevoel dat 
je de hele wereld aankan! Dit kan fitness voor 
jou betekenen , als jij ook klaar bent om de 
touwen stevig vast te pakken! 

Fitness kan jou helpen met :
·   Depressies verminderen 
·   Zelfbeeld opkrikken 
·   Obstakels overwinnen 
·   Stress verminderen 
·   Slaap verbeteren  
·   Immuunsysteem herstellen 
·   Algemeen gelukkig zijn 

In dit @getfitwithtijs e-book ga ik jullie leren hoe 
we het maximale uit onze voeding en sport 
kunnen halen en welke keuzes jij kan maken om 
de beste resultaten te boeken. Doorheen al de 
hoofdstukken zal ik ook meningen en quotes 
delen van andere coaches én atleten alsook 
tips die zij verzamelen om jou zo goed mogelijk 
op pad te helpen. Samen fit, Samen sterk.

Maak je klaar voor een educatieve en 
sportieve leeservaring!

Zeg vaarwel tegen junkfood, embrace a 
healthy diet, your stomach will thank you! 
Zeg vaarwel tegen lui zijn, embrace a 
training routine, your body will thank you!
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Optimale hormoonbalans 

Als we gaan kijken naar de voordelen van 
fitness op ons algemeen welzijn dan is het 
belangrijk te weten welke factoren hier een 
hoofdrol in spelen. Fit zijn of jezelf fit voelen, 
net als gelukkig zijn en gelukkig door het 
leven gaan…het zit allemaal vanbinnen! Een 
positieve hormonale balans in het lichaam 
is hier van cruciaal belang en de voordelen 
van een optimale hormoonhuishouding zijn 
niet alleen intern maar ook uiterlijk zichtbaar! 
Een gezonde levensstijl hanteren draagt bij 
tot een positieve hormonale balans en vice 
versa. Wanneer we door middel van sport 
en voeding onze eigen lichaamsproductie 
van deze hormonen gaan opkrikken gaan we 
betere resultaten boeken met betrekking tot 
fitness en hoge punten scoren op welzijn! 
Hieronder ga ik met jou de belangrijkste 
hormonen bekijken en bespreken. 

·   dopamine
·   insuline 
·   cortisol
·   TSH / Schildklierhormoon 
·   HGH / Groeihormoon
·   testosteron
·   oestrogeen

FITNESS & WELZIJN
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Voor veel mensen is het gebrek aan 
motivatie de grootste factor dat jou 
tegenhoudt om jouw doel te bereiken. 
De ene keer sta je bol van de motivatie 
om aan de slag te gaan, terwijl je de 
week er op niet uit de living bent weg te 
slaan. Dopamine staat wel bekend als het 
gelukshormoon, maar het kan je dus ook 
helpen om je gemotiveerd te houden. 

Dit is een stofje dat ervoor zorgt dat jij je 
gelukkig en gemotiveerd voelt en het
komt vrij wanneer je je in aangename 
situaties bevindt. En niet alleen in de 
situatie zelf, voorafgaand aan die leuke 
situatie kan dit stofje al vrijkomen. Dus niet 
alleen wanneer je iets lekkers eet, maar ook 
wanneer je eten ruikt, ziet of wanneer je
langs je favoriete pizzatent loopt. 
 
Dopamine is het gevoel van geluk voor de 
situatie die komen gaat. Het is een stofje 
dat je aanspoort om van de bank af te 
komen. Dus wanneer je hier te weinig van 
bezit, is dat waarschijnlijk de reden dat je 
weer een smoes bedenkt om niet aan de 
slag te gaan! 

Tips om jouw dopamine gehalte 
te verhogen. 

·   Ga vaker sporten! Bewegen is 
nog steeds de nummer 1 natuurlijke 
antidepressiva! Wanneer we onszelf 
lichamelijk gaan uitdagen en week 
na week kleine overwinningen 
behalen voelt dit ook fantastisch 
aan. Er is een reden dat je jezelf 
voldaan voelt na een deftige training, 
dit omdat je hersenen tijdens een 
fysieke activiteit veel meer dopamine 
gaan produceren. Je sport jezelf 
letterlijk blij! 

·   Drink meer koffie! Cafeïne is 
één van de belangrijkste manieren 
om te zorgen dat je lichaam meer 
dopamine gebruikt. Het zorgt er niet 
voor dat je lichaam meer dopamine 
aanmaakt, maar zorgt wel dat er 
meer receptoren beschikbaar zijn 
om de dopamine te gebruiken die je 
lichaam aanmaakt.

·   Eet een eiwitrijk dieet. Om 
dopamine aan te kunnen maken 
heeft je lichaam het aminozuur 
tyrosine nodig. Dit aminozuur 
stroomt naar je hersenen wanneer 
het in je lichaam terechtkomt. De 
voedingsmiddelen die de grootste 
hoeveelheid tyrosine bevatten zijn 
onder andere kaas, vis, vlees, zaden, 
granen, zuivel, bonen en soja. 

Dopamine.
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Insuline. 

Dit hormoon heeft meerdere functies: zo 
heeft het een rol in het metabolisme, maar 
heeft het ook anabole en anti-katabole 
werkingen. Dit betekent dat het spiergroei 
kan bevorderen en spierafbraak kan 
tegengaan.  

Naast het reguleren van de 
bloedsuikerspiegel heeft insuline nog een 
andere functie, namelijk het verhogen van 
de opname van voedingsstoffen. Dit is met 
name voor bodybuilders zeer interessant, 
aangezien zij door middel van het gebruik 
van anabolen de eiwitsynthese verhogen. 
Insuline kan de afgebroken eiwitten, de 
aminozuren naar de plek brengen waar de 
eiwitten worden gesynthetiseerd. 

Insuline is een belangrijk hormoon dat je 
bloedsuikerspiegel controleert. Insuline wordt 
aangemaakt in de alvleesklier en stroomt 
via het bloed door het hele lichaam. Het 
hormoon helpt bij het opslaan van suiker 
uit je bloed in je cellen. Bij insulineresistentie 
ben je minder gevoelig voor het hormoon 
insuline. Hierdoor blijft er te veel bloedsuiker 
ongebruikt in het bloed zitten. Dat is geen 
gezonde situatie. Insulineresistentie is veelal 
een aanloopje tot diabetes type 2. 

Ook kan een langdurige hoge 
bloedsuikerspiegel zenuwen en organen 
beschadigen. Het is daarom belangrijk om 
je insulinegevoeligheid te verbeteren als 
deze niet goed is. Dit komt je gezondheid 
ten goede en voorkomt dat je diabetes 
krijgt. Insulinegevoeligheid verwijst 
naar hoe gevoelig je cellen zijn voor 
insuline. Het verbeteren of vergroten 
van insulinegevoeligheid helpt bij het 
verminderen van insulineresistentie en het 
risico op vele ziekten, waaronder diabetes.

Tips om jouw insulinegevoeligheid te 
verhogen.

·   Insulinegevoeligheid vergroten door meer 
te bewegen.

·   Regelmatig bewegen is een van de 
beste manieren om insulinegevoeligheid 
te verbeteren. Het helpt bij het opslaan van 
suiker in de spieren en het bevordert de 
gevoeligheid voor insuline, die 2-48 uur duurt, 
afhankelijk van het type beweging. Zo kan 60 
minuten fietsen met een gematigd tempo de 
gevoeligheid van insuline gedurende 48 uur 
verhogen bij verder gezonde mensen.

·   Eet koolhydraten met een lage 
Glycemische Index. (GI)

·   Koolhydraten met een lage GI zijn zoete 
aardappelen, peulvruchten, fruit, bruine rijst 
(ook zilvervliesrijst of volkoren rijst genoemd), 
quinoa en sommige soorten havermeel (ook 
wel havermoutmeel genoemd). Producten 
met een hoge GI zijn onder meer gebakken 
aardappelen, brood, cornflakes en popcorn.
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Cortisol is, samen met adrenaline, 
het hormoon dat we kennen van het 
fight or flight mechanisme. Het wordt 
geproduceerd in de bijnier wanneer 
je stress ervaart. Dit kan zowel fysieke 
als mentale stress zijn. Cortisol 
behoort tot de glucocorticoïden. 
Iedereen heeft het cortisolhormoon 
in zijn of haar lichaam. 

De cortisolspiegel is vaak het 
hoogst in de ochtend, vlak na 
het opstaan. Gedurende de dag 
stijgen en dalen de cortisolwaarden 
in het lichaam, afhankelijk van 
stressoren. Hoewel dit hormoon ons 
immuunsysteem onderdrukt heeft 
het ook voordelen. Het draagt bij aan 
de metabolisme van voedingsstoffen 
en beschermt het lichaam tegen 
ontstekingsreacties. 

Cortisolproductie is een normaal 
dagelijks proces dat ook positieve 
effecten heeft voor krachtsporters. 
Het zorgt voor betere cognitieve 
functies, meer explosieve kracht, 
en lagere pijngevoeligheid en 
verhoogde vetverbranding. Wanneer 
je aan fitness doet zijn dit wenselijke 
effecten. Cortisol is dus niet helemaal 
slecht voor ons lichaam.

·   Verhoging cognitief functioneren
·   Meer explosieve kracht
·   Minder gevoelig voor pijn
·   Verbeterde vetverbranding

Negatieve effecten stresshormoon.
·   Wanneer je echter een te hoge 
cortisolspiegel hebt voor een langere 
tijdsperiode heeft dit wel degelijk schadelijke 
effecten. Zo heeft cortisol invloed op de 
eiwitsynthese, nachtrust en opslag van 
buikvet.

Tips om jouw cortisolwaarde te verlagen. 
·   Meditatie. Door te mediteren gun jij jezelf 
een moment van rust en ontspanning. Dit 
kan cortisol verlagend werken. Zo verlaagt 
het je hartslag en bloeddruk.

·   Meer groente en fruit. Door meer groente 
en fruit te eten krijg je meer vitaminen en 
mineralen binnen, zoals vitamine C wat een 
cortisolverlagende werking kent.

·   Complexe koolhydraten. De koolhydraten 
uit zilvervliesrijst en volkoren graanproducten 
kunnen de cortisol stijging na een zware 
training beperken.

Cortisol.
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TSH. 

Thyreoïdstimulerend hormoon of TSH is een 
hormoon dat geproduceerd wordt door de 
hypofyse. Het stimuleert de schildklier tot 
productie van de schildklierhormonen T4 en 
T3, welke essentieel zijn voor normale groei 
en ontwikkeling en effecten hebben op het 
metabolisme.

De schildklier is een heel belangrijk 
instrument in je lichaam en wanneer deze 
minder goed werkt krijg je hier snel last van. 
Een minder goede werking van de schildklier 
kan twee dingen betekenen. Allereerst kan 
het zijn dat de schildklier te snel werkt. Bij 
een te snelle werking van de schildklier 
worden er teveel hormonen aangemaakt. 
Een teveel van dit schildklierhormoon wordt 
hyperthyreoïdie genoemd. Daarnaast 
kan het ook zijn dat de schildklier te 
langzaam werkt. Bij een te trage werking 
van de schildklier wordt er te weinig van dit 
schildklierhormoon aangemaakt.

Kenmerken van een traag werkende 
schildklier zijn:
·   gewichtstoename
·   depressie 
·   moeheid , lusteloosheid 

Kenmerken van een te snel werkende 
schildklier zijn:
·   hartkloppingen 
·   oogproblemen  rode ogen/verminderd zicht
·   ernstige gewichtsafname 

Zoals je ziet heeft onze schildklier dus een 
enorm belangrijke functie in het reguleren 
van ons lichaam! Gelukkig kan je door 
behulp van training én voeding ook dit 
hormoon optimaal in het lichaam gaan 
benutten.

Tip om de schildklierfunctie te verbeteren. 
·   Zorg voor voldoende bouwstoffen voor 
de productie van schildklierhormoon. Voor 
voldoende productie van de schildklier is het 
aminozuur L-tyrosine nodig. Dit vind je terug 
in vis, eieren , avocado , noten en zaden. 
Daarnaast is er voldoende vitamine B2, B3, 
B11 (foliumzuur) , B12 , C en E nodig! Deze 
kan je allemaal makkelijk supplementeren 
met een multivitamine supplement of 
dierlijke producten eten en groenten. Naast 
vitaminen zijn ook mineralen zoals selenium, 
jodium en zink zeer belangrijk voor optimale 
schildklierfuncties. Deze kan je opnieuw in 
supplement verkrijgen of door het eten 
van zeevoedsel.
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Groeihormoon is een spiermassa bouwend 
hormoon in ons bloed. Dit groeihormoon 
(ook wel bekend als GH of HGH (human 
growth hormone) wordt aangemaakt in de 
hypofysevoorkwab. De belangrijkste functie 
van ons groeihormoon is het stimuleren van 
de productie en afgifte van groeifactoren. 
Simpel gesteld zorgt een verhoogde afgifte 
van groeihormoon voor een betere groei 
in het lichaam, voor zowel botweefsel als 
spierweefsel.

Een van de effecten van groeihormoon 
is bijvoorbeeld de productie van insuline 
gelijkende groeifactor (IGF-1). Dit is betrokken 
bij het opbouwen van botweefsel en de 
botgroei. Maar ook voor de toename van 
spiermassa is groeihormoon erg belangrijk. 
Groeihormoon wordt niet gelijkmatig 
geproduceerd maar in korte pieken. De 
productie van groeihormoon vindt plaats bij 
lichaamsbeweging, stress en ongeveer twee 
uur na het inslapen.

Belangrijkste functies groeihormoon:

·   Opbouw van de spieren
·   Versterking van de botten
·   Instandhouding en versterking          
hartfunctie
·   Afname van de hoeveelheid      
lichaamsvet

Tips om jouw aanmaak van HG
te verhogen.

·   Een goede nachtrust. Wanneer 
je slaapt, zorg er dan voor dat het 
zo donker mogelijk is. Wanneer het 
niet helemaal donker is verstoort dit 
de melatonine productie tijdens je 
nachtrust. Melatonine is het hormoon 
dat invloed heeft op je slaap-
waakritme. Melatonine productie 
komt ‘s nachts op gang en helpt ons 
bij het slapen. Wanneer de productie 
van dit hormoon optimaal is, dan 
verhoogt dit tevens de aanmaak van 
het groeihormoon. 
 
·   Krachttraining. Samen met een 
goede nachtrust is krachttraining de 
beste manier om je groeihormoon 
te verhogen. Probeer zo zwaar en 
intensief mogelijk te trainen (let 
hierbij wel op je techniek), hiermee 
produceert je lichaam het meeste 
groeihormoon. De basis van je 
trainingsschema zou moeten 
bestaan uit de grote compound 
oefeningen. (meer hierover in 
hoofdstuk Training) 
 
·   Groeihormoon verhogen met 
voeding. Een natuurlijk en gezonde 
manier om je HGH-productie te 
verhogen is door meer ananas, 
frambozen maar ook bonen, biefstuk 
en rauwe vis als kabeljauw en 
makreel te eten!

HGH.
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Testosteron.

Hét mannelijke hormoon! Testosteron is 
voor mannen maar ook voor vrouwen een 
zeer belangrijk hormoon. Bij vrouwen dient 
testosteron bijna louter om het libido in 
stand te houden. Bij mannen is testosteron 
uiterst belangrijk. Zo zal testosteron bij 
mannen ervoor zorgen dat we fitter en 
gezonder blijven. Mannen met een hoog 
testosterongehalte gaan ook sneller vet 
verliezen tijdens een dieet of sneller nieuwe 
spiermassa aanmaken. 
 
Wanneer mannen een hoog 
testosterongehalte hebben is dit ook 
zichtbaar aan de buitenkant! Je bent 
zelfzeker, je prestaties zijn beter , je hebt het 
gevoel dat je alles aankan. Wij mannen zijn 
jagers , en testosteron zorgt ervoor dat wij 
ons goed voelen en succes hebben in alle 
aspecten van het leven. 

Voordelen van een verhoogde 
testosteronproductie: 

·   Spiermassa behouden of opbouwen
·   Libido verhogen
·   De beenderen sterker maken en sterk    
   houden
·   Het risico op prostaatkanker doen dalen
·   Depressie bestrijden 
·   Hoog energieniveau

Wist je dat je jouw natuurlijke aanmaak van 
testosteron kan verhogen met voeding en 
sport? 

Tips om jouw testosterongehalte te 
verhogen.

·   Gebruik zink, zink is een essentieel 
mineraal dat je kan innemen als supplement 
maar ook van nature voorkomt in bepaalde 
voedingsmiddelen. Oesters bevatten 
bijvoorbeeld meer zink per dosis dan gelijk 
welke andere voeding met zink. Andere goeie 
bronnen zijn bonen, noten, bepaalde soorten 
zeevruchten, volkoren granen, biefstuk en 
zuivelproducten.  
 
·   Krachttraining. Met name compound 
training is dé beste manier om jouw 
testosteron natuurlijk te verhogen. (meer 
hierover in hoofdstuk Training)  
 
·   Have Sex. Een hoge testosteronproductie 
zorgt niet alleen voor een verhoogd libido en 
viriliteit, meer seks hebben heeft namelijk ook 
een direct effect op het aanmaken 
van testosteron. Dus enjoy life and have 
more sex!
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Tips om jouw oestrogeenwaard
te optimaliseren. 

·   Eet je veggies. Groenten zoals broccoli, 
bloemkool, kool en spruiten bevatten een 
bepaalde stof genaamd diindolylmethaan 
of kortweg DIM. Deze stof zal helpen om 
de hormonen in balans te brengen door 
overtollig oestrogeen te gaan blokkeren en 
de natuurlijke aanmaak van een gezonde 
hoeveelheid oestrogeen gaan stimuleren.

·   Drink eens een wijntje! Met name rode wijn 
bevat de stof genaamd resveratrol. Deze 
natuurlijke oestrogeen remmers vinden 
we vooral terug in druiven, pindanoten en 
bessen en kunnen de oestrogeen balans in
je lichaam behouden.

Het vrouwelijke hormoon! Net 
zoals testosteron bij mannen zorgt 
oestrogeen ervoor dat vrouwen 
zich optimaal voelen. Oestrogeen 
is noodzakelijk voor een gezonde 
geest in een gezond lichaam. 
We produceren oestrogeen op 
natuurlijke wijze, al ervaren vrouwen 
de effecten hiervan tijdens drie 
fundamentele fasen:
·   De puberteit
·   Zwangerschap
·   De menopauze
 
De belangrijkste functie van dit 
hormoon is het reguleren van de 
ovulatie en bevruchting. Het heeft ook 
een rol in andere processen, zoals het 
controleren van cholesterolgehalte 
in het bloed en de vetstofwisseling. 
Tijdens de menstruatie variëren 
de oestrogeengehaltes 
radicaal. Hierdoor kunnen 
stemmingswisselingen ontstaan (ask 
your boyfriend) maar ook:  
·  Irritatie  
·  Slapeloosheid 
·  Intens hongergevoel

Net als bij mannen heeft oestrogeen 
in vrouwen ook een invloed op 
hoe makkelijk jij gewicht verliest of 
aankomt. Vrouwelijk hormoon en 
de productie hiervan kunnen we 
ook optimaliseren door middel van 
voeding.

Oestrogeen.
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Wist je dat.. Wie regelmatig sport zijn 
hersenen laat wennen aan een verhoogde 
bloedtoevoer en dit onze hersenen jong 
houdt en aftakeling tegen gaat! Bewegen 
zorgt er namelijk voor dat de productie van 
hormonen en groeifactoren die betrokken 
zijn bij de verjonging en het herstel van de 
hersencellen, gestimuleerd worden. 

Sporten maakt je blij! Tijdens een intensieve 
workout produceren we meer dopamine en 
komen er endorfines vrij in onze hersenen. 
Dit zorgt ervoor dat je het “feel good“ gevoel 
ervaart na een workout en verminderd het 
gevoel van pijn. Je kent het vast wel! Je 
bent zojuist een uurtje gaan knallen in de 
sportschool en nadien is je batterij weer 
helemaal opgeladen. Je voelt jezelf optimaal 
en gelukkig! Dit hebben we te danken aan 
de verhoogde serotonine en dopamine 
aanmaak in onze hersenen. 
 
Zeg vaarwel tegen stress! Sporten verlaagt 
jouw cortisol niveau in de hersenen en 
dit vind ik met name zeer belangrijk. Een 
verhoogde cortisolspiegel is gevaarlijk omdat 
je meer vatbaar zal zijn voor depressies en 
angststoornissen . Regelmatig bewegen 
houd je niet alleen jong en gezond, het zorgt 
ook voor een mentale opkikker en is goed 
voor je zelfvertrouwen. Leef stressvrij, en je 
zal veel optimistischer door het leven gaan! 
Neem dit aan van iemand die gedurende 
de eerste helft van zijn leven enorm te leiden 
had onder depressies. 

BEWEGEN VOOR JE BREIN
Ga veroudering tegen! Naarmate we 
ouder worden krijgen we slijtage op onze 
gewrichten. Ook fysiek zwaar werk kan na 
verloop van tijd negatieve gevolgen hebben 
voor onze gewrichten en wervelkolom. Denk 
bijvoorbeeld aan lage-rugproblemen, hernia, 
schouderklachten etc. Krachttraining is de 
meest effectieve manier om de gewrichten 
sterker te maken. We willen natuurlijk een 
leven lang meegaan en door regelmatig 
aan krachttraining te doen behoud je jouw 
spiermassa en je conditie! 
 
Train je brein! Slim blijven door te sporten? 
Hoe dan? De verhoogde bloedtoevoer naar 
het hart tijdens fysieke inspanning heeft een 
positief effect op jouw hersenen. Lichamelijke 
activiteit stimuleert het zenuwstelsel 
en laat de hersenprestaties stijgen. De 
hersenen ontvangen meer zuurstof, en 
dit heeft een directe werking op ons 
concentratievermogen. Door de aanmaak 
van nieuwe hersencellen kan je ook jouw 
geheugen en leervermogen boosten! Vooral 
bij senioren kan de aanmaak van nieuwe 
hersencellen ervoor zorgen dat ze minder 
risico lopen op dementie. Sporten is dus 
goed voor jong én oud!
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Oké, je bent klaar om erin te vliegen en na 
het lezen van hoofdstuk 1 heb je intussen 
jezelf overtuigd dat jij ook resultaten wil gaan 
boeken! Hoe beginnen we hier nu aan? 

Allereerst is het belangrijk om de vraag te 
beantwoorden: welke sport trekt mij het 
meest aan?

Wanneer we aan het grote publiek vragen 
wat zij zich voorstellen bij het woord 
“fitness” dan denken ze automatisch aan 
cardiotrainingen op hometrainers en 
afgetrainde mannen en vrouwen die met 
gewichten gooien in de fitnesszaal. Dit is 
natuurlijk juist, maar fitness is véél meer dan 
dat.

Alle sportmannen- én vrouwen die op 
niveau presteren doen dit ook met behulp 
van krachttraining! Denk aan een olympisch 
zwemmer die een trainingsprogramma 
volgt om zijn schouders te verstevigen… 
Denk aan een professionele voetballer die 
een programma heeft om de beenspieren 
te versterken. Met de hulp van extra 
verstevigende oefeningen in de fitnesszaal 
kunnen zij hun prestaties ook gaan 
verbeteren!

“Fitness” is dus een levensstijl waarin 
beweging centraal staat.

In dit hoofdstuk ga ik een aantal 
trainingsprincipes aan jullie voorleggen 
en de voor-en nadelen bespreken uit elke 
categorie. 

Cardio/Duursport
·   LISS 
·   HIIT

Krachttraining
·   Bodybuilding 

trainingsprincipes bodybuilding 

CrossFit
·   Powerlifting / Strongman  

Supplementen                                            

TRAINING
Welke training kies ik? 
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De meeste mensen die willen afvallen door 
middel van lichaamsbeweging, gaan cardio 
oftewel duursport doen. 

Lage-intensiteit cardio of Low Intensity 
Steady State training (LISS), wordt 
omschreven als cardio waarbij je je 
hartslag tot ongeveer 50-70% van je 
maximale hartslag moet verhogen om in 
de vetverbranding zone te blijven. Dit tempo 
houd je gedurende jouw hele sessie aan 
(ik raad 45-50 minuten aan). Hierbij kun je 
denken aan activiteiten met een langere 
duur, namelijk fietsen, wandelen of baantjes 
trekken in een zwembad. Dit kan bijvoorbeeld 
ook een uurtje rustig joggen zijn op de 
loopband of de hometrainer gebruiken in 
de fitnesszaal.

Voordelen van Liss

·   Het belangrijkste voordeel van LISS 
cardio is dat je voornamelijk vetten 
verbrandt. Daarnaast heeft het ook een 
positief effect op je hart- en longfunctie 
en je uithoudingsvermogen. De aerobe 
capaciteit neemt toe, waardoor je lichaam 
efficiënter koolhydraten en vet om kan zetten 
in energie. Dit is uiteraard enorm voordelig 
voor de vetverbranding! De langzame 
spiervezels die je gebruikt tijdens langdurig 
sporten worden sterker en het zuurstof 
wordt effectiever vervoert waardoor je jouw 
conditie aanzienlijk kan verbeteren!

·   Andere voordelen zijn het risico verlagen 
op diabetes en osteoporose.

CARDIO/DUURSPORT

·   Cardio kan de insulinegevoeligheid 
verbeteren en het ziekteproces vertragen of 
zelfs geheel omkeren! 

·   Door je spieren en botten te belasten 
stimuleer je de aanmaak van nieuw 
botweefsel en hiermee kan je de kans op 
osteoporose aanzienlijk verkleinen!

Nadelen van Liss

·   Langdurige cardio of het teveel beoefenen 
van cardio heeft een groot nadeel namelijk 
dat een deel van de calorieën die je 
verbrand aan je spieren wordt onttrokken 
in de vorm van eiwitten. Hierdoor wordt je 
spiermassa ietwat kleiner. Hoe intensiever 
en langduriger je aan cardio doet, des te 
smaller en slanker je spieren worden. Hierbij 
spreek ik niet over 3 sessies per week voor 
de gemiddelde fitness fanatiek. Ik heb het 
hier over atleten die hun sport op niveau 
jarenlang beoefenen. Dit zien we bijvoorbeeld 
bij atletieksporters of triatleten, die door 
jarenlange training nagenoeg geen of 
weinig spiermassa onderhouden (denk aan 
mannen en vrouwen bij het hardlopen).
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HIIT is een andere immens populaire vorm 
van cardio training die de laatste jaren 
een serieuze opmars gemaakt heeft in de 
fitnessindustrie. Filmsterren die te zien zijn in 
online workout video’s als Chris Hemsworth 
“Thor” of Dwayne Johnson “The Rock”. 
Bekende fitness influencers die talloze sessies 
delen op youtube, het internet staat er vol 
van! Maar wat houdt het nu juist in?  

HIIT staat voor High Intensity Interval 
Training. Dit betekent dat je je training 
opdeelt in kleine gedeeltes (intervallen), 
en vervolgens afwisselend intensief traint 
en dan weer even uitrust. Deze manier van 
trainen zorgt ervoor dat je lichaam telkens 
opnieuw een inspanning moet leveren. 

De rustpauzes zijn ingekort, je kunt wel even 
op adem komen, maar dit duurt niet lang 
genoeg om helemaal uit te rusten. Ik ben zélf 
enorm fan van dit soort trainingen omdat het 
een uitdaging is en je moet jezelf pushen om 
dit vol te houden!

HIIT is een manier van trainen, niet een sport 
op zich. Je kunt dit toepassen op allerlei 
verschillende sporten! Je kan jouw sport 
hiermee een stuk intensiever maken. Het is 
natuurlijk een groot verschil of je gewoon 
een paar kilometer hardloopt, of diezelfde vijf 
kilometer afwisselend sprintjes trekt zo hard 
je kunt.

HIIT-training kan volledig worden aangepast 
aan je eigen niveau. Jij stelt zelf jouw doel op 
en wat je wil bereiken. Jij beslist zélf hoe lang 
je de interval laat duren en welke oefeningen 
je gaat gebruiken! 

Hieronder een voorbeeld van een interval 
training:

·  Push ups   actief 30 sec. rust 10 sec.
·  Knee raises   actief 30 sec. rust 10 sec.
·  Burpees   actief 30 sec. rust 10 sec.
·  High knees   actief 30 sec. rust 10 sec.
·  Squats   actief 30 sec. rust 10 sec.
·  Jump lunges   actief 30 sec. rust 10 sec.

Naarmate je fitter en sterker word kan je dus 
net als bij duursport jouw conditie serieus 
opkrikken! De tijd verlengen waarin je actief 
traint en de rustpauzes inkorten. Sporters 
die geen of weinig ervaring hebben met dit 
soort training raad ik steeds aan om rustig 
op te bouwen, geef jezelf de tijd om hierin te 
groeien.

Progressie maken is een bouwproces én 
een leerproces, het gaat letterlijk met “vallen 
en opstaan”.

HIIT.
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Voordelen van HITT

·  Een verhoogde vetverbranding. Het 
is de bedoeling dat je tijdens de actieve 
intervallen alles geeft. Dit zet je lichaam aan 
tot het opschroeven van de verbranding, om 
de energie te kunnen leveren die het nodig 
heeft. Je metabolisme gaat sneller werken, 
dan als je duursporten doet zoals fietsen 
of hardlopen. Dit helpt bij het verbranden 
van zowel glucose als lichaamsvet en het 
verbruiken van meer calorieën. Het voordeel 
is dat dit zowel tijdens het sporten gebeurt, 
als erna. Omdat je zo intensief bezig bent 
geweest, hebben je spieren ook enkele 
uren na de training nog energie nodig. Dus 
je verbrandt doorheen de dag ook nog 
calorieën, wat voordelig is voor je gewicht.

·  HIIT kun je overal doen. Of je nu in het 
comfort van je eigen huis traint of in de 
fitnesszaal, outdoor of indoor. Dit soort 
training kan je overal toepassen en je hoeft 
dus geen materiaal aan te schaffen of een 
lidmaatschap in de sportschool.

·  Je behoudt je spiermassa. Het nadeel 
van langdurige intensieve sporten is, dat 
je lichaam je spieren als brandstof gaat 
gebruiken. Bij de HIIT training gebeurt dit 
niet. Juist omdat je kort maar krachtig traint 
heeft je lichaam niet genoeg tijd om spieren 
af te breken. Dit is een van de redenen 
waarom HIIT bij bodybuilders zo populair is. 
Een workout duurt nooit langer dan 20-30 
minuten.

Nadelen van HITT

·  Verhoogde kans op blessures. Dit zien 
we vaak bij beginnende sporters die té 
gretig van start gaan. Je gaat teveel druk 
uitoefenen op je lichaam, je spieren en 
gewrichten en als je niet voldoende opwarmt 
kan dit blessures veroorzaken en spierpijn. 

·  Stress op je centrale zenuwstelsel. 
Wanneer je traint op hoge intensiteit gaat 
je lichaam meer cortisol aanmaken en 
dit kennen we intussen uit hoofdstuk 1 als 
het stresshormoon. Té veel adrenaline en 
cortisol kan leiden tot over stimulatie van 
je lichaam. Je kan hierdoor last krijgen van 
spijsverteringsproblemen, lichthoofdigheid 
en hoofdpijn.

·  Niet voor iedereen. Net omdat dit soort 
training een grote capaciteit van je energie 
vereist en veel stress op het lichaam uitwerkt 
is dit trainingsprincipe niet aan te raden 
voor mensen met spierziektes en/of oudere 
mensen met gezondheidsproblemen.

Denk je toch dat HIIT iets voor jou is? Ik raad 
het zeker aan om dit eens een kans te geven! 
Push it tot the limit.
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Als je mij vraagt welke van de twee principes 
het beste werkt of die ik het liefst zélf gebruik, 
dan is dit een mix van beide! Je moet 
doen waar jij je goed bij voelt en wat jij 
aankunt! Ik vind een uurtje cardio op laag 
tempo uitvoeren best saai, dit heb je bij HIIT 
natuurlijk niet. 

In de wereld waarin ik zit word cardio 
geschuwd omdat het een directe negatieve 
impact zou kunnen hebben op jouw 
spiermassa maar dit heb ik intussen zélf al 
verworpen als zijnde niet waar! De periode 
voor een wedstrijd combineer ik cardio én 
krachttraining op dezelfde dag, gedurende 
12-16 weken zonder enig verlies in massa of 
kracht.

Het fabeltje dat je dus spieren zou verliezen 
door cardio is onjuist! Wat ik wél aanraad, 
is om je cardiosessie te scheiden van je 
krachttraining oftewel cardio in de ochtend 
en krachttraining in de avond. Dit voor de 
simpele reden dat je met een volle tank aan 
je workout wil starten en als we cardio gaan 
doen alvorens we onze krachttraining gaan 
starten in hetzelfde blok dan zijn je spieren al 
uitgeput nog voor je aan je workout begint! 
Je kan natuurlijk ook opteren om cardio op 
rustdagen te doen.

Hieronder zie je twee foto’s van mij tijdens 
de voorbereiding op een wedstrijd waarin 
ik dagelijks cardio deed in combinatie met 
krachttraining! Geen sprake van spierverlies 
of massa die wegtrekt! Dit heb ik natuurlijk 
bereikt door de eiwitinname heel hoog 
te houden en de juiste supplementen te 
gebruiken als aanvulling op mijn dieet (meer 
hierover in Supplementen).

- 9% bodyfat

- 6% bodyfat
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Nu gaan we verder met de categorie 
krachttraining en de verschillende 
trainingsprincipes en methodes die hier 
worden gehanteerd! Dit zal voor vele van 
jullie het leukste onderwerp zijn, maar 
meestal ook datgene waar de meeste fouten 
in worden gemaakt. Dit ga ik als coach met 
jou bekijken en bespreken. 

Dit is een inleiding/begeleiding voor 
krachttraining op natuurlijke wijze. 
Anabolen gebruik wil ik niet linken aan mijn 
naam noch raad ik het aan om hier ooit mee 
te beginnen!

Wat verstaan we onder Krachttraining?

Dit is een lichamelijke training met gewichten, 
apparaten of met je eigen gewicht. De 
essentie hiervan ligt op het versterken 
van je spieren en niet op je conditie. De 
focus ligt dus op het sterker maken van je 
spieren, gewrichten en botstructuur. Het is 
de bedoeling dat de oefeningen op een 
gecontroleerde manier worden gedaan met 
correcte uitvoering, maar wel door je spieren 
bijna tot het uiterste te belasten. Hier zie ik 
vaak de eerste fouten al gemaakt worden!

Vervolgens is een rustperiode van belang. In 
die tijd krijgen je spieren tijd om te herstellen 
en sterker te worden. Een spiergroep heeft 
(afhankelijk van de inspanning) zo’n 24 tot 
48 uur nodig voor herstel. Rust tussenin sets 
word bij elke subcategorie aangekaart.
Krachttraining is goed voor iedereen! Voor 
jong én oud, man of vrouw. Veel vrouwen 
zijn vaak bang dat ze een te gespierd figuur 
gaan krijgen als ze aan krachttraining 

doen. Dit is niet juist! Naast het feit dat je 
dan heel hard zou moeten trainen is het 
vrouwelijk lichaam niet gemaakt om zo groot 
en gespierd te worden. Ook produceren 
vrouwen geen grote hoeveelheden 
mannelijke hormonen, welke nodig zijn voor 
een bodybuilding figuur.

Krachttraining voor beginners. Alleen al 
door oefeningen te doen met je eigen 
lichaamsgewicht kun je heel veel resultaat 
bereiken en je lichaam een stuk sterker, 
slanker en fitter maken. Dat kan in de 
sportschool, maar dat kan ook gewoon thuis 
door gebruik te maken van je eigen gewicht.

Net als bij cardio zitten er ook veel voordelen 
aan het doen van krachttraining. Het meest 
belangrijke is dat je beweegt, en dat je blijft 
bewegen. Ook op latere leeftijd. Wanneer 
je gaat sporten om af te vallen, dan moet 
je je realiseren dat een combinatie van 
aangepaste voeding (minder calorieën)
en sporten daar alleen voor kan zorgen.

KRACHTTRAINING
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·  Verbeterde hormoonbalans. Dit is vaak 
een gevolg van allerlei factoren. Het eten 
van slechte voeding tot te veel stress tot te 
weinig beweging. Krachttraining kan jouw 
hormoonproductie optimaal houden! Je 
maakt na een training bijvoorbeeld meer 
testosteron en groeihormoon aan. Dat zorgt 
niet alleen voor meer spiergroei, het gaat ook 
het cortisol- en oestrogeenoverschot tegen 
waar mensen met overgewicht vaak last 
van hebben. Krachttraining verbetert ook je 
insulinegevoeligheid. Je cellen gaan beter op 
het hormoon insuline reageren. Je hoeft er 
dus minder van aan te maken om evenveel 
glucose uit je bloed op te kunnen nemen. Een 
stabiele bloedsuikerspiegel is de eerste stap 
in het tegengaan van diabetes!

·  Beter humeur. Krachttraining is goed voor 
onze emoties! Niet alleen krijg je hierdoor 
meer zelfvertrouwen en zelfzekerheid, je 
bestrijdt hiermee ook nog eens depressies 
en angststoornissen. De belangrijkste 
reden daarvoor is dat je tijdens het sporten 
endorfine aanmaakt. Dit stofje heeft net als 
dopamine (hoofdstuk 1) een positief effect op 
ons humeur.

·  Het versterkt je snelle spiervezels. Door 
krachttraining versterk je je snelle spiervezels 
met als resultaat dat je sneller kunt sprinten 
en bijvoorbeeld hoger kan springen. Dus ook 
atletiek sporters kunnen veel voordelen halen 
uit krachttraining!

Nadelen van krachttraining

·  Naar mijn mening zijn er geen of 
weinig nadelen aan krachttraining. Het 

grootste nadeel is misschien wel de 
huidige opbouw en organisatie van 

sportscholen. Bij veel sportscholen krijg 
je nauwelijks begeleiding of je moet 

er extra betalen. Het grootste gevaar 
van dit is dat nieuw beginnende 

krachtsporters diverse oefeningen 
verkeerd of gedeeltelijk verkeerd 

uitvoeren met blessures als gevolg.

·  Dit is waar coaches als ik worden 
ingeschakeld! Ik zorg er niet alleen 

voor dat jij jouw vorm verbetert, maar 
ook jouw fysiek kunt onderhouden 

naar de toekomst toe. U kunt mijn hulp 
online inschakelen of les krijgen 

in de sportschool.

·  Krachttraining zorgt voor een hogere 
verbranding van calorieën. Je verbrandt 
calorieën tijdens je training maar net als 
bij HIIT gaat je lichaam de uren na jouw 
workout nog steeds calorieën verbranden! 
Het aanmaken en onderhouden van 
spieren in plaats van vet vergt een hoger 
calorieverbruik en kan je stofwisseling met 
maar liefst 15% verhogen! Het is dus een 
geweldige manier om een gezond gewicht te 
behouden of extra kilo’s te verbranden!  

voordelen van krachttraining
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Dit is uiteraard de meest populaire vorm 
van krachttraining en het meest gekend bij 
het grote publiek. We denken meteen aan 
Arnold Schwarzenegger of Phil Heath die 
verschillende “Mr. Olympia” titels onder hun 
naam hebben staan. Dit is de grootste prijs 
die je als bodybuilder kan behalen en een 
droom die velen najagen!

In deze categorie ga ik jullie de essentie van 
bodybuilding uitleggen en waarom deze 
manier van trainen het meest gebruikt word 
door miljoenen mensen ter wereld. Ook zal ik 
mijn eigen visie én trainingsmethodes hierin 
uitlijnen. 

Wat is Bodybuilding? 

Bodybuilding is het werken aan je lichaam 
door middel van krachttraining. Het doel van 
bodybuilding is om je lichaam te “bewerken” 
en te vormen zodat het er uitgaat zien zoals 
jij het graag wilt hebben. Het gaat hier om 
het “kweken” van massa, zorgen voor een 
gebalanceerde verhouding tegenover elke 
spiergroep en de definitie en symmetrie van 
de spieren naar voren te brengen. 

In essentie ga je heel het jaar door nieuwe 
spiervezels aanmaken en massa bouwen, 
om dit nadien weer zichtbaar droog te 
trainen. Je kan dit vergelijken met het 
sculptuur van een Romeins standbeeld dat, 
wanneer alle restjes zijn verwijderd, een 
mooie fysiek tevoorschijn komt! 
Dit is wat we met bodybuilding bereiken 
door lange periodes in te gaan waarin we de 
calorieën in ons dieet aanzienlijk verhogen 
om nieuwe massa te winnen. 

De fout die veel jongemannen (en vrouwen) 
hier dikwijls maken is dat ze té snel willen 
gaan en zich tegoed gaan doen aan allerlei 
cheatmaaltijden en uiteindelijk sneller 
gewicht aankomen in de vorm van vet. Dit wil 
je absoluut vermijden! 

Wanneer dit wél succesvol word gedaan kan 
je als natuurlijke atleet 5 a 7 kilogram droge 
massa behalen per jaar! Je moet uiteraard 
rekenen dat in jouw gewichtstoename ook 
een deel lichaamsvet zit en mijn advies hierin 
is om niet verder dan 19-20% bodyfat te gaan 
als beginner. Vanaf dit punt gaat je lichaam 
de surplus aan calorieën eerder opslagen als 
vet doordat we minder insulinegevoelig zijn 
op een hoger lichaamsvetpercentage! 

Na deze periode volgt dan het 
“droogtrainen”. Hier ga je de calorieën in je 
dieet weer verlagen om gewicht te verliezen 
en jouw nieuw gewonnen massa zichtbaar 
te maken. Dit wordt gedaan door een 
combinatie van cardio- en krachttraining. 
Een goed gebalanceerd dieet is hier 
natuurlijk van essentieel belang! 
 meer hierover in hoofdstuk voeding

Wat veel mensen niet begrijpen van 
bodybuilding is dat het een levensstijl is. Je 
moet jezelf hierop toeleggen als je succes 
wil behalen. Er zijn er die genetische aanleg 
hebben om hier sneller progressie in te 
maken dan anderen. Dat is realiteit, elk 
lichaam is anders.

BODYBUILDING
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Jij moet jezelf focussen op jouw traject. Jouw 
lichaam is uniek. Vaak zien we ook dat de 
naaste omgeving niet mee is in dit verhaal 
waardoor je ook het gevoel krijgt dat je dit 
pad alleen bewandelt. Je moet stipt zijn, 
de voeding moet juist zitten en de training 
mag nooit achterwege blijven! Je houd 
je aan een strikt schema. De motivatie en 
doorzettingsvermogen dat je nodig hebt en 
dat je krijgt door deze levensstijl te hanteren 
kan je op alle andere gebieden in je leven 
gebruiken!

     @nathalienorah “Genetics don’t wake 
you up at 5am to get shit done!”

     @fabriziovanlooy “Pijn is een gevoel en 
gevoelens kan je wegdenken, enkel met 
doorbijten zal jij jouw doel bereiken!”

Mijn visie.

Bodybuilding en succesvol hierin zijn gaat 
veel verder dan trainen en eten alleen. Een 
sterke mentaliteit en discipline zijn nodig om 
dit tot een goed eind te brengen. Wanneer 
ik in de wedstrijdvoorbereiding zit zijn de 
laatste zes tot drie weken vaak het moeilijkst 
en het is hier dat de doorzetters overwinnen! 
Je gaat in de laatste maand quasi elke dag 
hetzelfde menu eten, je lichaam is moe, 
je hebt amper kracht om te trainen en je 
emoties gaan alle kanten uit. Jouw privé 
leven gaat hieronder leiden, je prestaties op 
het werk zijn beïnvloed en je leeft voor een 
groot deel in isolement. Op dit moment moet 
je leren mentaal sterk te zijn en niet opgeven, 
je hebt hier lang genoeg naartoe gewerkt 
en eens je op dat podium stapt is het dat 
allemaal waard geweest. 

Ik krijg een spirituele high van dit hele proces. 
Ik zie mijn lichaam veranderen, ik moet 
diep in mijn geest graven om hierdoor te 
komen en voor elke keer dat ik dit traject heb 
doorstaan kom je naar buiten als een nieuw 
persoon. Eens dit allemaal voorbij is kan je 
weer een periode ingaan waarin je lichaam 
herstelt en waar je opnieuw massa gaat 
winnen! Tijdens deze periode moet je bewust 
met je voeding- en sportplan omgaan. Je 
lichaam komt net uit een zware periode 
waarin je hormonen en metabolisme niet 
meer optimaal zijn dus rustig opbouwen 
is hier belangrijk. Start met 1 a 2 dagen na 
de wedstrijd met een aantal maaltijden 
waar je écht zin in hebt en houd nadien de 
consistentie weer aan. Hetzelfde geldt voor je 
trainingsregime. Bouw dit rustig opnieuw op 
om blessures te vermijden en werk week na 
week opnieuw aan je progressie. 

eerste wedstrijdfoto
3e plaats Men’s Physique
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Starten met Bodybuilding. 

Bij bodybuilding train je dus voor de 
vormgeving van je lichaam en vooral van 
je spieren. Dit trainen wordt voornamelijk 
gedaan door middel van weerstandstraining. 
Deze weerstand wordt gecreëerd door 
gewichten waarmee getraind wordt. Deze 
manier van trainen stimuleert de spieren en 
uiteindelijk ook de spiergroei. 

Voeding is zeer belangrijke hier! Denk aan de 
70%/20%/10% verhouding. Bodybuilders weten 
exact wat ze moeten eten en hoeveel ze 
hiervan nodig hebben. 

Hoe jij jouw formule en voedselinname gaat 
berekenen voor jouw doel te bereiken zal ik 
later in dit E-BOOK ook uitlijnen! De ideale 
balans vinden tussen trainen en eten ligt bij 
elk individu anders. Goed om te onthouden 
is dat het bij bodybuilding meer om 
spiermassa gaat dan om kracht.

Tips voor de beginnende bodybuilder.

·  Gebruik compound-oefeningen. Beginners 
willen vaak alle oefeningen uitproberen die 
ze terugvinden op internet of in magazines. 
Ik zou je aanraden om dit niet te doen. 
Sommige oefeningen zijn een stuk effectiever 
dan andere. Daarom start je best met 
compound-oefeningen, omdat deze de 
meest effectieve en efficiënte manier zijn om 
spiermassa te kweken (wat uiteindelijk je doel 
is als bodybuilder). Voorbeelden hiervan zijn 
squats, benchpress, deadlift en shoulder 
press. Door vooral voor deze oefeningen te 
kiezen, voorkom je dat je inefficiënt aan het 
trainen bent.

·  Rust is belangrijk! Elke dag trainen is 
gewoon simpelweg te zwaar voor het 
lichaam van een ongeoefende bodybuilder. 
Een beginner zou ongeveer 3 of 4 dagen 
per week moeten trainen, en de rest van de 
dagen rusten. Ook is het belangrijk dat je 
genoeg slaap krijgt. Je spieren groeien het 
meest terwijl je slaapt, bovendien heeft je 
lichaam deze tijd hard nodig om te herstellen 
van je training.

·  Verhoog je eiwitinname! Voor het kweken 
van spiermassa is proteïne onmisbaar. 
Proteïnen zijn namelijk van essentieel 
belang bij het opbouwen en vasthouden 
van spieren. Als je te weinig eiwitten in je 
lichaam hebt, zal je lichaam simpelweg 
geen spiermassa aan kunnen maken. 
Gemiddeld ga je hiervan 2gram per kilo 
lichaamsgewicht eten voor maximaal 
resultaat. Deze kan je halen uit dierlijke 
producten als kip, vlees, eieren enz. 
Plantaardige eiwitten vinden we terug in 
bijvoorbeeld noten en sojaproducten. 

·  Train elke spiergroep minstens één keer 
per week. De eerste fout die beginners 
maken, is enkel focussen op de spieren die 
je graag wilt trainen. Dit zorgt ervoor dat je 
geen aantrekkelijke overall fysiek krijgt en 
vaak ziet het er echt belachelijk uit als je 
rondloopt met gigantische armen zonder 
een afgetrainde borst. Daarom is het 
belangrijk dat je je hele lichaam traint, op 
die manier zul je een mooi geproportioneerd 
lichaam krijgen.
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Bijvoorbeeld, mijn trainingsschema: 
ik neem 1x per 14 dagen een rustdag!

Maandag  borst 
Dinsdag  rug 
Woensdag  benen en buikspieren 
Donderdag  schouders en armen 
Vrijdag  borst 
Zaterdag  rug 
Zondag  Benen en armen

Trainen op Massa. 
Spiergroei, ook wel hypertrofie genoemd, 
wordt veroorzaakt wanneer we onze spieren 
stress bezorgen d.m.v. krachttraining. In 
combinatie met voeding is dit essentieel voor 
het opbouwen van je spiermassa. 

Gebruik maximaal 12-16 herhalingen 
gedurende 4 sets per oefening! Start met 
compound-oefeningen en werk geleidelijk 
aan naar meer gewicht toe te voegen. Dit 
noemen we progressive overload en alleen 
zo zal je lichaam noodzaak blijven zien om je 
spieren, door middel van supercompensatie, 
te laten groeien. 

Voor spiergroei kun je beter langer rusten 
dan één minuut tussenin sets. Korte rusttijden 
gaan ten koste van je prestaties en je wil de 
spier zo hard en zwaar mogelijk laten werken 
voor maximale spiergroei. 

Bereken je dagelijks calorieverbruik en tel hier 
bovenop 300-500 calorieën extra voor het 
opbouwen van massa. Ik ga jou precies leren 
welke voeding bijdraagt tot het opbouwen 
van meer spiermassa! Hiervoor hebben we 
de juiste verhouding macro nutriënten 
nodig om jouw lichaam te voorzien van 
de bouwstoffen die het nodig heeft om te 
groeien!

     @andreasroyens “Ik merk vooral veel 
vooruitgang door wekelijks mijn gewicht en 
intensiteit te verhogen. Supersets en dropsets 
gebruik ik bijvoorbeeld bij schoudertrainingen 
om meer volume tijdens de workout te 
krijgen!” 

Trainen op Vetverlies.  
Je hebt nu een stevige portie spieren aan 
je frame toegevoegd zonder (hopelijk) al te 
veel vetmassa aan te komen. De correlatie 
tussen spiermassa en vet zal grotendeels 
bepaald worden door het soort dieet dat jij 
volgt tijdens jouw groeiperiode.

Nu ga ik uitleggen hoe je jouw schema 
aanpast aan trainen op vetverlies oftewel 
“droogtrainen”. Allereerst is het belangrijk 
te weten dat je na een lange groeiperiode 
niet meteen gaat starten met een streng 
dieet! Best is dat je een paar weken traint 
op onderhoud vooraleer je de calorieën in je 
dieet weer laat zakken om vet te verliezen en 
spiermassa te bewaren. Verlaag je calorieën 
daarna met 500-750 calorieën per dag.

Behoud je intensiteit! Hetzelfde volume 
dat je aanhield tijdens je groeiperiode ga 
je ook vasthouden tijdens het droogtrainen. 
Als je lager gaat zakken in gewicht en meer 
herhalingen toevoegt per set dan krijgt je 
spier het signaal binnen dat ze minder hard 
moet presteren, en dus minder spiermassa 
zal willen vasthouden. Je moet dus steeds 
hard én zwaar blijven trainen! 

Voeg meer cardio toe. Om extra calorieën 
te verbranden kan je opnieuw meer cardio 
gaan toevoegen. Kies hierbij voor een 
combinatie tussen HIIT & LISS. 
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Door middel van meer cardio toe te voegen 
zal je niet alleen sneller vet verbranden maar 
ook je metabolisme verhogen gedurende 
de dag en dus ook na training nog calorieën 
verbruiken. 

Wees consistent, maar niet té streng. Het 
behalen van 10% lichaamsvet is al een hele 
prestatie op zichzelf. Afstemmen naar lage 
vetpercentages is een marathon en geen 
sprint. Het vergt discipline en consistentie, 
maar balans is nodig! 

Wanneer je voor een lange periode té 
streng gaat dieëten gaat je metabolisme 
crashen en maakt je lichaam onnodig hoge 
hoeveelheden cortisol aan. Dit is uiteraard 
funest voor je spiermassa! Probeer 1x per 
twee weken nog een maaltijd te nuttigen die 
je weer een mentale opkikker bezorgt, en ga 
dan weer knallen.

Het belang van slaap. Slaap is één van 
de belangrijkste aspecten voor een goede 
gezondheid, zeker als je wilt droogtrainen. Je 
lichaam presteert zodoende al op een laag 
pitje en dit wil je natuurlijk zoveel mogelijk 
sparen door het de rust te geven die het 
nodig heeft. Probeer te gaan voor 6-8 uur 
slaap per dag om je hormoonhuishouding 
en energieniveau in balans te houden.

Is Bodybuilding écht iets voor jou en wil je 
hiermee meteen aan de slag gaan? Deze 
tips en tricks pas ik al jaren op mezelf toe en 
houden me heel het jaar door in topvorm! 
@getfitwithtijs coaching kan ook jou helpen 
met het bereiken van jouw doel!

Trainingsprincipes

Compound Training. Compound oefeningen 
zijn oefeningen waarbij er beweging 
plaatsvindt in meerdere gewrichten. 
Hierdoor worden meerdere spieren tegelijk 
getraind, en kunnen er zwaardere gewichten 
worden gebruikt dan bij isolatie-oefeningen 
(beweging in één gewricht). Het is een 
efficiënte manier van trainen en hiermee 
bouw je zowel kracht als spiermassa op.

·   Squat  benen/billen/rug
·   Bankdrukken  borst/triceps/schouders
·   Overhead Press  schouders/triceps
·   Barbell rows  rug/biceps

Supersets & Dropsets. Bij supersets varieer 
je tussen twee verschillende spiergroepen 
of je blijft in dezelfde spiergroep trainen. Als 
je bv twee antagonisten traint als biceps en 
triceps kan je een setje biceps doen, direct 
gevolgd door triceps en dan weer direct 
biceps etc. 

Wanneer je dezelfde spiergroep kiest kan je 
bv een superset side raises en front raises 
voor de schouders gebruiken. Je blijft dit 
herhalen totdat je klaar bent met je training 
voor die dag. Het verschil met gewone sets is 
dat je geen rustpauzes neemt tussenin! 

Dropsets is het kiezen van 1 isolatie of 
compound-oefening waar je het gewicht na 
elke set gaat verlagen of verhogen zonder 
rustpauzes tussenin sets. 

Bijvoorbeeld:
·   dumbell press 24kg x12
·   dumbell press 20kg x16
·   dumbell press 16kg x20 
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Excentrisch trainen. Dit kennen we ook wel 
als “negatief trainen”. Heel simpel gezegd 
is het dus het focussen op de negatieve 
beweging van een oefening. Je richt je dus 
bijvoorbeeld bij het bankdrukken niet op het 
uitduwen, maar juist op het langzaam laten 
zakken van de barbell. 

Uit onderzoeken blijkt dat het trainen met 
excentrische weerstand meer spiermassa 
kan opbouwen dan concentrisch of positief 
trainen (het wegduwen van de barbell). 
Tijdens het trainen zul je overigens zowel 
sterker worden in de excentrische beweging 
als de concentrische beweging.

Mr Olympia
7-voudig kampioen Phil Heath

Een andere vorm van krachttraining die de 
laatste jaren heel bekend geworden is en 
zelfs een echte hype was, is natuurlijk crossfit! 
Het valt als trainingsvorm onder “fitness” 
maar het gaat veel verder dan alleen vet 
verbranden en spiermassa opbouwen. 

Wanneer je gewichtheffen, powerliften, 
gymnastiek, atletiek en strongman 
combineert krijg je crossfit. Het is dus 
eigenlijk een mix van allerlei krachtsporten 
gecombineerd met atletische oefeningen! 
Gedurende deze training worden er op een 
hoge intensiteit, functionele bewegingen op 
een gevarieerde manier uitgevoerd.

De droom van iedere atleet in deze discipline 
is natuurlijk het winnen van de jaarlijkse 
CrossFit Games! Bekende namen als Matt 
Fraser en Rich Froning kan u hier aan het 
werk zien in documentaires of video’s via 
Netflix of Youtube.

Starten met CrossFit.

Het oefenprogramma verschilt van dag 
tot dag, maar is altijd intensief. De meeste 
oefeningen die je doet tijdens een training 
zijn compound-oefeningen maar onderdelen 
kunnen ook te maken hebben met natuurlijke 
lichaamsbewegingen. Vaak komen mensen 
samen in een zogenaamde “crossfit box” 
of een lokaal waarin ze hun training gaan 
volbrengen. Wat we hier terugvinden zijn 
kettlebells en barbells maar ook zandzakken 
en zware autobanden. Een goede crossfit 
training begint altijd met een warming-up 
om blessures zoveel mogelijk tegen te gaan.

Bij het technisch en krachtgedeelte leer je de 
bewegingen en technische vaardigheden.

CROSSFIT
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WOD (Workout of the Day) is het meest 
intensieve deel van de training, en dit is 
elke keer wel wat anders. Alle oefeningen 
of disciplines worden bijvoorbeeld zoveel 
mogelijk na elkaar herhaald (As Many 
Rounds As Possible)? De andere keer probeer 
je om moeten alle oefeningen zo snel als je 
kan binnen een bepaalde tijd af te werken! 
(As Fast As Possible). 

De resultaten worden gewoonlijk 
bijgehouden op een publiekelijk whiteboard 
om een competitie-element aan te brengen.

Cooling down: Dit is belangrijk om je 
lichaam enigszins bij te laten komen van 
de intensieve training. Ook kan er gekozen 
worden om meer aan lenigheid of mobiliteit 
te werken.

CrossFit
Games arena

CrossFit box

·   Uithoudingsvermogen van hart, bloedvaten 
& ademhalingsstelsel
·   Weerstandsvermogen & flexibiliteit
·  Sterkte & kracht
·  Snelheid & wendbaarheid
·  Coördinatie & evenwicht
· Nauwkeurigheid

Bij CrossFit wordt geen gebruik gemaakt van 
fitnessapparaten. De reden hiervoor zou zijn 
dat een apparaat je lichaam beperkt tot 
geïsoleerde en kunstmatige bewegingen. 
Er wordt eerder gewerkt met functionele 
grondbewegingen waarbij het volledige 
lichaam wordt betrokken. 

Crossfit-oefeningen bestaan voornamelijk 
uit natuurlijke lichaamsbewegingen. Enkele 
voorbeelden zijn: 

·  Tillen, dragen, stoten, werpen & vangen
·  Klimmen & balanceren
·  Springen & touwtjespringen

Leer de principes en technieken van 
olympisch gewichtheffen. Juist omdat deze 
oefeningen een basis onderdeel zijn van 
crossfit trainingen wordt er doorgaans hard 
getraind om de techniek onder de knie te 
krijgen! De bekendste zijn natuurlijk de Snatch 
(trekken) en Clean & Jerk (uitstoten). Ook 
vaardigheden leren uit turnen en gymnastiek 
kunnen jou een voorsprong geven op de 
concurrentie! Andere oefeningen die vaak 
voorkomen in een WOD:

·  Compounds als squats, deadlifts, presses 
·  Gymnastiek als pull ups, dips, handstanden, 
touwklimmen
·  Cardio: sprinten, hardlopen, roeien, 
touwspringen e.a.
·  Krachttraining op lichaamsgewicht: 
burpees, push-ups, crunches





Trainingsprogramma crossfit

De focus ligt bij dit soort training vooral op 
het uitwerken van 10 verschillende 
“crossfit-dimensies”. Deze tien aspecten
van fitheid zijn:
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Voordelen van crossfit

·   Voortdurende motivatie. Waarom veel 
mensen voor crossfit kiezen en hier ook zo 
van genieten is natuurlijk het sterk gevoel 
van gemeenschap dat ontstaat onder 
deelnemers alsook de competitie sfeer. 

Dankzij de voortdurende steun die voortkomt 
uit dat groepsgevoel, hebben de sporters 
het extra voordeel van het hebben van 
partners om zo hun motivatie te houden. Dit 
is bij bodybuilding natuurlijk minder omdat je 
hier jouw persoonlijke traject volgt en traint 
naar de wedstrijd toe maar niet zozeer in 
groepsverband. 

·   Crossfit neemt niet veel tijd in beslag. 
De meest voorkomende reden dat mensen 
niet aan sport gaan doen is omwille van 
tijdsgebrek (ik vind prioriteit belangrijker). 
Zoals eerder al aangegeven, duurt een 
dagelijkse crossfit training relatief kort. Het 
echte workout gedeelte van de training 
duurt, zoals eerder gezegd, ongeveer 10 tot 
20 minuten. Daar komt alleen maar een 
warming-up, een uitleg en een cool-down 
bovenop.

·   Je hebt alle spieren gebruikt! Net doordat 
crossfit een samenvoeging is van allerlei 
sporten en disciplines door elkaar ga je 
dus je hele lichaam aanspreken tijdens de 
training. Je leert je spieren samenwerken 
doordat de oefeningen zowel zwaar en 
functioneel zijn. Hierdoor word je niet alleen 
leniger en atletischer maar ook veel sterker 
dan voorheen!

Nadelen van crossfit

·   Blessures. Een nadeel aan crossfit ten 
opzichte van bodybuilding, is dat deze sport 
een stuk sneller voor blessures kan zorgen. 
De oefeningen zijn zeer technisch en worden 
op hoog tempo uitgevoerd. In het begin van 
een workout gaat dat prima, maar als je 
vermoeid raakt, kan dat negatieve invloed 
hebben op de uitvoering.

·   De prijs. Het kan kostelijk zijn en de reden 
hiervoor is natuurlijk dat de lessen altijd 
gegeven worden door een gecertificeerde 
CrossFit trainer. Gemiddeld betaal je hier 
voor een tweedaags of all-in abonnement 
ongeveer 60EUR. 

·   Niet makkelijk voor beginners. In het 
begin kan het lastig zijn om de technieken 
en disciplines aan te leren en je moet al 
redelijk fit zijn om te starten met crossfit. 
Het verstandigste is om je conditie eerst te 
verbeten in de sportschool en daarna de 
overstap te maken!

Denk jij dat je het in je hebt om uit te 
blinken in deze sport? CrossFit werkt
echt verslavend en eens je de 
microben te pakken hebt geef je niet
meer op! Zoek een lokale club bij jou 
in de buurt en begin eraan! 
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Nu komen de echte krachtpatsers onder jullie 
aan bod! Dit onderdeel van krachttraining 
is in ons land minder bekend als de vorige 
maar in landen als Amerika , UK en vooral 
IJsland is deze sport beter gekend bij het 
grote publiek. 

Hafthor “The Mountain” Bjornsson die we 
kennen uit Game of Thrones is de eerste 
atleet ooit die de Arnold Strongman 
Classic, Europe’s Strongest Man en World’s 
Strongest Man gewonnen heeft in hetzelfde 
kalenderjaar. Wat een topprestatie!

Kiezen tussen Powerlifting of Strongman? 

Er is geen “beter dan” in dit geval. 
Beide zijn krachtgerichte sporten die 
spiermassa en kracht zullen verhogen. 
Deze disciplines zijn geweldig voor het 
leren van de fundamentele vaardigheden 
van gewichtheffen, en je kan makkelijk de 
vaardigheid van de ene naar de andere 
overbrengen!

Powerlifting is een zeer unieke sport op zich. 
In deze discipline concentreert de training 
zich voornamelijk op de 3 belangrijkste 
samengestelde liften van de squat, 
bankdrukken en deadlift. Powerlifters 
proberen op deze drie oefeningen zo sterk 
mogelijk te worden. Denk dan vooral aan de 
1 rep max (hoe zwaar ze de oefeningen één 
keer kunnen uitvoeren).

Strongman heeft een meer diverse 
trainingsstijl, gericht op het tillen of 
trekken van grote zware objecten. Hier 
worden gigantische tractorbanden geflipt 
of Atlas stenen op een platform gegooid! 
Helaas heeft niet elke sportschool de nodige 
uitrusting voor dit soort trainingen. 

Het verschil met bodybuilding? Bodybuilders 
kunnen dezelfde oefeningen doen maar 
hebben een compleet ander doel. Onze 
training bestaat uit een groter volume met 
meer herhalingen. Kracht is bijzaak, massa 
heeft prioriteit. Een bodybuilder wil er goed 
uitzien met volle en gedefinieerde spieren. 

Bodybuilders doen over het algemeen 
maximaal 3-4 sets van 8-12 herhalingen. 
Het aantal sets van powerlifters ligt lager. 
Meestal 1-3 sets met 5-6 herhalingen. Het 
gaat hier puur om kracht en intensiteit.

Een groot verschil zit ook in de rust 
tussen de sets. Bodybuilders nemen 
hiervoor ongeveer 1-2 minuten. Powerlifters 
daarentegen gebruiken langere rustperiodes 
van 3-5 minuten. Dit komt omdat powerlifters 
constant op de limiet trainen. Dit is niet alleen 
vermoeiend voor de spieren maar ook voor 
het zenuwstelsel.

POWERLIFTING/STRONGMAN
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Het doel

Het doel van powerlifting is om zo veel 
mogelijk gewicht voor 1 herhaling in 
een bepaalde categorie te heffen. De 3 
onderdelen zijn:

Squats / Bankdrukken /  Deadlift

Squats. Ook wel kniebuiging genoemd, met 
extra gewicht op de schouders. Hiermee 
train je de gluteus maximus (grote bilspier), 
hamstrings en quadriceps. Zak naar de 
grond in een vloeiende beweging, houdt 
hierbij je rug zo recht mogelijk. Maak steeds 
een hoek van 90 graden in je boven- en 
onderbenen. Duw vanuit je voeten je lichaam 
weer recht.

Benchpress. Ook wel bankdrukken genoemd, 
vanop een stevige bank met de halterstang. 
Hiermee train je de borstspieren, triceps 
en schouders. Belangrijk bij bankdrukken 
is dat je je voeten stevig plaatst en je 
schouderbladen naar elkaar toebrengt. 
Houdt je schouders naar beneden. Laat de 
stang zakken tot op de borst of tot je armen 
een hoek vormen van 90 graden. Druk 
daarna de stang weer naar boven.

Deadlift. Optillen van de halterstang 
met extra gewicht. Hiermee train je de 
onderste rugspieren, beenspieren en het 
bovenlichaam. Belangrijk bij een deadlift is 
dat je de beweging uitvoert met gestrekte 
armen en rechte rug. Bij het optillen van 
de halterstang gebruik je de kracht in de 
bilspieren en trek je jouw bovenlichaam 
recht tot de stang zich boven je knieën 
bevindt. Houdt deze positie aan. Laat daarna 
het gewicht zakken met de rug in neutrale 
positie.

De powerlifting techniek is ook iets heel 
specifieks voor de sport.

Hoe je de squat, bankdrukken, en deadlift 
als een powerlifter uitvoert zal heel anders 
zijn dan bij bodybuilding. Dit komt omdat 
powerlifters het bewegingsbereik voor elke lift 
zoveel mogelijk willen verminderen. Ze willen 
ook elke spier in het lichaam gebruiken bij 
het uitvoeren van de beweging.

Powerlifting draait vooral om progressieve 
overbelasting. Met andere woorden, 
om sterker te worden, moeten jouw 
prestaties verhogen met elke training! Als 
je bijvoorbeeld 100KG squat op maandag, 
probeer je op donderdag een squat van 
110KG.

Doordat powerlifters gebruik maken van 
3 sets met 5 herhalingen, heb je meer 
overdracht naar je maximale (1 rep 
max) kracht dan wanneer je traint met 
10 herhalingen, omdat je meer gewicht 
kan tillen. Je hebt hierdoor nog genoeg 
trainingsvolume om de spieren groter en 
sterker te laten worden.

Powerlifting techniek bij
squats

Powerlifting techniek bij 
bankdrukken

Powerlifting techniek bij 
deadlift
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Voorbeeld van een beginner schema: 

Maandag  Squat 3×5 - Bench Press 3×5 - 
Barbell rows 3×5              
Woensdag  Deadlift 3×5 - Overhead Press 
3×5 - Chin-ups 3×5
Vrijdag  Benchpress 3×5 - Squat 3×5 - 
Barbell rows 3x5

Assistentie - oefeningen worden 
toegevoegd op het einde van elke training.

     @wardbernaerts “Een goeie tip voor 
beginnende powerlifters is om verder te 
kijken dan je 1 rep max! Binnen elke rep range 
kan je jezelf verbeteren, ook bij 3 herhalingen. 
Techniek verbeteringen zijn ook personal 
records en zullen uiteindelijk bijdragen tot 
een betere prestatie op de wedstrijd 1 rep 
max.”

Voordelen van Powerlifting.

·     Verhoogde kracht. Powerlifting versterkt de 
spieren van uw benen, rug en bovenlichaam. 
Bijna elke skeletspier wordt versterkt met een 
powerlifting routine. 

·     De weinige spieren die niet direct aan 
de drie fundamentele oefeningen hebben 
gewerkt, worden getraind met behulp 
van assistentieoefeningen om de drie 
concurrerende liften te verbeteren.

·     Atletisch vermogen. Powerlifting verbetert 
ook andere vaardigheden, waaronder 
snelheid en verticale sprong. Onderzoek wijst 
uit dat er een directe correlatie tussen squat-
kracht en sprintsnelheid bestaat. Er was ook 
een directe correlatie tussen squat-kracht en 
verticale sprong. Dus als je sneller wilt rennen 
of hoger wilt springen, bouw dan een grotere 
squat door powerlifting.

Nadelen van Powerlifting.

·     Je bouwt geen complete fysiek. Net omdat 
de focus ligt op het behalen van maximale 
resultaten bij de drie fundamentele lifts 
van powerlifting is er weinig ruimte voor 
het trainen van andere oefeningen en 
spiergroepen. Deze worden sneller in de 
categorie “assistentie oefeningen” geplaatst. 

·     Verhoogde kans op blessures! Met name 
lage rug problemen en schouderblessures 
komen hier heel vaak voor. Wanneer je 
jouw lichaam bij elke training maximaal 
belast door het uitvoeren van zware squats, 
deadlifts of bankdrukken kan je dus het 
risico oplopen dat je sneller spierscheuren 
veroorzaakt! 
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Deze discipline bevat specifieke atletische 
trainingen ontworpen om maximale 
fysieke kracht op te bouwen in plaats van 
simpelweg het opbouwen van spiermassa. 

Onderdelen tijdens wedstrijden bestaan 
uit trekken, tillen, duwen, en het dragen 
van zeer zware alledaagse voorwerpen, 
zoals Atlas stenen, semi-vrachtwagens, en 
grote banden. Een bekende oefening hier 
is de “Log Lift” waar deelnemers een stalen 
(nep)boomstam met 2 interne handgrepen 
vanop de grond optillen tot boven hun 
hoofd (met gestrekte armen) Aan deze 
“boomstam” kunnen gewicht schijven 
worden toegevoegd. 

Zulke prestaties vereisen extreme pees 
kracht met name op de schuine buikspieren, 
armen, handen en polsen. Onderdelen van 
Strongman kunnen ook worden aangepast 
aan andere sporten trainingsprogramma’s. 

Intensiteit is het sleutelwoord bij strongman 
oefeningen. Het belangrijkste verschil met 
powerlifting en bodybuilding is hersteltijd. 
Atleten kunnen een rusttijd nemen van zo’n 
10-15 minuten tussenin sets per oefening! 

De filosofie achter het ontwerp van deze 
discipline is dat van de functionele training. 
Deze aanpak houdt in dat bij elke oefening  
het spier-geheugen van het lichaam wordt 
geconditioneerd om dezelfde beweging en 
kracht om te zetten naar sportieve prestaties. 
Functionele training zien we ook vaak terug 
bij crossfit.

Tijdens de workout wordt doorgaans 
traditionele strongman-apparatuur 
gebruikt gecombineerd met traditionele 
krachtoefeningen zoals squats en deadlifts. 
Je traint verschillende onderdelen vaak maar 
1a2 keer per week als je hier over het nodige 
materiaal beschikt! Aan de andere kant kan 
dit type training perfect opgebouwd worden 
uit oefeningen die amper of geen techniek 
vereisen, waardoor het voor een groot 
publiek toegankelijk is.

voorbeeld van een “boomstam”

Starten met strongman
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Strongman trainingen

Het perfectioneren van een oneven-
object lift zoals bij deze discipline vaak 
word gebruikt kan zeer uitdagend zijn. 
Onevenobjecten kunnen vreemde 
bewegingen van het lichaam vereisen 
en ernstig letsel veroorzaken als je niet 
voorzichtig bent.

Persoonlijk zou ik als beginner niet starten 
met deze discipline vooraleer je de 
minimale sterkte hebt opgebouwd in de 
basis oefeningen die ook bodybuilders en 
powerlifters gebruiken namelijk: 

·   Squat 1,5 x lichaamsgewicht 
·   Deadlift 2 x lichaamsgewicht
·   Bankdrukken 1 x lichaamsgewicht

Dus, bouw je basiskracht op en ga van hieruit 
verder met het aanleren van strongman 
training. 

Voordelen van Strongman.

·   Functionele kracht opbouwen. Elke 
beweging die je tijdens een oefening maakt, 
is er een die je ook in het dagelijkse leven 
vaak toepast. Denk aan duwen en trekken 
maar ook iets van de grond tillen. Nu doe je 
dit dus met een zwaar gewicht waardoor 
elke spier die je gebruikt, krachtiger wordt.

·   Mentale kracht. Net doordat je bij 
strongman trainingen maximale kracht 
gaat toepassen om elk onderdeel te doen 
slagen, heb je een sterke mentaliteit nodig! 
Jé gaat jezelf tot het uiterste drijven om 
alsnog die zware tractorband te flippen. De 
beloning hiervan is dat je een boost krijgt in 
zelfvertrouwen en meer in jezelf gaat geloven 

Een sterke grip. Door het tillen en vasthouden 
van zware oneven- en even objecten, 
hiermee rond te lopen en te trekken ontwikkel 
je enorm sterke handen, onderarmen en 
schouders! Een stevige onderarm ziet er 
trouwens altijd stoer uit!

Nadelen van Strongman. 

·   Beschikbaarheid. Dit is een logisch 
nadeel aan het trainen in deze discipline. 
Het materiaal dat hiervoor nodig is, 
en tijdens wedstrijden gebruikt wordt, 
is geen standaard apparatuur dat je 
terugvindt in jouw sportschool. Voor een 
trainingsprogramma schakel je best een 
personal trainer in.

·   Overtraining. Te veel verschillende 
onderdelen trainen in dezelfde sessie is 
mogelijk, maar zeker niet optimaal voor je 
centrale zenuwstelsel. Overweeg de duur 
van de sessie en de intensiteit of het vereiste 
volume en pas je hierop aan.
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Net zoals jouw voeding een belangrijk 
onderdeel is van je fitness levensstijl, zijn er 
ook een aantal supplementen die bijdragen 
tot het onderhouden van een sterk lichaam! 
Je kan hierdoor ook jouw sportieve prestaties 
aanzienlijk verbeteren en meer kracht – en 
spiermassa opbouwen. 

Zelfs al eet je voldoende groenten en fruit en 
sport je regelmatig, toch kan het nemen van 
supplementen een meerwaarde zijn en jou 
extra ondersteuning bieden. 

In deze categorie gaan we enkele van de 
belangrijkste supplementen overlopen die, 
naar mijn mening, onmisbaar zijn als je aan 
krachttraining doet. 

Supplementen die aan bod komen: 
·   Creatine 
·   BCAA’s 
·   Whey Eiwitten
·   L-Glutamine
·   Beta-alanine 
·   Cafeïne 
·   Multivitamine en Mineralen 

Zoals je ziet zijn het er al heel wat! Misschien 
heb je zelfs nog nooit van deze termen 
gehoord, maar dit is als beginnende sporter 
doodnormaal. In dit stuk ga ik jullie stap voor 
stap uitlijnen waarom ikzélf voorstander 
ben van deze supplementen en wat hun 
voordelen zijn bij krachttraining. 
 

creatine

Creatine is één van de meest gebruikte 
supplementen onder fanatieke sporters 
en bodybuilders. Het ondersteunt bij het 
verbeteren van fysieke prestaties en het 
stimuleert de spiergroei bij explosieve 
krachtinspanningen.

Dit supplement is verkrijgbaar in poedervorm 
of tabletten als creatine monohydraat. 
Monohydraat betekent een hydraat die 1 
molecuul per molecuul van de verbinding 
bevat. Creatine monohydraat is vergelijkbaar 
of identiek aan de lichaamseigen creatine 
die geproduceerd wordt in de lever, nieren 
en alvleesklier. Creatine komt van nature 
ook voor in rood vlees en vis zoals biefstuk en 
haring. 

Hoe werkt het? 

Met de voorraad creatinefosfaat in ons eigen 
lichaam kan er door de spieren 20 seconden 
intensieve inspanning worden geleverd 
met explosiviteit. Extra creatine zorgt ervoor 
dat de inspanningsduur verlengd kan 
worden, zodat er geen aanspraak gemaakt 
hoeft te worden op eiwitten in de spieren. 
Daarnaast maakt creatine in je lichaam 
meer creatinefosfaten aan, waardoor het de 
voorraad creatine in de spieren weer sneller 
op een goed peil brengt. 

Het resultaat van creatine. Het zorgt 
ervoor dat er in een korte tijd meer energie 
verbrand kan worden, waardoor jij je 
inspannende oefeningen langer volhoudt. 
Denk bijvoorbeeld aan push ups of pull ups. 

SUPPLEMENTEN
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In plaats van 20 push ups zal creatine je in 
staat stellen om 30 push ups te doen. Na 
verloop van tijd kan je zo ook 30 push ups 
knallen maar dit resultaat wordt door training 
behaald, niet door de creatine zelf. 

Creatine geeft het lichaam de mogelijkheid 
om meer uit een training te halen om zich 
zodoende verder te ontwikkelen. Daarnaast 
bevordert creatine de spieropbouw. Ten 
eerste zorgt creatine ervoor dat de spieren, 
waar 95% van de aanwezige creatine in zit, 
meer vocht vasthouden. Dit extra vocht zorgt 
voor meer spanning op de spieren waardoor 
de spieropbouw sneller gaat bij het sporten. 

Optimale resultaten worden al behaald 
bij een opbouwfase van 15 gram per dag, 
waarna de onderhoudsfase 5 gram per 
dag aanhoudt. 

BCAA’s

BCAA staat voor Branched Chain Amino 
Acids wat letterlijk staat voor de vertakte 
keten aminozuren. De aminozuren die onder 
BCAA’s vallen zijn: leucine, isoleucine en 
valine. 

Deze aminozuren noemen we essentiële 
aminozuren omdat ons lichaam deze 
bouwstoffen zelf niet produceert. Hierdoor 
dienen wij deze aminozuren dus binnen 
te krijgen via eiwitrijke voeding en 
supplementen. Maar liefst 70% van het 
spiereiwit in ons lichaam bestaat uit de 
bovengenoemde essentiële aminozuren en 
ondersteunen:
·   Eiwitsynthese 
·   Energielevering 
·   Spierherstel

Hoe werkt het? 

Ten eerste gebruikt het lichaam aminozuren 
voor het herstel van je spieren na een zware 
inspanning. Ook worden BCAA’s gebruikt als 
de glycogeenvoorraden zijn uitgeput nadat 
je veel energie hebt verbruikt. 

BCAA’s spelen een belangrijke rol bij de 
eiwitsynthese, de omzetting van eiwitten 
in spieren. Dit is een belangrijk proces om 
spiermassa op te bouwen.

Het resultaat van BCAA’s.

De intensiteit en duur van je workout zou door 
BCAA’s kunnen verbeterd worden omdat je 
spieren minder snel moe worden en hierdoor 
houd je meer energie over om langer en 
krachtiger te trainen.

Er zijn tegenstrijdige bevindingen of je met 
BCAA’s effectief meer spiermassa opbouwt. 
Dit komt vooral doordat veel onderzoek van 
slechte kwaliteit is.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 
BCAA’s deze geen meerwaarde hebben als je 
al voldoende eiwitrijk eet. Het nemen van dit 
supplement zou bovendien niet automatisch 
leiden tot een sneller herstel van de spieren 
of het toenemen van spiermassa. 

De kwestie of het dus al dan niet zijn 
voordelen heeft op bodybuilding laat ik in 
het midden. Aanbevolen hoeveelheid is 
ongeveer 5 gram een halfuurtje voor of na je 
training.
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“Voor mij een aardbeien shake alstublieft!”

Samen met creatine is whey eiwit een van de 
meest verkochte voedingssupplementen in 
de fitness industrie. Dit komt omdat beiden 
zeer waardevol kunnen zijn als het aankomt 
op het behalen van sportieve prestaties. 

Melk bestaat uit meerdere bestanddelen, 
waaronder twee verschillende soorten 
eiwitten. Dit zijn caseïne en whey. Whey 
wordt bij de productie van kaas uit de melk 
gehaald, en in een later stadium verwerkt 
tot eiwitpoeder. Voor de productie van kaas 
blijven dan de andere bestanddelen over, 
waaronder dus caseïne.

Whey eiwitten kunnen we plaatsen onder 
drie verschillende categorieën. 
·   Whey concentraat
·   Whey isolaat 
·   Whey hydrolisaat

Het verschil tussen deze eiwitshakes zit in de 
zuiverheid en snelheid van opname. 

Hydrolisaat eiwitten worden het snelst 
opgenomen door ons lichaam omdat 
deze eiwitten al opgebroken zijn tot di- 
en tripeptiden. Dit zijn kleine ketens van 
aminozuren die direct worden opgenomen in 
het lichaam. Deze ketens zijn het makkelijkst 
om te verteren.

De reden dat whey zo populair is en waarom 
het al sinds het begin gebruikt wordt door 
bodybuilders en andere krachtsporters is 
dus de opname snelheid. De aminozuren 
uit whey worden erg snel opgenomen en 
beschikbaar gemaakt voor de spieren. 

Hoe sneller deze opname in de 
bloedsomloop en beschikbaarheid richting 
de spieren, des te sneller de eiwitsynthese 
daar kan gaan starten. Bij caseine worden de 
aminozuren langzamer opgenomen dan bij 
whey en daarom wordt caseine ook wel het 
langzame eiwit genoemd.

Een andere reden waarom whey zo populair 
is bij krachtsporters is de biologische waarde, 
en hiermee bedoel ik de verhouding van 
essentiële aminozuren per product. 

Whey concentraat bevat bijvoorbeeld 29% 
tot 89% puur eiwit. Whey isolaat scoort zelfs 
hoger dan 90%. 

Hoe werkt het?

Wanneer je een intensieve krachttraining 
hebt gehad beschadig je hierbij de spieren. 
Door deze bewuste beschadiging van de 
spieren, herstellen we deze na de training 
met de juiste bouwstoffen om te groeien 
waardoor je de volgende dag weer de gym 
in kunt.

Voor het herstellen van de spierschade en 
voor het bevorderen van deze spiergroei 
heeft het lichaam aminozuren nodig. Deze 
kunnen we dus halen uit whey eiwit. 

Het eiwit zorgt voor herstel van de spieren, 
maar ook van botten, haren, nagels, 
hersenweefsel en meer. Naast de beschikking 
van voldoende eiwit, heeft het lichaam 
ook genoeg energie nodig, in de vorm van 
koolhydraten.

Whey eiwitten
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Proteïne is de bouwstof , koolhydraten 
zijn de brandstof. Wanneer je dus een 
intense krachttraining achter de rug hebt 
snakt je lichaam naar glucose om de 
spieren opnieuw aan te vullen. Omwille 
van de verhoogde insulinegevoeligheid 
na je training en de snelle opname van 
whey in het lichaam, worden deze shakes 
vaak gemixt met snelle suikers om de 
glycogeenvoorraad weer aan te vullen.
(meer hierover in hoofdstuk Voeding). 

Caseïne eiwitten, oftewel de langzame 
eiwitten worden dus langzamer door ons 
lichaam opgenomen. Daarom wordt dit 
eiwit ook wel gebruikt voor het slapengaan.   
Omdat je in de nacht natuurlijk geen voeding 
en eiwitten binnenkrijgt, is het moment net 
voordat je naar bed gaat ideaal voor een 
caseïne shake. 

Het resultaat van Whey. 

Whey kan jou dus helpen met opbouwen 
van meer spiermassa en herstellen van de 
spieren na een training. 

In mijn opinie zou het gebruik van whey als 
krachtsporter een standaard moeten zijn. Het 
is de zuiverste vorm van eiwit en een ander 
voordeel is dat het overal verkrijgbaar is. 

Whey-eiwit poeder kan als supplement 
gedronken worden met melk of water. 
Eiwitshakes, zowel whey als caseine kunnen 
worden aangekocht door sporters en 
niet-sporters uit gemak,maar dienen niet 
beschouwd te worden ter vervanging van de 
reguliere voeding. Aanbevolen hoeveelheid is 
ongeveer 20-30 gram eiwitpoeder per shake.

L-Glutamine

Voor bodybuilders is dit een semi-essentieel 
aminozuur, omdat het lichaam uit zichzelf 
niet voldoende in staat is om snel genoeg 
glutamine aan te vullen. Tijdens een 
intensieve training gebruikt het lichaam 
grote hoeveelheden voor het herstel van 
de spiercellen. Het is het aminozuur dat het 
meest voorkomt in ons lichaam. 

L-Glutamine is betrokken bij een groot aantal 
stofwisselingsprocessen, waaronder de 
regulering van het celvolume, eiwitsynthese 
en de regulering van de balans tussen 
katabolisme en anabolisme. 

Hoe werkt het?

De skeletspieren nemen, vanwege hun 
grote massa, verreweg het grootste 
deel van de glutaminevoorziening voor 
hun rekening. Ongeveer de helft van het 
circulerende glutamine wordt gebruikt als 
energiesubstraat en geoxideerd, 10 tot 20% 
wordt gebruikt voor gluconeogenese, en de 
rest (her-)gebruikt voor eiwitsynthese.

Gluconeogenese is een proces waarbij 
het lichaam glucose aanmaakt uit andere 
stoffen dan koolhydraten. De meest 
voorkomende stoffen die hiervoor gebruikt 
worden zijn lactaat, aminozuren(eiwitten) en 
glycerol.

Intense krachttraining kan de 
glycogeenvoorraad in je spieren behoorlijk 
leeghalen en daarom is het aangewezen om 
na de training een koolhydraatrijke maaltijd 
te nuttigen. L-Glutamine zorgt ervoor dat de 
glucose die we halen uit deze koolhydraten 
beter worden opgenomen in de cellen die 
deze het hardst nodig hebben, namelijk je 
spieren!
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Het resultaat van L-Glutamine

L-Glutamine verhoogt  het aanmaken 
van HGH tijdens en na de training, en als 
u hoofdstuk 1 gelezen heeft weet je dat dit 
spiergroei bevordert en de vetverbranding 
verhoogd! De anti-katabolische eigenschap 
van dit aminozuur zorgt er ook nog eens voor 
dat je spierverlies tegengaat!

Je herstelt sneller van intense trainingen en 
bouwt meer spiermassa op. 

Door een combinatie van snelle suikers zoals 
honing te combineren met extra glutamine 
en creatine in je eiwit-shake kan je dus het 
herstelproces versnellen en over tijd kan 
dit bijdragen tot het opbouwen van meer 
spiermassa. Dit resultaat kan behaald 
worden bij doseringen van 10 gram per dag. 

Beta-alanine

Beta-alanine is een niet-essentiëel 
aminozuur. Dit betekent dat het lichaam het 
in principe zelf aan kan maken. Hiervoor zijn 
dipeptiden nodig, die het lichaam uit eiwitrijk 
voedsel kan halen, zoals vlees en vis. 
Het gebruiken van dit aminozuur kan je 
helpen om de verzuring in de spieren tegen 
te gaan.

Hoe werkt het?

Om spierkracht te leveren, hebben je 
spieren ATP nodig en dit is maar in kleine 
hoeveelheden beschikbaar in het lichaam 
waardoor het bij zware inspanning snel moet 
worden aangevuld.  

Bij krachttraining wordt het ATP bij de eerste 6 
herhalingen van een oefening aangevuld via 
het creatinefosfaat-systeem. Dat systeem 
raakt na zo’n 20 seconden zware inspanning 
grotendeels uitgeput (door het gebruik van 
creatine kan je hier meer energie uit winnen). 
Daarna, ongeveer voor herhaling 7 tot 15, 
wordt er voornamelijk energie gebruikt dat 
wordt gewonnen uit anaerobe glycolyse. 

Bij anaeroob glycolyse gaat je lichaam 
minder zuurstof beschikbaar hebben in het 
bloed en wordt vooral glucose verbrandt als 
brandstof Hierdoor verlaagt de zuurgraad 
van de spieren, en treedt er verzuring op 
waardoor het prestatievermogen van de 
spieren afneemt. Om dit tegen te gaan 
kunnen we lactaat-buffers gaan gebruiken.  
Een bouwstof die kan bufferen is carnosine. 

Beta-alanine wordt in het lichaam omgezet 
in de stof carnosine. 
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Het resultaat met Beta-alanine?

Doordat je de verzuring tegengaat en dus 
meer herhalingen kan volhouden met een 
zwaar gewicht, veroorzaak je een grotere 
impuls voor hypertrofie (spiergroei). Zo 
helpt beta-alanine er indirect voor dat je 
sneller spiermassa aanzet, en is het dus een 
effectief supplement bij krachttraining en 
bodybuilding.

Met een dagdosering van 2-5 gram in je 
pre-workout preparaat zal na een aantal 
weken de concentratie carnosine in je 
spieren genoeg verhoogd zijn om een 
effect te merken. De meeste pre-workout 
supplementen hebben standaard beta-
alanine in hun samenstelling en dit zorgt 
ervoor dat je dat tintelende gevoel ervaart.

Beta- alanine reageert namelijk met 
bepaalde zenuweinden! Dit is niet schadelijk.

Cafeïne

Het gebruik van cafeïne dateert al van 
3000VC toen de eerste ontdekking van thee 
die gewonnen werd gebeurde toen Chinese 
monniken hun thee bladeren in stomend 
heet water lieten vallen (waargebeurd 
verhaal).

De koffie zoals wij hem vandaag kennen, zou 
ergens rond 1800 zijn oorsprong vinden. Ik 
drink mijne het liefste zwart trouwens, en jij?

Hoe werkt het? 

Als je het mij vraagt staat dit in mijn top 3 
van supplementen die je een voorsprong 
geven als je aan krachtsport doet, en met 
name de cafeïne die we terugvinden in koffie.

De kenmerken van cafeïne zijn dat het 
alertheid kan verhogen, stemming verbetert, 
je in staat stelt meer vet te verbranden, en 
het helpt atleten doorheen de zwaarste 
trainingen.

Cafeïne is een stimulans, en dat is exact 
wat het doet. Het stimuleert je zintuigen, het 
zorgt ervoor dat je meer focus hebt tijdens je 
training en stelt je in staat om krachtiger en 
langer te trainen en dit resulteert natuurlijk 
in meer spiergroei en het doorbreken van 
plateaus. 

Cafeïne werkt stevig in op je centrale 
zenuwstelsel en hierdoor kan je symptomen 
van vermoeidheid maar ook spierpijn 
tegengaan, en dus word het door 
bodybuilders al jaren gedronken alvorens ze 
een training starten. 

Het resultaat met cafeïne.

Uit een studie genomen op krachtsporters 
blijkt dat wanneer die een flinke dosis cafeïne 
drinken alvorens ze met gewichten trainen, 
ze meer testosteron aanmaken. En meer 
testosteron betekent meer spierkracht en 
meer spiermassa. Krachttraining verhoogt 
de aanmaak van testosteron, zeker als je 
de rustperiodes tussen de sets beperkt. 
Stresshormonen als adrenaline - niet cortisol, 
natuurlijk - versterken dat effect.

Wanneer je cafeïne inneemt, kan jouw 
testosteron nog verder stijgen met 15% ! dit 
resultaat werd al behaald bij een dosis van 
200-300mg. Dit staat gelijk aan ongeveer 2 
koppen koffie. 

Let op! Overconsumptie van cafeïne leidt 
tot uitdroging en slapeloosheid. Bovendien 
werkt het ook zeer verslavend.
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Deze behoren niet zozeer tot de categorie 
“sport supplementen” maar als je écht het 
maximale uit je prestaties wil halen bieden 
ze wel de nodige ondersteuning aan jouw 
programma. Voor mensen met een vitamine 
tekort, verminderde opname of bijvoorbeeld 
een aangepast voedingspatroon kan het 
een aanrader zijn. Ook bij krachtsporters 
die dagelijks zware inspanning leveren op 
het lichaam is het innemen van een extra 
vitamine en mineralen supplement wel 
handig.

Hoe werken ze? 

Vitaminen helpen bij de ondersteuning van 
het immuunsysteem, de omzetting van 
koolhydraten, proteïnen en vetten, in energie 
en de werking van het zenuwstelsel. 

Mineralen daarentegen helpen bij de 
ondersteuning van regulerende functies 
zoals: vochtbalans, spiercontracties, opbouw 
van weefsel en dergelijke. 

Uit een deftig voedingspatroon kan je door 
middel van gezond te eten jouw dagelijkse 
portie vitaminen wel aanvullen maar voor 
atleten liggen deze noden net iets hoger en 
daarom raad ik toch aan om hierin extra te 
supplementeren. 

Welke zijn de belangrijkste? 
Vitamine B-complex en B12. Alle B vitaminen 
zijn essentieel voor het lichaam en vooral 
voor het aanmaken van rode bloedcellen.

Vitamine B6 draagt bijvoorbeeld bij aan een 
goede energievoorziening in de spieren en 
de opname van eiwitten.

Vitamine B12. bevorderd het 
energieleverend metabolisme,  gaat 
vermoeidheid tegen en behoudt de 
werking van je centrale zenuwstelsel .

Vitamine D. De belangrijkste rol van 
deze is natuurlijk verhogen van de 
absorptie van calcium om de botten 
te ondersteunen maar het helpt je 
ook in het bewaren en onderhouden 
van spiermassa.

Magnesium en Calcium. Deze zijn 
nodig om de vermoeidheid en kramp 
in de spieren tegen te gaan en 
magnesium herstelt ook het centrale 
zenuwstelsel.

Zink. Elke man heeft dit nodig! 
Door de omzetting van testosteron 
naar oestrogeen tegen te gaan 
(aromatase) kan door middel van 
zink je testosteronniveau hoog 
blijven! Dit stimuleert de aanmaak 
van spieren, waardoor je lichaam 
meer energie nodig heeft. Zink is dus 
goed voor je stofwisseling, maar ook 
voor je libido! 

Multivitamine en mineralen
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MEMO

·  LISS en HIIT zijn beide effectief om vet te 
verbranden met cardio. Verschil tussen 
beide is dat LISS vaker langer duurt en dat 
HIIT meer calorieën verbrandt op een kortere 
tijdspanne. Beide hebben het voordeel dat 
ze je insulinegevoeligheid verhogen en het 
metabolisme positief beïnvloeden.

·  Krachttraining is effectief voor beginners 
van alle leeftijden. Jong en oud heeft 
voordelen in regelmatig aan krachttraining 
doen. Op fit zijn staat geen leeftijd! 

·  Krachttraining is effectief voor 
duursporters of mensen die aan atletiek 
doen om hun prestaties te verbeteren door 
het aanmaken van snelle spiervezels. 

·  Bodybuilding is de meest populaire tak van 
fitness wereldwijd, maar om hier succesvol in 
te zijn moet je jezelf helemaal toewijden aan 
deze levensstijl. moet nauwkeurig worden 
opgevolgd en uitgewerkt met betrekking tot 
training, voeding en supplementen. 

·  Verschillende trainingsprincipes 
toevoegen aan jouw sportschema is een 
effectieve manier om de spieren te prikkelen. 
Probeer minstens 1x per 6-8 weken een 
nieuwe variatie in je trainingsroutine te 
plannen. 

·  Crossfit is een leuke en sportieve manier 
van bewegen en sporten als je persoonlijk 
meer sociaal in groep wil trainen. Voor 
beginners kan dit soort training absoluut een 
meerwaarde zijn. Crossfit trainingen leren je 
ook de fundamentele oefeningen die later bij 
bodybuilding of powerlifting gebruikt kunnen 
worden. 

·  Powerlifting en Strongman vormen een 
sterk en krachtig lichaam.  De training hier 
gaat in detail meer focussen op zware 
oefeningen zoals squats, deadlift en 
benchpress maar de aandacht gaat vooral 
uit naar het opbouwen van kracht. Voor 
beginners zijn deze sporten persoonlijk niet 
meteen aan te raden.

·  Supplementen zijn geen wondermiddel. 
Er moet steeds duidelijk met de coach 
besproken worden welke supplementen 
het beste aansluiten bij jouw persoonlijke 
doelstelling. Een supplement is ter 
ondersteuning van een goed opgesteld 
voedings- en sportplan. Dit moet eerst 
helemaal goed zitten. Supplementen op 
zichzelf gaan jou geen beter resultaat 
opleveren.
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We zijn er bijna! Je bent klaar om de eerste 
stappen richting de sportschool te nemen 
en nu wil je natuurlijk het maximale uit je 
trainingen halen. Hiervoor heb je de juiste 
bouw- en brandstoffen nodig. 

Welke voeding bezorgt ons het beste 
resultaat?

Eenvoudig vertaalt naar “gezonde voeding”. 
Om te sporten heeft je lichaam nutriënten 
of bouwstoffen nodig en deze kunnen 
we onderverdelen in micronutriënten of 
macronutriënten. De term micro of macro 
staat voor de mate waarin het lichaam 
deze bouwstof nodig heeft. Micronutriënten 
kunnen we halen uit vitamines en mineralen. 
De drie belangrijkste macronutriënten zijn 
natuurlijk: 
·   Eiwitten
·   Koolhydraten 
·   Vetten

Cardiovasculaire- en/of krachttraining 
zijn enkel en alleen effectief met een 
uitgebalanceerd voedingsplan. Dit houdt 
in dat zowel de kwantiteit en kwaliteit van 
de dagelijkse consumptie perfect moet zijn. 
Denk aan onze 70%/20%/10%  verdeling uit het 
1e hoofdstuk! 

Voeding bepaald voor 70% of jij jouw doel zal 
bereiken of niet! Het uurtje dat jij spendeert in 
de sportschool is niks waard geweest als je 
nadien geen rekening gaat houden met de 
maaltijden die je nuttigt. Je bent wat je eet! 

De basis moet goed zitten, dus we starten 
met een solide voedingsplan! Supplementen 
en andere zaken kunnen later altijd nog 
besproken worden. Het stukje voeding moet 
eerst tot in de puntjes worden afgewerkt. 

In dit hoofdstuk gaan we met een 
vergrootglas kijken naar de belangrijkste 
factoren die jij nodig hebt om succes te 
boeken:

·   Het berekenen van jouw dagelijks 
calorieverbruik  
·   Het indelen en timen macronutriënten 
·   Het groeien van spiermassa (bulken), het 
verbranden van vet (cutten) 

VOEDING
starten met een voedingsplan
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Als beginnende sporter is het belangrijk dat 
je precies weet hoeveel calorieën je verbruikt 
op een dag. Pas nadat je dit berekend 
hebt kan je starten met het indelen van de 
hoeveelheid eiwitten, koolhydraten en vetten 
(macronutriënten) die jouw lichaam nodig 
voor de beste resultaten. 

Lang niet iedereen in de sportschool doet 
dit! Ik zie het vaak genoeg. Jongemannen 
die elke dag aanwezig zijn maar er hetzelfde 
blijven uitzien het hele jaar door. Ze maken 
geen progressie en houden hun calorieën 
niet bij, waardoor resultaat uitblijft. 

Het is heel simpel! Om te groeien heeft je 
lichaam energie oftewel voldoende calorieën 
nodig. Andersom net hetzelfde, als jij wil 
afslanken ga je jouw lichaam van minder 
calorieën voorzien waardoor je vet verliest. 

Dit noemen we ook wel bulken of cutten en 
dit wordt later in dit hoofdstuk ook toegelicht.  

Alvorens we verder gaan met het berekenen 
van jouw calorieverbruik wil ik het gauw 
hebben over het stukje “genetische aanleg”. 

Lang niet elk lichaam werkt hetzelfde, 
functioneert hetzelfde of haalt dezelfde 
resultaten met eenzelfde voedingsplan. Er 
zijn nu eenmaal mensen die vaak sneller of 
trager vooruitgang boeken dan anderen 
en beter of slechter kunnen omgaan met 
bepaalde voedingsstoffen.

We kunnen deze onderverdelen in 
3 lichaamstypes: 

Ectomorf. Mannen met dit lichaamstype 
ogen tenger en dun met weinig spiermassa. 
Vaak hebben zij een heel hoge stofwisseling 
en kunnen makkelijk alles eten zonder een 
grammetje aan te komen. Zij hebben het 
vaak moeilijk met opbouwen van spiermassa 
en worden ook wel “hardgainers” genoemd.

Mesomorf. De mesomorf is atletisch 
gebouwd, heeft redelijk wat spiermassa 
met definitie en doorgaans hebben 
mannen met dit lichaamstype een hoger 
testosterongehalte. Wanneer zij starten met 
fitness gaan ze snel resultaat zien, rekening 
houdend met de voeding. Een mesomorf 
maakt meer spiermassa aan dan ectomorf 
en verliest makkelijk gewicht tijdens een cut.

Endomorf. De endomorf is de “gezellige 
dikkerd”. Ze zijn wat dikker, zachter en ronder. 
Meestal kort en met onderontwikkelde 
spieren. De stofwisseling werkt langzaam 
en hierdoor hebben ze grote moeite met 
afvallen en het controleren van de honger. 
Een endomorf kan net als mesomorf 
makkelijk spiermassa aanmaken maar 
maakt sneller vet aan in een calorie surplus. 

Verschillende lichaamstypes

BEREKEN JOUW DAGELIJKS 
CALORIEVERBRUIK
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Het verschil tussen de lichaamstypes zien 
we ook terug in hun voedingsplan. 

Ectomorf gaat dankzij zijn snel metabolisme 
meer calorieën moeten nuttigen om 
evenredig resultaat te zien in de sportschool. 
Het is niet ongewoon dat beginners met dit 
lichaamstype tussen 3000-4000 calorieën 
per dag eten om gewicht aan te komen. Een 
ectomorf kan goede resultaten behalen bij 
een hoog-koolhydraatdieet en mag zelfs op 
regelmatige basis een “cheatmeal” nuttigen 
zonder al te veel risico op het aanzetten van 
vet. 

Mesomorf maakt snel en makkelijk 
nieuwe spiermassa aan en kunnen net 
als de ectomorf heel goed overweg met 
koolhydraten. Zelfs zonder het perfect tracken 
van hun calorieën kunnen ze resultaat zien in 
de sportschool. Geef het maar toe! Iedereen 
wil een mesomorf zijn!

Endomorf gaat minder calorieën nodig 
hebben om te groeien dan de overige. 
Het gros van hun voedingsplan bestaat 
voornamelijk uit eiwitten en vetten. De 
koolhydraten bij endomorf zijn beperkt en 
situeren zich voor het grootste deel in de 
uren na de workout. Omdat krachttraining 
insulinegevoeligheid verhoogt gaat hun 
lichaam dus beter om kunnen met suikers 
wanneer ze eerst een inspanning hebben 
geleverd. 

Hoe bereken ik mijn dagelijks verbruik? 

De beste manier om jouw calorieën te 
berekenen is door het uittellen van jouw TDEE 
(Total Daily Energy Expenditure) oftwel het 
totale calorieën verbruik van de dag aan de 
hand van een online calculator. 
Dit doen we door ons rustmetabolisme (BMR) 
te vermenigvuldigen met de PAL-waarde of 
“physical activity level”. 

Voor beginners gebruiken we de Harrison & 
Bennedict formule: 

Mannen:  88,362 + (13,397 x massa in kg) + 
(4,799 x lichaamslengte in cm) 
– (5,677 x leeftijd in jaren).

Vrouwen: 447,593 + (9,247 x massa in kg) + 
(3,098 x lichaamslengte in cm) 
– (4,330 x leeftijd in jaren). 

·   Geen sport of sedentaire job 
   uitkomst x 1.25
·   Sport 1-2 dagen per week of licht actieve 
job 
   uitkomst x 1,375.
·   Sport 3-5 dagen per week of actieve job 
   uitkomst x 1.55
·   Sport 6-7 dagen per week of zware job 
   uitkomst x 1.725
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Het is niet altijd accuraat! Bij de 
bovenstaande berekening hebben we enkel 
gebruik gemaakt van lichaamsgewicht, 
lengte en leeftijd. De Katch-Mcardle formule 
bijvoorbeeld houdt ook rekening met het 
lichaamsvetpercentage, en dus is deze 
formule geschikter voor atleten.

Verschillende factoren die ook een rol 
spelen in het precies uittellen van jouw 
calorieverbruik zijn de volgende:  

TEF = Thermogenic Effect of Food oftewel 
de energie die je lichaam nodig heeft om 
voedsel te verteren en te benutten.Hoe meer 
je eet, des te hoger je TEF dus ook wordt. 
Je verbruikt meer calorieën als je meer 
calorieën eet!  Dit verschilt per macronutrient:

· Eiwit: 20-35% van de energie die je 
consumeert 
· Koolhydraten: 5-15%
· Vet: maximaal 5-15%

NEAT = Non-Exercise Activity 
Thermogenesis oftewel de energie die we 
verbruiken tijdens alledaagse activiteiten. 
Denk aan douchen, boodschappen doen of 
het huis poetsen. Alles wat je doet overdag 
heeft een directe impact op je totale 
calorieverbruik. 

TEA = Thermic Effect of Activity Bij het 
uitvoeren van bepaalde inspanningen 
kunnen we een inschatting maken 
van het calorieverbruik op basis van je 
lichaamssamenstelling, vetpercentage 
en hartslag. Zo zal je energiebehoefte 
opnieuw stijgen naarmate je actiever bent. 
Bijvoorbeeld bij het lopen of fietsen.  
Het gebruiken van TDEE voor het berekenen 
van jouw totale caloriebehoefte kan dus 
vaak verschillen met de realiteit.
Daarom geef ik als tip mee om eerst te 
starten met TDEE calorieën aan te houden 
en hierop aan te passen wanneer je merkt 
dat gewichtsverlies of gewichtstoename 
vertraagd. 

Het aantal calorieën uitrekenen en jouw 
macronutriënten hieronder verdelen is 
cruciaal in het bereiken van jouw doel! Té 
weinig calorieën en je resultaat blijft miniem, 
té veel calorieën en je wordt al sneller 
vet dan gespierd. Een uitgebalanceerd 
voedingsplan geeft jou altijd een streepje 
voor op de concurrentie. Bij @getfitwithtijs 
coaching ga ik jou als coach begeleiden in 
het opstellen en nauwkeurig volgen van een 
voedingsplan.
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Eiwitten. Ons lichaam kan niet zonder 
eiwitten, het is noodzakelijk voor allerlei 
lichaamsfuncties. Ze zorgen voor essentiële 
aminozuren, die werken als bouwstenen van 
alle weefsels in je lichaam. Dit draagt weer 
bij aan een gezonde huid, stevig en sterk 
haar en sterke botten. Iedereen heeft dus 
eiwitten nodig. Als je aan krachttraining doet 
zal je deze nodig hebben voor spiergroei en 
herstel. 

Hoogwaardige eiwitten vinden we vooral 
terug uit dierlijke bronnen zoals:
· vlees 
· kip/kalkoen
· vis 
· zuivelproducten (melk, eieren, kwark)
· whey en caseïne 

Hoogwaardige eiwitten zijn proteïne bronnen 
die geen verzadigde vetten bevatten. Andere 
proteïnes zoals vette vleessoorten of bewerkt 
vlees bevatten meer verzadigde vetten 
en worden vaak afgeraden. Toch hebben 
deze ook hun voordelen.  meer hierover in 
subcategorie vetten

Plantaardige eiwitten zijn proteïne 
bronnen die we terugvinden in complexe 
koolhydraten en vetten zoals noten, 
peulvruchten en granen als zilverliesrijst en 
havermout. Deze eiwitten worden minder 
effectief geabsorbeerd in het lichaam. 

Hoeveel heb je hiervan nodig?
Te weinig eiwitten in je dieet en je zal niet 
genoeg spiermassa aanmaken of zelfs 
spiermassa verliezen. 

Te veel eiwitten in je dieet en je kan last 
krijgen van darmproblemen en indigestie. 
Het overschot aan eiwitten dat niet door de 
lever kan worden verwerkt wordt trouwens 

opgeslagen als lichaamsvet. 
Eiwitten bevatten 4 calorieën per gram en 
dit gegeven zul je later nodig hebben om 
je voedingsplan zorgvuldig op te stellen. 
Om het jou gemakkelijk te maken ga ik de 
voorlopige waarde stellen op 1.8 – 2.2 gram 
eiwit per kilogram vetvrije massa of ongeveer 
25% van je totale calorieën als beginner. 

Koolhydraten.

De term koolhydraten is in feite een 
verzamelnaam voor de verschillende soorten 
suikers die ons lichaam van energie voorzien. 
Door het eten van koolhydraten komt 
glucose vrij in ons bloed en dit wordt gebruikt 
als brandstof voor jouw inspanningen en 
om de spieren opnieuw aan te vullen na je 
training.

Dit zorgt er weer voor dat jouw lichaam 
sneller herstelt en klaar is voor de volgende 
sessie. Ook de hersenen hebben voldoende 
glucose nodig in het bloed om optimaal te 
functioneren. 

Het fabeltje dat het eten van koolhydraten 
leidt tot gewichtstoename is weer een mythe 
die snel kan worden ontkracht. Koolhydraten 
maken jou niet dik! Dik worden gebeurt enkel 
wanneer jij meer calorieën gaat eten dan je 
verbruikt. 

Bodybuilders gaan dit stelselmatig doen 
gedurende een periode van 4-6 maanden, 
om spiermassa aan te zetten. Dit wordt ook 
wel “bulken” genoemd.  meer hierover in 
bulken en cutten

De verschillende soorten suikers. Sommige 
mensen gebruiken suikers als synoniem 
voor koolhydraten, maar dit klopt dus niet. 
Alle suikers (mono- en disachariden) zijn 
koolhydraten, maar niet alle koolhydraten zijn 
suikers.

VERDELEN VAN MACRONUTRIËNTEN



50

Monosachariden.

De bekendste sacharide is glucose. Dit 
is een monosacharide, wat betekent 
dat deze uit één sacharide bestaat. Een 
sacharide heeft een ringstructuur en is 
opgebouwd uit koolstof (C), waterstof (H) 
en zuurstof (O). Glucose wordt ook wel 
dextrose en druivensuiker genoemd. Een 
ander bekend voorbeeld hiervan is fructose 
(vruchtensuiker).

Disachariden.

Monosachariden kunnen ketens met 
zichzelf of met elkaar vormen. Indien twee 
moleculen van monosachariden met elkaar 
verbonden zijn, noemt men dit disachariden. 
De belangrijkste disachariden zijn maltose, 
sacharose en lactose. 

Maltose, ook wel moutsuiker, bestaat uit twee 
aan elkaar gebonden glucosemoleculen. 
Sacharose, ook wel tafelsuiker, bestaat uit 
een fructose- en een glucosemolecuul. 
Lactose, ook wel melksuiker, bestaat uit een 
glucose- en een galactose-molecuul. 

Suikers worden vaak onderverdeeld in “van 
nature aanwezige suikers” en “toegevoegde 
suikers”. Van nature aanwezige suikers zijn 
de mono- en disachariden die van nature 
voorkomen in onbewerkte producten zoals 
groente, fruit en zuivel.

Wanneer we koolhydraten nuttigen stijgt 
onze bloedsuikerspiegel en gaat je lichaam 
insuline produceren om de balans weer 
te herstellen. De glycemische index (GI) 
bepaald hoe snel een product verteerd 
wordt en hoe snel de koolhydraten worden 
opgenomen.

Enkelvoudige koolhydraten. 

Ook wel simpele koolhydraten genoemd, 
worden zodanig bewerkt dat alle 
voedingstoffen en vezels verwijderd zijn. Deze 
producten hebben een hoge GI.

Enkele voorbeelden hiervan zijn witte rijst, wit 
brood maar ook vruchtensapjes, frisdrank en 
natuurlijk snoep. Deze producten zorgen voor 
een snelle stijging in je bloedsuikerspiegel. De 
hoeveelheid glucose wordt snel opgenomen 
in het bloed waardoor de alvleesklier insuline 
gaat produceren om het glucosegehalte in 
balans te krijgen. Door de snelle stijging van 
je bloedsuikerspiegel gaat deze na het eten 
van snelle koolhydraten ook weer snel dalen 
en zal je jezelf moe en slap voelen. Je krijgt 
hierdoor ook weer opnieuw honger. 

Complexe koolhydraten.

Deze zijn voedzamer en bevatten vezels 
waardoor ze langzamer verteerd worden. 
De bloedsuikerspiegel zal door het eten van 
complexe koolhydraten niet enorm stijgen. Ze 
hebben dus een lage GI. Doordat ze minder 
snel in het bloed opgenomen worden, 
voorzien ze jouw lichaam voor een langere 
periode van energie. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn havermout, 
zilvervliesrijst, verse groenten en fruit en 
volkoren/meergranenbrood. Hoewel fruit 
en zuivel snelle suikers bevatten, behoren 
ze ook tot de complexe koolhydraten. Fruit 
zit bomvol vezels en de afgifte van fructose 
gebeurd dus minder snel. Zuivelproducten 
worden dan weer trager opgenomen omdat 
ze veel eiwitten bevatten. Zowel lactose en 
fructose hebben een lage GI.
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Hoeveel heb je hiervan nodig? 

Te weinig koolhydraten in je dieet en je zal 
kracht en intensiteit opofferen tijdens je 
training. Te veel koolhydraten in je dieet leidt 
altijd tot onnodige vetopslag. Koolhydraten 
bevatten 4 calorieën per gram. Aanbevolen 
hoeveelheden voor sporters liggen ongeveer 
op 4-6 gram per kilogram lichaamsgewicht 
of 40-50% van je totale caloriebehoefte.

Vetten.

Net als eiwitten en koolhydraten zijn de 
hoeveelheid vetten die jij opneemt in jouw 
voedingsplan van groot belang! Vet is jouw 
vriend. 

Vetten kunnen we onderverdelen in: 
·   Verzadigde vetten
·   Enkel- en meervoudig onverzadigde vetten 

·   Verzadigde vetten vind je vooral terug in 
dierlijke producten zoals boter, vlees, eieren, 
kaas, maar ook kokosolie en +70% pure 
chocolade! 

·   Enkelvoudig onverzadigde vetten vind 
je hoofdzakelijk terug in plantaardige 
producten zoals noten en zaden, olijfolie, 
avocado’s maar ook in dierlijke producten als 
als zalm en makreel. 

·   Meervoudig onverzadigde vetten 
zitten meestal in plantaardige oliën zoals 
zonnebloem olie, soja olie, walnoot olie, 
margarine. 

·   Voldoende vetinname is essentieel voor 
krachtsporters omdat dit macronutriënt 
een belangrijke rol speelt in de natuurlijke 
hormoonproductie en bij name testosteron 
in mannen. 

Een bekend gegeven is ook dat wanneer 
je dieet relatief weinig vet bevat, je minder 
testosteron zal hebben. Het is dus duidelijk 
dat we als krachtsporter voldoende 
vetzuren kunnen gebruiken! Onderzoek 
toont aan dat diëten die hoog scoren qua 
verzadigd vet en eenvoudig verzadigd 
vet de testosteronproductie stimuleren. 
Er is vastgesteld dat een verhoogde 
vetinname door het eten van de juiste 
vetzuren resulteert in een verhoogde 
testosteronproductie. 

De wetenschap heeft al vaak aangetoond 
dat de correlatie tussen verzadigde vetten 
in de voeding en hart-vaatziekten bijna niet 
bestaat. Pieker dus niet teveel over dat eitje 
extra als je denkt aan je cholesterol. 

Hoeveel heb je hiervan nodig?

Vetten bevatten ongeveer 9 calorieën per 
gram. Om de hormoonproductie voldoende 
te stimuleren is een minimale vetinname van 
1-1.2 gram per kilogram lichaamsgewicht 
meer dan voldoende. Dit zal ongeveer 20-
30% van je totale caloriebehoefte zijn.
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Nu we weten welke voeding het best past 
in ons voedingsplan, is het ook belangrijk te 
weten wanneer we deze nutriënten gaan 
benuttigen! 

Elk macronutriënt heeft zijn plaats op 
een gegeven eetmoment om de beste 
resultaten te behalen. Hiervoor moeten we 
rekening houden met jouw trainingsregime 
en de intensiteit van jouw trainingen alsook 
het soort training dat je doet (cardio of 
krachttraining).  

De tijd van de dag waarin jij jouw training 
inplant speelt hier ook een belangrijke rol 
in! Situeer jij jouw krachttraining eerder ’s 
morgens of ’s avonds? Combineer je cardio 
en krachttraining op dezelfde dag? 

Jouw lichaamstype (ecto/meso/endo) 
bepaald ook voor groot deel welke 
aanpassingen jij het best kan maken in je 
voedingsplan aan de hand van je regime.

Bij elk individu ligt dit anders en verschillende 
dieetstrategieën hanteren ook een andere 
aanpak. Ik ga jullie doorheen dit hoofdstuk de 
juiste richtlijnen meegeven voor de volgende 
scenario’s: 
·  krachttraining in de ochtend 
· krachttraining in de avond 
· macronutriënten verdelen voor- en na 
krachttraining
· training in een “fasted state” 

TIMING VAN MACRONUTRIËNTEN 

Wanneer ik spreek over dieetstrategieën 
heb ik het natuurlijk over welk soort dieet je 
tegenwoordig allemaal kan hanteren. Hier 
zijn miljoenen discussies over wereldwijd over 
wat nu precies de juiste aanpak is. 

Welk dieet werkt het beste? 

Denk aan het keto-dieet, intermittent fasting, 
eiwitdieet of het laag-koolhydraatdieet.  
Het antwoord hierop is simpel! Een dieet is 
bedoeld om gezond af te slanken of aan 
te komen. De strategie die jij hiervoor kiest 
is een persoonlijke keuze want er is geen 
“betere of slechtere” hierin. 

Het eindresultaat wordt enkel en alleen 
bepaald door het aantal calorieën dat jij 
binnenspeelt per dag. Eet jij minder calorieën 
dan dat je verbruikt, val je af! Eet jij meer 
calorieën dan dat je verbruikt, kom je aan!
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Krachttraining in de ochtend.

Misschien bent u een ochtendmens, of heb je 
het gevoel dat je omwille van je interne klok 
beter presteert vlak na het ontwaken. Dit kan 
perfect! Belangrijk hierbij is dat we rekening 
houden dat we net uit een lange nachtrust 
komen en ons lichaam ’s morgensvroeg 
hoge hoeveelheden cortisol produceert. Dit 
hormoon werkt spierafbraak in de hand en 
krachttraining in de vroege uurtjes doet hier 
nog een extra schepje bovenop. De juiste 
nutriënten voor en/of tijdens de training 
kunnen dit tegengaan!

Stel: Je hebt aan de vooravond van jouw 
ochtendtraining nog een koolhydraatrijke 
maaltijd genuttigd. Je ontwaakt rond 6 uur 
’s ochtends en wilt om 8 uur trainen. De 
glycogeenvoorraad in je spieren is op dit 
moment nog voldoende aangevuld om een 
ochtendtraining aan te gaan. 

Je kan hier dan opteren voor een eiwitrijk/
vetrijk ontbijt zoals een omelet met groenten 
en spek of een whey shake met pindakaas.
De  vetten en aminozuren in zo’n ontbijt 
leveren jouw lichaam voldoende energie 
voor een deftige training en beschermen 
de spieren tegen spierafbraak. Wanneer 
we geen koolhydraten eten voor onze 
training dan heet dit trainen in een “fasted 
state”. Hierover zal ik het later kort nog even 
met jullie hebben! Je kan op dit moment 
nog extra BCAA’s nemen voor je training 
om je energie hoog te houden. Hierdoor 
kan de intensiteit van de training worden 
opgevoerd!

Eet je toch koolhydraten voor je start? 

Onderzoek toont aan dat het eten van 
koolhydraten voor de training meer 
intensiteit en kracht levert doordat je extra 
energie voorziet. Voor krachtsporters die 
willen groeien draagt dit natuurlijk bij tot het 
aanzetten van meer spiermassa! 

Een kom havermout met fruit werkt hier 
prima! Deze trage suikers houden je 
bloedsuikerspiegel stabiel. Hoge cortisol- en 
insulinewaardes te samen zijn nadelig voor je 
optimale hormoonbalans en dus vermijdt je 
best snelle suikers! 

Let op! Het eten van koolhydraten voor 
je ochtendtraining is niet voordelig als 
vetverlies je doel is! Je lichaam zal 
namelijk eerst de glucose verbruiken 
als brandstof alvorens je vetreserves te 
verbranden voor energie. 
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Krachttraining in de avond.

Niet iedereen heeft tijd om ’s morgensvroeg 
te sporten. We hebben vaak een job die dit 
niet toelaat of de kinderen moeten op tijd 
naar school en er is geen ruimte tussendoor 
om een bezoekje aan de gym in te plannen. 

Jouw training situeert zich dus eerder ’s 
avonds en opnieuw moet je rekening houden 
met je doel, je werk en je activiteiten overdag 
om je voeding hierop aan te passen. 

Iemand die een sedentaire job uitoefent en 
voornamelijk weinig actief is overdag heeft 
dus voldoende met gezonde tussendoortjes 
als rood fruit om het energiepijl te bewaren. 
Een ontbijt en lunch kan bijvoorbeeld 
bestaan uit eiwitten met groenten.  

Iemand die een zware actieve job uitoefent 
gaat doorheen de dag meer calorieën 
verbranden en mag dus best wel wat 
koolhydraten eten. Volkoren boterhammen 
met beleg als ontbijt, een banaantje 
tussendoor en een slaatje met groenten bij 
de lunch! 

Is er een duidelijk verschil qua resultaat?
 
Tot zover heeft de wetenschap is nog geen 
concreet verschil aangetoond tussen 
mensen die ’s morgens of ’s avonds aan 
krachttraining doen. Bij beide groepen werd 
evenredig nieuwe spiermassa aangemaakt 
en kracht ontwikkeld. De energieniveaus van 
ochtendsporters of avondsporters leken 
vergelijkbaar te zijn. Dit kan dan weer het 
resultaat zijn van de juiste voeding te eten 
voor -en na training. 

Een puntje dat wel aangekaart werd was 
dat mensen die in de ochtend trainen een 
verhoogde kans hebben op spierblessures. 
Dit omdat de spieren bij het ontwaken niet 
soepel zijn. Voldoende stretchen is dus 
aangewezen! 

Wanneer jij het productiefst bent heeft te 
maken met jouw metabolisme en interne 
klok. Je hebt nu eenmaal ochtendmensen 
die zich ’s morgens sterker voelen na een 
lange nachtrust, ten opzichte van moe te zijn 
na een lange werkdag. 

Andere mensen krijgen dan weer moeilijk 
hun energie opgewerkt na het ontwaken 
en voelen zich meer actief en sterker naar 
de avond toe.  Zoals ik al zei, wat werkt 
voor A werkt niet altijd voor B en dit is met 
het trainingsmoment niet anders! Het 
belangrijkste hier is dus voor jezelf het beste 
moment uit te kiezen. 

Doen waar jij je goed bij voelt!
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Macronutriënten voor- en na 
krachttraining. 

Koolhydraten

Glucose hebben we nodig als brandstof 
voor onze hersenen en onze spieren. Als 
we aan krachttraining doen kan het timen 
van koolhydraten een cruciale rol spelen 
in het aanzetten van spiermassa of het 
verbranden van vet. Belangrijk is om hier een 
keuze te maken tussen complexe en simpele 
koolhydraten. 

Simpele koolhydraten zorgen voor een snelle 
stijging van de bloedsuikerspiegel en deze 
situeer je best in de uren na een intense 
krachttraining. 

De anabolische werking van insuline 
stelt je in staat om meer spiermassa te 
bouwen door het eten van snelle suikers 
na  de training. Je lichaam gaat de 
enorme hoeveelheid glucose uit simpele 
koolhydraten beter verwerken in de cellen die 
hiervoor openstaan, namelijk je spieren!

Koolhydraten voor ecto-mesomorf. Deze 
lichaamstypes hebben een hogere tolerantie 
voor koolhydraten (insulinegevoeligheid) 
en hun cellen kunnen beter omgaan met 
glucose.

Koolhydraatinname overdag ligt doorgaans 
hoger dan bij endomorf en omwille van 
verhoogde insulinegevoeligheid kunnen deze 
lichaamstypes makkelijk een portie complexe 
koolhydraten nuttigen bij elke maaltijd om 
hun lichaam van energie te voorzien.
Na de training kunnen simpele koolhydraten 
gegeten worden in combinatie met eiwitten 
om de glycogeenvoorraad weer aan te 
vullen.

Koolhydraten voor endomorf. Deze 
lichaamstypes hebben een lagere tolerantie 
voor koolhydraten dan ecto-mesomorf en 
worden ook wel insulineresistent genoemd. 
Doordat de cellen minder gevoelig zijn voor 
insuline kan het eten van koolhydraten 
buitenom het trainingsmoment leiden tot 
gewichtstoename en opslaan van vet.

Koolhydraatinname overdag ligt doorgaans 
lager dan bij ecto-mesomorf en bestaat 
voornamelijk uit complexe koolhydraten, 
groenten en laag-glycemisch fruit. 
Deze hebben nauwelijks invloed op de 
bloedsuikerspiegel van een endomorf.

Na de training kunnen complexe 
koolhydraten worden gegeten in combinatie 
met eiwitten.

Eiwitten.
 
De aminozuren in eiwitten helpen het 
spierweefsel te herstellen na een zware 
training, waardoor ze groter kunnen worden. 

Bodybuilders en krachtsporters hebben zelfs 
nog grotere eiwitbehoeften. Hoe actiever 
je bent, hoe meer eiwitten je spieren nodig 
hebben om te groeien. 

Je kan eiwitten nuttigen op elk moment 
van de dag, bij elke maaltijd. Mik hierbij op 
ongeveer 30 gram hoogwaardige eiwitten 
per maaltijd. Dit stimuleert namelijk de 
spiergroei en zou de eiwitsynthese versnellen. 
Krachtsporters kunnen hun eiwitinname 
beter baseren op de vetvrije massa van het 
lichaam. Je vetvrije massa is het gewicht 
van je lichaam zonder het vet. Meerdere 
onderzoeken stellen vast dat de optimale 
eiwitinname bij sporters ongeveer op 
2.2gram/kilogram vetvrije massa ligt. 
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Eiwitten na training.

Eiwitsynthese is vooral belangrijk voor de 
spiergroei en de optimale tijd hiervoor 
treedt op zodra je een zware training hebt 
afgerond. Op dat moment schreeuwen je 
spieren om voedingsstoffen om te herstellen. 
Door het eten van snel verteerbare eiwitten 
zal het heropbouw proces versnellen waarna 
spiergroei intreedt. 

Daarom is het drinken van een eiwit shake 
na krachttraining altijd aan te raden. Deze 
worden sneller verteerd en zullen je spieren 
sneller aanvullen dan het eten van vaste 
eiwitbronnen. 

Bijvullen van glutamine aminozuren is 
ook de sleutel tot het stimuleren van de 
eiwitsynthese. Je kan glutamine en creatine 
samenvoegen in jouw shake voor sneller 
herstel en spiergroei. 

Eiwitten voor slapengaan.

Zelfs wanneer we ons klaarmaken voor een 
stevige nachtrust van ongeveer 6 tot 8 uur 
kan het voordelig zijn om eiwitten te nuttigen 
alvorens we naar bed gaan! Wanneer je 
’s nachts slaapt verbrandt jouw lichaam 
ook extra calorieën en eiwitsynthese voor 
het slapengaan kan ook weer worden 
gestimuleerd met de juiste eiwitbronnen. 
Je kiest hiervoor best een caseïne-eiwit 
shake. Deze worden namelijk trager verteerd 
en vullen jouw spieren aan tijdens een lange 
nachtrust.  Caseïne vinden we ook terug in 
zuivelproducten zoals eieren, kwark en melk. 

Vetten. 

Bodybuilders en krachtsporters focussen 
vaak meer op eiwitten en koolhydraten 
voor spiergroei en herstel maar ook het 
eten van de juiste vetten is essentieel 
voor het optimaliseren van jouw lichaam.
Vetten zijn van vitaal belang omdat ze het 
hormoonsysteem stimuleren en helpen bij 
de absorptie van mineralen. Vetten fungeren 
tevens ook als een bron van energie. Het 
eten van gezonde vetten is cruciaal in uw 
dieet, maar dat geldt ook voor de timing van 
uw vetconsumptie.

Vetten bij het ontbijt.

Het consumeren van vetten bij het 
ontbijt helpt om de bloedsuikerspiegel 
te stabiliseren. Wanneer we ’s ochtends 
ontwaken en de honger begint te prikken 
helpt een ontbijt met verhoogde vetinname 
jou om je meer energie te geven voor de 
komende dag en voor je trainingssessie. 
Vetten bevatten meer calorieën dan eiwitten 
en koolhydraten en deze kunnen we goed 
gebruiken als we met het ijzer gaan gooien!

Vetten voor-en na training.

Er werd lang aangeraden om geen vetten 
te eten na de training omdat deze de 
spijsvertering zouden vertragen. Hierdoor 
zouden de koolhydraten en eiwitten niet 
snel beschikbaar zijn voor opname in de 
spiercellen en dus werd vet vermeden. 
Dit is echter een mythe! Studies hebben al 
aangetoond dat dit enkel een probleem 
zou zijn voor atleten die meermaals per dag 
heel intensief trainen en wiens consumptie 
van voedingsstoffen dus veel hoger ligt dan 
bijvoorbeeld bodybuilders.  Je kan dus voor 
en na je training perfect een stuk vis eten bij 
de rijst of een boterham met pindakaas! 
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Vetten voor slapengaan.

Vet verteert langzamer in vergelijking met 
koolhydraten en eiwitten. Een gezonde 
maaltijd voor het slapengaan met trage 
eiwitten en gezonde vetten kan dus gunstig 
zijn voor het behoud van spiermassa terwijl 
je slaapt. Bijvoorbeeld een portie kwark met 
amandelnoten en fruit! 

Training in een “fasted state”.

Over dit onderwerp wordt door voor- 
en tegenstanders al jarenlang stevig 
gediscussieerd. Wat gebeurd er wanneer 
je niets eet voor je naar de sportschool 
vertrekt? Allereerst is het belangrijk om de 
definitie van “fasted training” te achterhalen. 
We noemen dit ook wel “trainen op nuchtere 
maag” maar in essentie is dit niet juist. 
De veronderstelling hier is dat je meer vet 
verbrand tijdens je training als je minstens 
4-6 uur daarvoor niets hebt gegeten. Trainen 
op nuchtere maag betekend niet dat je jezelf 
moet weerhouden van eten maar dat we 
onze training gaan starten met een stabiele 
bloedsuikerspiegel. 

Het eten van koolhydraten verhoogt je 
bloedsuikerspiegel en de glucose die 
hiermee wordt opgenomen gaan we 
verbruiken als brandstof. Wanneer we een 
koolhydraatrijke maaltijd nuttigen alvorens 
we trainen zal ons lichaam eerst de glucose 
uit onze spieren gebruiken voor energie. 
Pas wanneer deze is opgebruikt wordt er 
overgeschakeld op vetverbranding.

Het eten van eiwitten en vetten voor de 
training heeft weinig tot geen invloed op 
de bloedsuikerspiegel en dus zal je tijdens 
jouw inspanning sneller overschakelen op 
vetverbranding. Je zal hierdoor nog steeds 
trainen in een “fasted state”.

Verbrand je meer vet met 
“fasted training” ? Kortgezegd, ja! 

Het is mogelijk dat je lichaam meer vet 
verbrand tijdens een training op nuchtere 
maag maar let hier wel op dat dit ten koste 
gaat van je prestaties. Een langdurige 
krachtsessie of training starten op nuchtere 
maag stimuleert de aanmaak van cortisol 
en doordat het glycogeen minimaal is 
aangevuld kan dit dan weer leiden tot de 
afbraak van eiwitten in de spieren. Men kan 
hier supplementeren met BCAA’s om dit te 
voorkomen maar zowel de intensiteit als het 
trainingsvolume zal aanzienlijk lager liggen 
dan wanneer je koolhydraten gegeten hebt 
voor je start. 

Verlies je sneller gewicht door “fasted 
training” ? Kortgezegd, neen! 

Om gewicht te verliezen moet je een 
negatieve energiebalans creëren en dus 
minder eten dan wat je verbruikt. Sporten 
op lege maag zal niet bijdragen tot meer 
gewichtsverlies wanneer jij op het einde van 
de dag evenveel of meer calorieën gegeten 
hebt dan wat je verbruikt hebt. 
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Dit is het moment waar jij als sportman/
sportvrouw voor jezelf de keuze gaat maken 
tussen het aanmaken van spiermassa of het 
verbranden van lichaamsvet. We willen dit 
op een gezonde manier doen en resultaat 
gericht werken, daarom is het belangrijk 
dat de macronutriënten verdeling tot in de 
puntjes wordt uitgewerkt! 

Bulken: gezonde gewichtstoename met 
minimale vettoename en maximale 
spiergroei. De dagelijkse calorie-inname ligt 
hoger dan de dagelijkse energiebehoefte.

Cutten: gezond afslanken met maximaal 
vetverlies met behoud van spiermassa. De 
dagelijkse calorie-inname ligt lager dan de 
dagelijkse energiebehoefte. 

Hoe snel jij hierin resultaat zal boeken zal 
afhangen van verschillende factoren. 
Lichaamstype, geslacht, lengte en gewicht, 
activiteiten niveau en de calorieën die 
hierop zijn aangepast moeten in berekening 
genomen worden, zoals we gezien hebben in 
het stukje “TDEE”.

De keuze maken tussen bulken of cutten 
doe je aan de hand van je huidige 
lichaamsvetpercentage. Beide geslachten 
krijgen een aparte indeling voor het meten 
van het lichaamsvetpercentage. Vrouwen 
slaan meer vet op dan mannen, dit is een 
genetische kwestie. Voldoende vetreserves 
zijn nodig bij een eventuele zwangerschap. 
Het acceptabele vetpercentage per geslacht 
is ook leeftijdsgebonden, naarmate we ouder 
worden verandert de verdeling van vetvrije 
massa > lichaamsvet.

BULKEN EN CUTTEN

Gezonde vetpercentages mannen en vrouwen 

vetpercentage referentie man en vrouw

leeftijd mannen % vrouwen %

20 - 24 8 - 17 22 - 29

25 - 29 11 - 18 23 - 30

30 - 34 12 - 19 24 - 31

35 - 39 13 - 20 25 - 32

40 - 44 14 - 21 26 - 33

45 - 49 15 - 22 27 - 34

Bulken.

Aankomen in gewicht, met het doel om 
spiermassa op te bouwen en de vettoename 
te minimaliseren. Hier ga je dagelijks 
ongeveer 300-500 calorieën bovenop 
je totale verbruik extra eten. De snelheid 
waarin jouw lichaam spieren en vetmassa 
zal aanzetten zal voornamelijk beïnvloedt 
worden door de bulkstrategie die jij zal 
gebruiken. We spreken hier ook wel eens over 
een “clean bulk” en “dirty bulk”. 
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Alvorens we gaan bulken is het aangewezen 
dat we starten met een relatief laag 
lichaamsvetpercentage. Hoe hoger ons 
lichaamsvetpercentage ligt, hoe moeilijker 
het wordt voor het lichaam om nieuwe 
spieren aan te maken!

Dit heeft twee redenen: 
· Je insuline gevoeligheid daalt met een 
hoog vetpercentage. Insuline zorgt ervoor 
dat de koolhydraten worden opgenomen in 
je spieren.

· Hoe meer insuline je lichaam heeft, hoe 
meer het in een anabole (spieropbouwende) 
fase terecht komt. Wanneer je een hoog 
vetpercentage hebt, gaat je lichaam 
moeilijker in de anabole fase komen en 
worden extra calorieën voornamelijk 
opgeslagen als lichaamsvet. 

· Je testosteron niveau daalt met een hoog 
vet percentage. Testosteron is hét hormoon 
om spieren op te bouwen. Dit is tevens ook 
de reden dat mannen meer spieren kunnen 
kweken dan vrouwen.

· Hoge vetpercentages in mannen zijn sterk 
verbonden aan een daling van je testosteron.

Bij ervaren sporters zoals mijzelf, in 
wedstrijdverband, gaat een bulkperiode 
nooit hoger dan 12% lichaamsvetpercentage 
en ook zal de snelheid waarin een ervaren 
sporter nieuwe spieren opbouwt lager liggen 
dan bij beginnende sporters.

Als beginnende sporter maak je nog vrij 
makkelijk veel spieren aan. Hoe langer je 
bezig bent, hoe verder die groei afzwakt. De 
vuistregel is dat je elk jaar ongeveer de helft 
van de groei kunt verwachten die je vorig 
jaar behaald hebt.  

Beginners (mannen) starten hun bulk best 
rond een lichaamsvetpercentage van 
ongeveer 8-10% en houden dit aan tot 
ongeveer 19-20%. Dit gebeurd over een 
periode van enkele maanden en aan de 
hand van jouw trainingsschema en dieet 
kunnen we stellen dat: 

· Beginnende sporters per maand ongeveer 
2 kg spier kunnen kweken. 
· Ervaren sporters per maand ongeveer 0.25 
· 0.5 kg spier kunnen kweken.

Clean bulk

Bij deze strategie ligt de focus nog 
steeds bij het zorgvuldig uitrekenen 
van macronutriënten en het eten van 
volwaardige voedingsbronnen met name 
complexe koolhydraten en hoogwaardige 
eiwitten. Vetten in het dieet dienen enkel 
voor het in stand houden van de optimale 
hormoonbalans. 

Hierbij hanteren we een calorie surplus van 
ongeveer 10% van je totale energieverbruik. 
Doordat de calorie-inname tijdens een clean 
bulk beperkt blijft, zal je gewichtstoename 
veelal droge spiermassa zijn. Een clean bulk 
kan je makkelijk 6-8 maanden volhouden en 
hierdoor vetopslag beperken.

Voorbeeld: TDEE 3000 + (10%) 300 calorieën 
= 3300 calorieën per dag. Wanneer je 
gewichtstoename stagneert na enkele 
weken/maanden tel je hier nog eens 150 
calorieën bovenop per keer wanneer je 
gewicht een plateau bereikt.
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Dirty bulk

Bij deze strategie wordt een “eet alles op“ 
methode gehanteerd en worden er veel 
meer calorieën gegeten bovenop ons totale 
energieverbruik. Je gooit jezelf zomaar op 
alles wat je tegenkomt namelijk junkfood en 
andere calorierijke voedingsmiddelen. Het 
resultaat hierin is dat je wel sneller groeit 
maar ook veel sneller vet zult aanzetten. 

Calorieën berekenen en macronutriënten 
verdelen wordt tijdens een dirty bulk heel 
moeilijk en deze stap wordt dan ook vaak 
overgeslagen. Het risico hierbij is dat je meer 
vet aanzet en de periode waarin je dit kan 
volhouden nooit langer zal zijn als 8-12 weken.

Welke strategie vind ik het beste? 

Persoonlijk vind ik dat een clean bulk de 
voorkeur krijgt op een dirty bulk.  

De clean bulk periode waarin je gaat eten 
is berekend en zorgt duurt langer. Je zal 
hierdoor meer droge spiermassa aanmaken 
over een langere tijdspanne en vetopslag 
beperkt houden. Het grootste deel van je 
voedselinname zal hierbij ook bestaan uit 
volwaardige gezonde voeding en dit vind ik 
als coach belangrijk. 

Een dirty bulk zou voordelig kunnen zijn voor 
mensen met het ectomorf lichaamstype 
die moeite hebben met het aanzetten van 
nieuwe spiermassa en hierdoor een kickstart 
kunnen geven aan spiergroei. Hierbij kunnen 
zij ook beter omgaan met fastfood en snelle 
suikers omwille van hun insulinegevoeligheid.

Hoe stel ik mijn clean bulk schema samen?

Allereerst moet ik voor mezelf uitmaken hoe 
groot mijn totale caloriebehoefte juist is. Aan 
de hand van online calculators kan ik exact 
berekenen hoeveel calorieën ik verbruik. 

Bij de Harris en Benedict formule is al 
rekening gehouden met het verschil 
tussen mannen en vrouwen. De Harris en 
Benedict formule is echter gebaseerd op 
gemiddelden.

Bij atleten, welke een laag vetpercentage 
hebben en veel spiermassa, is de Harris 
Benedict formule echter niet helemaal 
nauwkeurig meer. Aangezien hier niet wordt 
gekeken naar het exacte vetpercentage vind 
ik deze methode niet de beste manier om je 
caloriebehoefte uit te rekenen.

Mensen die gespierd zijn en een laag 
vetpercentage hebben kunnen hun totale 
verbruik daarom beter uitrekenen met de 
Katch-McArdle. Deze is nauwkeuriger voor 
mannen onder 13% lichaamsvet en vrouwen 
onder 20% lichaamsvet.

Vetpercentage meten.

Om je totale verbruik met de Katch-McArdle 
formule uit te kunnen rekenen zal je eerst je 
vetpercentage moeten opmeten met behulp 
van een huidplooimeter. Vervolgens kun je 
met online calculators jouw vetpercentage 
berekenen met de uitkomsten van 
de huidplooimeting. Bij @getfitwithtijs 
coaching wordt deze huidplooimeting thuis 
aangeboden.
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Tijs

Leeftijd: 28 jaar 
Gewicht: 90kg 
Lengte: 181cm
Vetpercentage: 10% 
Vetvrije massa: 80kg 
Activiteit:
6/7x per week intensief krachttraining
TDEE: 3500 calorieën. 

Nu kunnen we starten met het opstellen 
van ons clean bulk schema. Hierbij gaan 
we een surplus rekenen van 10% oftewel 
350 calorieën extra. De volgende stap is het 
verdelen van de macronutriënten! 

Mijn clean bulk schema

· TDEE: 3500 + 350 calorieën 
= 3850 calorieën per dag.
· Eiwitten: 1.8-2.2 gram per kg vetvrije massa. 
(80 x 1.8-2.2 = 144 - 176 gram) 
· Koolhydraten: 4-6 gram per kg vetvrije 
massa. (80 x 4-6 = 320 - 480 gram) 
· Vetten: 1-1.2 gram per kg vetvrije massa. 
(80 x 1-1.2 = 80 - 96 gram)

Wanneer we onze macronutriënten gaan 
ingeven zullen we zien dat deze waardes niet 
altijd 100% accuraat uitkomen. 

Verschillende complexe koolhydraat- 
en vetbronnen hebben namelijk ook 
een hoog eiwitgehalte. Dit noemen we 
ook wel plantaardige eiwitten en deze 
worden minder effectief opgenomen dan 
hoogwaardige eiwitten maar worden wel 
opgeteld in jouw voedingsplan.

· Ontbijt: 30gr whey poeder met water. 250gr 
blauwe bessen. 30gr pindanoten. 
· Tussendoor: 150gr appel. 2 el pindakaas. 
80gr kersttomaat. 50gr light gouda kaas.
· Lunch: 10cl olijfolie. 200gr kippenborstfilet. 
350gr groenten. 25gr ketchup.
· Voor de training: 2 hardgekookte eieren. 6 
maïswafels met zeezout. 
· Na de training: 30gr whey poeder met 
water + glutamine/creatine. 1 banaan 
· Diner: 10cl olijfolie. 150gr pasta (ongekookt). 
200gr rundsgehakt. 250gr tomatenpulp. 
200gr paprika 
· Voor het slapengaan: 150gr volkoren 
peperkoek + 20gr honing.

Totale calorieën: 3850 kcals
· Eiwitten = 225gram (combinatie van 
plantaardig/hoogwaardig eiwit)
· Koolhydraten = 425gram 
· Vetten =  97gram

Ik situeer de bulk van mijn koolhydraten 
steeds na mijn training. Endomorf zijnde haal 
ik hiermee de beste resultaten en dit gaat 
niet ten koste van mijn prestaties omdat ik 
voldoende groenten en fruit eet doorheen 
de dag.

Training tijdens een bulkperiode.

Het sleutelwoord hier is “groeien” en dit doe 
je tijdens een bulkperiode aan de hand 
van progressieve overbelasting. Door de 
verhoogde calorie-inname zal je al gauw 
voelen dat je sterker wordt en hierdoor ga 
je ook je volume verhogen. Er worden meer 
herhalingen voltooid maar ook het gewicht 
waarmee je deze herhalingen gaat uitvoeren 
wordt opgebouwd!
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Wanneer je lichaam geen progressieve 
trainingsprikkels ontvangt zal het namelijk 
niet gaan groeien. Hypertrofie of anders 
gezegd het aanmaken van nieuwe spiervezel 
kan je enkel bekomen door meer te eten en 
zwaarder te gaan trainen.

Beginners hebben meer potentieel om 
hierin te groeien dan gevorderden. Het 
aanpassen en verhogen van jouw volume 
door middel van meer herhalingen en 
zwaardere gewichten te gebruiken zal een 
duidelijk signaal sturen naar je lichaam 
om een pak nieuwe massa aan te maken. 
Beginners kunnen makkelijk 4-5x per week 
naar de sportschool gaan om spiergroei 
te bevorderen. Rustdagen worden voor 
beginners ook zeker aangeraden om te 
herstellen, dit is net zo belangrijk als het werk 
dat je in de sportschool doet.

De beste tip die ik als coach kan geven is om 
minstens één spiergroep per week te trainen 
en een schema uitwerken dat gebouwd 
is rond het uitvoeren van compound 
oefeningen voor die spiergroep. Afwerken 
kan je alsnog doen met isolatie-oefeningen.

Het aantal sets en repetities waarin je gaat 
werken ligt optimaal tussen 3-4 sets van 
ongeveer 12-16 herhalingen per oefening. 
Je mag hier zeker ook hoger gaan bij 
bijvoorbeeld supersets. Uit onderzoek is 
gebleken dat je met 30 herhalingen per 
oefening ook spiergroei kunt stimuleren!

Zijn er supplementen die je kan gebruiken?

De beste tip hier is om creatine en glutamine 
toe te voegen aan je eiwitshake na training. 
Voldoende creatine in het lichaam voorziet 
je spieren indirect van energie en verhoogt je 
kracht. 

Bij de afbraak van adenosine trifosfaat (ATP) 
komt energie vrij, daar putten je spiercellen 
uit. Creatine brengt de in drieën gesplitste 
ATP weer bij elkaar, zodat de vrijgekomen 
energie wordt hergebruikt. Creatine versnelt 
ook het herstelproces in de spieren waardoor 
deze sneller opnieuw worden opgebouwd 
na het afwerken van een intensieve training. 
Glutamine verhoogd je glucose opname in 
de spieren!

Als aanvulling bovenop je dieet en ter 
ondersteuning van je immuunsysteem 
is het aan te raden om eventueel een 
multivitamine en vitamine D3 toe te voegen. 

Cutten.

Afslanken en vet verbranden met als doel 
zoveel mogelijk spiermassa te bewaren. Hier 
ga je dagelijks ongeveer 600-750 calorieën 
minder eten dan je totale energieverbruik 
om zo gewichtsverlies te bekomen. Tijdens 
deze periode zal je geen nieuwe spiermassa 
kunnen aanmaken maar wel de spiermassa 
definiëren die we hebben opgebouwd na 
een succesvolle bulkperiode door middel 
van het vetpercentage in het lichaam te 
verlagen.

Het cutten oftewel “knippen” van calorieën 
op je dagelijkse energieverbruik is een proces 
waar veel amateurs en professionals nog 
steeds fouten in maken. Je moet hierbij heel 
accuraat jouw calorieën en macronutriënten 
tracken om de foutmarge zo klein mogelijk te 
maken!

Fouten die snel gemaakt zijn!

Ga je hier te snel in en verlaag je 
jouw calorieën te veel dan verlies je 
hoogstwaarschijnlijk een deel van je 
zuurverdiende spiermassa en offer je je 
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Gewichtsverlies en vet verbranden.

Hier moeten we meteen al stellen dat er een 
duidelijk verschil is tussen de twee. 

Gewichtsverlies. 

Dit kunnen we monitoren op de weegschaal. 
Gewichtsverlies bij mensen met overgewicht 
gaat sneller gaan dan bij individu’s die al 
slanker zijn. Grotendeels verliezen zwaarlijvige 
mensen al gauw een aantal kilogram door 
simpelweg een gezonder voedingspatroon 
te kiezen. 

Zwaarlijvige mensen zijn gewend om veel 
koolhydraten te eten en koolhydraten 
houden water vast in het lichaam. Wanneer 
hier omgeschakeld wordt naar een 
gezonder en evenwichtiger eetpatroon 
zullen zwaarlijvige mensen in de eerste 
weken vooral heel veel gewicht verliezen 
in de vorm van water! We kunnen stellen 
dat effectief gewichtsverlies pas intreedt 
vanaf de 3e week van een dieet.  Wanneer 
iemand al vrij sportief is, kan de weegschaal 
ook contra-indicatief zijn! Spiermassa 
weegt namelijk meer dan vet, dus wanneer 
iemand al start met een gezond gewicht en 
hierbij gaat sporten en verder wil afslanken, 
gaan we kijken naar het vetpercentage. De 
weegschaal kan zelfs hoger uitkomen dan 
voor je gestart bent omdat onze spieren 
verstevigd zijn terwijl het vet wordt verbrand! 

Vet verbranden.

Vet wordt gemeten aan de hand van een 
huidplooimeting en hiermee weet de coach 
meteen welk doel hij zal opstellen voor jou. 

Stel dat iemand van 90 kilogram ongeveer 

intensiteit tijdens trainingen op.
Ga je hier niet snel genoeg in en verlaag je 
jouw calorieën niet voldoende dan verbrandt 
je nauwelijks lichaamsvet en dit kan vaak 
demotiverend werken.

Houd je eiwitinname hoog! Eiwitinname 
wordt verhoogd tijdens een afslankperiode 
en dit is met name belangrijk voor ervaren 
sporters die onder 10-12% resultaat willen 
boeken. Mik tijdens een cut naar ongeveer 
2.5gram per kilogram vetvrije massa. 
Wanneer we onze eiwitinname te laag 
instellen verlies je ongetwijfeld spiermassa en 
dus ook de nodige kracht om jouw intensiteit 
tijdens trainingen te bewaren! 

Respecteer je rustperiodes! Een verlaagde 
calorie-inname gaat ook je energieniveau 
serieus ondermijnen en dus moet je 
zorgvuldig kunnen omgaan met stress en 
jezelf de nodige rust geven. (dit is met name 
zeer belangrijk voor wedstrijdatleten).

Presteren op lage lichaamsvetpercentages 
vergt discipline, doorzettingsvermogen 
en je offert hier ook een groot deel van je 
gezondheid op. 

Het menselijk lichaam is genetisch niet 
opgesteld om lange periodes op een laag 
lichaamsvetpercentage te weerstaan en je 
lichaam zal er alles

aan doen om jouw vetmassa vast te 
houden. Een algemeen gegeven is dat de 
hormoonproductie vaak heel erg ontregeld 
is bij wedstrijdatleten en daarom is het 
belangrijk om jezelf hierin te laten coachen 
en de nodige medische adviezen ontvangt! 
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15 kilogram verliest, en het vetpercentage 
is hierbij gezakt van 20% naar 12 % dan 
kunnen we stellen dat deze persoon van zijn 
totale gewichtsverlies ongeveer 7 kilogram 
puur vet is verloren! Het overschot van het 
gewichtsverlies zal dan voornamelijk water 
zijn dat uit het lichaam is weggespoeld. Zo 
ziet u meteen al het duidelijke verschil tussen 
gewichtsverlies en vetverbranding! 

Wanneer jouw doel is om spiermassa droog 
te trainen of om simpelweg een lager 
vetpercentage te behalen moet je hiervoor 
zeer stipt werken met macronutriënten 
verdeling en geduld opbrengen om dit 
resultaat te bekomen. Je wil natuurlijk zoveel 
mogelijk spiermassa behouden! Uiteraard 
is hier weer een verschil tussen ervaren 
sporters en mensen die weinig of nooit aan 
sport hebben gedaan en meer kilo’s met 
zich meedragen.

Vetverlies voor atleten. 

Een succesvolle afslankperiode bij sporters 
duurt meestal zo’n 12 – 20 weken. Een goed 
startpunt zou zijn dat je ongeveer 20% van je 
totale calorie-inname gaat inkorten.

Voorbeeld: TDEE 3500 - (20%) 700 calorieën = 
2800 calorieën per dag.
Je wil tijdens een afslankperiode namelijk 
zoveel mogelijk kracht en spiermassa 
bewaren en dit kunnen we enkel 
onderhouden door een mild calorietekort te 
creëren. Macronutriënten bij een cut liggen 
net iets anders dan bij een bulk, althans dit is 
zeker bij mij het geval wanneer ik ga diëten 
voor een wedstrijd. Dit ziet er ongeveer zo uit: 

· TDEE: 2800 calorieën 
· Eiwitten: 2.2-2.5 gram per kg vetvrije massa. 
(80 x 2.2-2.5 = 176 – 200 gram) 
· Vetten: 15a20% van totale calorie-inname. 
(420-560 / 9(kcals vet) = 46.5 – 62 gram)
· Koolhydraten: 4-6 gram per kg vetvrije 
massa. (80 x 4-6 = 320 – 480 gram) 

Vetinname tijdens een cut dient ter 
ondersteuning van een gezonde 
hormoonbalans. Een algemeen gegeven is 
dat testosteronproductie bij mannen serieus 
verlaagd is wanneer we minder dan 8-10% 
lichaamsvet vasthouden dus als we hier ook 
nog te laag in gaan gooien we eigenlijk olie 
op het vuur! 

Eiwitinname en koolhydraatinname zijn 
tijdens een cut de belangrijkste factoren 
om zowel kracht en spiermassa te bewaren. 
Hierbij ligt de eiwitinname hoger en de 
overschot aan calorieën wanneer je vet- en 
eiwitinname berekend is, dien je toe aan 
koolhydraten. Op deze manier behoudt je de 
intensiteit tijdens je krachttraining en deze 
zal je nodig hebben wanneer je lichaam diep 
gaat zakken in lichaamsvetpercentage! 

Tijdens een cut kan je ook gebruik maken 
van laag- en hoog koolhydraatdagen. 
Laag koolhydraatdagen trekken al gauw 
een stevige portie water uit je lichaam en 
hierdoor oog je droger en harder. 

Meestal volg je 4 laag koolhydraatdagen 
op met 2 hoog koolhydraatdagen gevolgd 
met één dag rust per week. Dit doen we om 
de spieren een rustpauze te voorzien en het 
spierglycogeen weer aan te vullen. 

Bij @getfitwithtijs coaching kunnen wij jou als 
atleet volledig klaarstomen voor een eerste 
wedstrijd! Ik zal hier als coach dan ook zeer 
intensief en stipt jouw traject uitstippelen en 
opvolgen. 



65

voorbeeld van mijn schema tijdens een cut

· Ontbijt: 1 tas zwarte koffie + 1 theelepel 
kokosolie gezoet met stevia. 2 sneetjes 
volkoren brood. 200gr snoeptomaat. 250gr 
gekookte eiwitten.
· Tussendoor: 4 gezouten maiswafels. 60gr 
kippenwit beleg. 50gr komkommer. 1 eetlepel 
ketchup
· Lunch: 5cl olijfolie. 200gr kippenborstfilet. 
350gr koude groenten. 25gr ketchup. Kruiden 
met peper en zout. 
· Voor de training: 15gr amandelnoten. 1 
banaan. 
· Na de training: 30gr whey poeder met 
water + glutamine / creatine  
· Diner: 5cl olijfolie. 125gr zilvervliesrijst 
(ongekookt). 170gr magere biefstuk. 350gr 
groentenmix. 1 eetlepel ketchup. 
· Voor het slapengaan: 500gr magere kwark. 
120gr havermout. 125gr blauwe bessen. 
Zoeten met Stevia. 

· Totale calorieën: 2800 kcals
· Eiwitten = 250gram (combinatie van 
plantaardig/hoogwaardig eiwit)
Koolhydraten = 315gram 
· Vetten =  97gram

Kokosolie bij de koffie geeft je ’s ochtends 
meteen een leuke kickstart en de combinatie 
van gezonde vetten en eiwitten bij dit ontbijt 
geeft je alsnog voldoende energie om de 
dag goed te beginnen! Kokosolie of andere 
MCT-oliën zijn ook bewezen hongerstillers en 
dus combineer ik deze steeds met een tas 
koffie. Hierdoor zal je minder snel trek krijgen 
in eten, terwijl je wel je energie behoud!

Tijdens een cut verkies ik altijd om meer 
volume te verdelen op mijn bord. Dit doe ik 
door veel meer groenten toe te voegen aan 
mijn dieet. De meeste groenten bevatten 
enkel water en vezels en zijn zeer laag in 
calorieën.

Voor het slapengaan verkies ik ook eerder 
een caseïne eiwitbron zoals kwark of 
caseïne poeder om gedurende de nacht 
ook mijn spieren een langzame bron van 
eiwitten te voorzien. Dit vind ik persoonlijk iets 
belangrijker tijdens een cut dan tijdens een 
bulkperiode.

Training tijdens een cut periode. 

Om te beginnen wil ik meteen aankaarten 
dat “droogtrainen” net als bulken vooral 
resultaten zal opleveren wanneer je voeding 
helemaal juist zit. 

De eerste fout die veel sporters maken 
is meteen de knop van het volume naar 
beneden draaien. Dit is fout! Wanneer we 
onze zuurverdiende spiermassa willen gaan 
definiëren en het omliggende vet verbranden 
is het belangrijk dat je net zo zwaar traint als 
tijdens je bulkperiode. 

Waarom is het cruciaal om zo zwaar 
mogelijk te blijven trainen tijdens een 
afslankperiode?

Je spieren zijn intussen gewend aan trainen 
met zware gewichten en het is net door 
deze prikkels te behouden dat je ook je 
spiermassa zal bewaren wanneer je gaat 
afslanken.
 
De eerste fout die gemaakt wordt is de 
last onmiddellijk verlagen, waardoor jouw 
spieren ook het signaal krijgen dat ze minder 
hard moeten werken, met als gevolg dat de 
spiercellen weer gaan krimpen omdat er 
minder effort van ze gevraagd wordt!

Het aantal sets en repetities waarin je gaat 
werken blijft optimaal tussen 3-4 sets van 
ongeveer 12-16 herhalingen per oefening. 
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Net als bij bulken bevindt de focus van 
jouw training zich steeds rond compound 
oefeningen en kan je later in je workout 
afwerken met supersets van ongeveer 30 
herhalingen per oefening of spiergroep!  

Hoe langer je lichaam in een calorietekort 
zit, hoe meer je dit ook zal voelen aan je 
energiepijl en kracht tijdens je workout. 
Wanneer je voelt dat je toch moet inkorten 
op je inspanning, probeer dit dan te doen 
met 2.5kg per keer en verhoog je herhalingen. 

Zijn er supplementen die je kan gebruiken? 

· BCAA’s voor sneller spierherstel en 
tegenwerken van spierverlies in een 
calorietekort. Best innemen voor- en na 
training!

· Caffeïne om het metabolisme te versnellen 
en vetverbranding een boost te geven. Deze 
kun je halen uit koffie en tabletten. Maximaal 
200mg per dag en voordelig in de ochtend 
en voor de training. 

· Whey eiwitten bevatten snel beschikbare 
eiwitten die je best na training meteen kan 
drinken. Mik hierbij op 20-30gr per shake. 

MEMO ! 
·  Voeding is het allerbelangrijkste onderdeel 
van jouw traject. Resultaten worden pas 
ultiem bereikt wanneer de verdeling 
van macronutriënten op jouw dagelijks 
calorieverbruik perfect is opgesteld. 

·  Verschillende lichaamstypes onder 
mannen en vrouwen hebben een 
specifiekere aanpak nodig met betrekking tot 
dieet. Niet elk lichaam werkt hetzelfde. 

·  Eiwitten, koolhydraten en vetten haal je 
best altijd uit gezonde en volwaardige 
voedingsproducten. 

·  Zowel sporten in de ochtenduren als in de 
avonduren heeft zijn voordelen maar er is 
geen bewezen verschil dat de ene beter is 
dan de andere. Belangrijk is wel dat je de 
juiste voeding nuttigt rond deze tijdperiode!

·  Trainen in een “fasted state” heeft een 
bewezen effect op je  vetverbranding maar 
betekend niet dat je automatisch meer 
gewicht zal verliezen. Gewichtsverlies draait 
uiteindelijk rond minder calorieën te eten dan 
wat je verbrandt.  

·  Bulken doe je best wanneer het 
lichaamsvetpercentage laag genoegt ligt. 
Kies hierbij de juiste strategie die aansluit op 
jouw lichaamstype, clean bulk of dirty bulk. 
Bereken hier zorgvuldig de aangewezen 
calorieën en houdt rekening met de 
macronutriënten. Het doel van bulken is 
om gestaag gewicht op te bouwen in de 
vorm van spiermassa en vetopslag te 
minimaliseren.



67

·  Cutten doe je best wanneer het  
vetpercentage bij mannen ongeveer op 
15-16% zit en 20-25% bij vrouwen. Belangrijk 
bij een succesvolle afslankperiode is net 
als bij bulken natuurlijk het berekenen 
van de aangewezen calorieën en de 
macronutriënten hierop aan te passen. 
Verhoog je eiwitinname tijdens een 
afslankperiode en kies voor een mild 
calorietekort.

·  Resultaat boeken in bulken en cutten heeft 
tijd nodig! Wees geduldig in je traject en 
stel steeds calorieën bij of af wanneer je 
gewichtsverlies een plateau bereikt. Pas je 
trainingsroutine aan iedere 6-8 weken. 

SLOT 

Een klare kijk op de levensstijl die voor je ligt!
Als beginner is het vaak moeilijk om geheel 
op jezelf aan de slag te gaan en hierin ook 
meteen resultaten te behalen. Er gaan 
obstakels in de weg liggen waar je in eerste 
instantie moeilijkheden mee zal krijgen 
maar gaandeweg betert ook deze horde. 
Een coach aanwerven om jou vanaf dag 
1 te gaan begeleiden in jouw persoonlijke 
transformatie geeft jouw een voorzet op de 
concurrentie. 

Ik ga jou als coach het reilen en zeilen 
meegeven om zo goed mogelijk te eindigen 
met de doelstelling die jij voor ogen hebt. 
Een nieuwe levensstijl aangaan vergt 
aanpassing, discipline en dit start vooral bij 
jezelf. Jij moet hiervoor willen gaan, jij moet 
hier duidelijk met jezelf aan tafel zitten en 
zeggen “nu is het genoeg geweest, ik wil 
verbetering zien!” Mensen die een fit en 
gezond lichaam willen onderhouden, maken 
van hun sport- en voedingspatroon een 
evenwichtige routine. 

Wanneer iemand 99% van de tijd bewust is 
hoe hij moet trainen, wat hij moet eten en 
welke factoren hem of haar een voorzetje 
geven op de rest, dan is de overige 1% 
toegewezen aan vrije tijd. We zijn sociale 
beesten. Af en toe een drankje moet kunnen. 
Een festival meepikken, een feestje vieren, dit 
zijn zaken die jij nog steeds kan doen zonder 
al te veel problemen. Hoe stipt iemand met 
zijn nieuwe levensstijl omgaat is geheel aan 
de persoon zelf. Ik ben vooral voorstander 
om voldoende balans in je leven te bewaren.

Dankzij dit E-BOOK wil ik jou alvast een duw in 
de goeie richting geven, want als jij deze tips 
en informatie gaat toepassen op jezelf, is niks 
onmogelijk! 

Tijs!


