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Inleiding 

Bedankt voor het aanschaffen van dit E-book. 

Dit E-book is ontworpen om je zo effectief en overzichtelijk mogelijk de broodnodige handvatten aan te 

reiken zodat je zelfstandig aan de slag kunt gaan om jouw sportieve doelen te bereiken. 

Je zult leren hoe je je voeding en training kunt optimaliseren om spiermassa op te bouwen en vervolgens 

je vetpercentage te verlagen totdat je tevreden bent met je eigen lichaam. 

Er worden dus twee onderwerpen behandeld en dit zijn ook de enige onderwerpen die je nodig hebt je 

doelen te bereiken: Voeding en Training. 

Wetenschappelijke kennis is eigenlijk niet vereist en is in dit E-book daarom ook veelal weggelaten. 

Alleen de informatie die je nodig hebt om jouw doelen te bereiken worden in dit E-book gepresenteerd 

om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden. De informatie is uiteraard wel gebaseerd op 

wetenschappelijk bewezen studies en hebben zich keer op keer in de praktijk bewezen. 

Pas je de informatie toe die je in dit E-book zult vinden dan is het onmogelijk om geen resultaten te 

boeken. Natuurlijk mag je altijd contact opnemen en help ik je graag verder op jouw pad om je 

droomlichaam te realiseren. 

Veel leesplezier en succes met je voeding en training! 

Wesley  
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VOEDING 
Een goede voeding is van essentieel belang om jouw droomlichaam te realiseren. Zonder een goede 

voeding zullen je resultaten ook uitblijven. In dit hoofdstuk worden alle punten op gebied van voeding 

behandeld die je nodig hebt om succesvol spiermassa op te bouwen. Ook wordt behandeld hoe je 

optimaal vet kunt verliezen waarbij je spiermassa behouden blijft en je dus een mooi, afgetraind, 

gespierd lichaam kunt realiseren. 

Voedingspiramide 

Ik wil je alvast kennis laten maken met de voedingspiramide, zie afbeelding hieronder. 

 

De voedingspiramide illustreert in welke mate verschillende aspecten van de voeding van belang zijn.  

Hoe lager in de piramide hoe belangrijker wat erin staat. Dit betekent dat het kopje ‘gedrag en leefstijl’ 

het belangrijkste is wanneer het gaat om de voeding. Vervolgens de ‘energiebalans’ of hoeveel energie je 

dagelijks binnenkrijgt en verbrandt, gevolgd door de verdeling van de ‘macronutriënten’ of hoeveel gram 

koolhydraten, eiwitten en vetten je nodig dagelijks binnenkrijgt, dan de ‘micronutriënten’ of de soort en 

hoeveelheid vitamines en mineralen je nodig hebt en als laatste de ‘supplementen’ die je kunt gebruiken 

als aanvulling op je voeding. 

Hier zullen we iets dieper op in gaan waarbij we beginnen met de minst belangrijke factor in de voeding 

en eindigen met de meest belangrijke factor. 
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Supplementen 

Supplementen zijn het minst belangrijk in de voedingspiramide. Voedingssupplementen helpen alleen de 

onderdelen te krijgen die je niet uit je normale voeding kunt krijgen, maar zijn alles behalve essentieel, 

en zijn daarom slechts een ‘kers op de taart’. Hieronder staat een overzicht van supplementen en hun 

bewezen werking met aanbevolen dosering. 

Supplement Werking Aanbevolen dosering 

Koolhydraten  Levert brandstof 3-7g/kg lg/dag Normale training 

7-10g/kg lg/dag Duurtraining 

10-12g/kg lg/dag Topprestaties 

Post Workout: 0.8-1.2g / kg 

VVM (vetvrije massa) 

Eiwitten  Stimuleren van spiergroei/herstel 

Helpt het verzadigingsgevoel verhogen 

Beschermt het immuunsysteem 

0.8g/kg lg/dag (ADH) 

1.2-1.4g/kg lg/dag Duurtraining 

1.6-2.2.g/kg 

lg/dag Krachttraining 

Post Workout: 0.3-0.4g / 

kg VVM (vetvrije massa) 

Glutamine  Onderhoudt immuunsysteem, darmgezondheid en 

spierfuncties 

0.5-0.57g/kg lg 

HMB  Beschermt tegen spierafbraak 3g/dag of 2×1.5g/dag verspreid 

over de dag 

Bèta-Alanine  Werkt als een buffer tijdens hoge intensiteit en 

verlengt hierdoor de prestatieduur 

3-6.4g/dag 

Verspreid over de training 

Creatine  Verbetert prestaties bij hoge intensiteit en bij 

explosieve bewegingen, verhoogd kracht 

5g/dag 

Cafeïne Stimuleert het centrale zenuwstelsel 

Stelt vermoeidheid uit, verhoogt de concentratie 

1-3mg/kg lg 45 min vóór 

activiteit 

Omega-3 

vetzuren  

Vermindert ontstekingen, goed voor hart- en 

bloedvaten 

1-3g EPA/DHA per dag 

Natrium  Verbetert opname van vloeistoffen en gaat hierbij 

spierkramp tegen 

50 mmol/l 

Klik op de naam van het product (linker kolom) om het product in de webshop te bekijken. 

http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fcarbs%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Feiwittenwhey%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Faminozuren%2Fglutamine%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fbodybuilding%2Fh-m-b-%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Faminozuren%2Fbeta-alanine%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fcreatine%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fworkouts%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fvitamines%2Fomega-3%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fvitamines%2Fomega-3%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fworkouts%2Ftijdens-de-training%2Fvitargo%2Fvitargo-elektrolyte%2F%3Fsqr%3Dnatrium%26
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Timing van maaltijden 

De timing van maaltijden is in de meeste gevallen niet relevant wanneer het gaat om het opbouwen van 

spiermassa. Timing van maaltijden speelt meer een rol bij sporters die vaker per dag trainen of voor 

langere tijd achter elkaar zware prestaties moeten leveren. Het belangrijkste is dat iedere dag de 

hoeveelheid benodigde voedingsstoffen wordt geconsumeerd welke het lichaam nodig heeft.  

Eet dus op de momenten waarop jou dit het beste uitkomt, maar zorg dat je aan het einde van iedere 

dag de hoeveelheid voedingsstoffen binnen hebt gekregen die jouw lichaam nodig heeft. Deze 

hoeveelheden bepalen we later in dit boek onder het kopje ‘dagelijkse voedingsbehoeften’. 

Twee factoren moeten in ieder geval in check zijn: er moet gezorgd worden dat voldoende calorieën 

worden ingenomen en dat voldoende eiwitten beschikbaar zijn voor het lichaam om nieuwe (spier)cellen 

aan te maken. Kun je niet wachten dan kun je alvast doorgaan naar het hoofdstuk ‘Dagelijkse 

voedingsbehoeften’ om jouw voedingsbehoeften te bepalen. 

Micronutriënten 

Hieronder vallen de vitamines, mineralen, water enz. Wanneer de punten behandeld bij de 

macronutriëntenverdeling in orde zijn, zal automatisch bijna altijd ook aan de behoeften van 

micronutriënten in de voeding worden voldaan. Bij een energie tekort, dus tijdens een periode van 

gewichtsafname is het wel verstandig een Multi-vitamine preparaat te gebruiken, om er zeker van te zijn 

dat er geen tekort ontstaat van bepaalde vitamines en mineralen. 

Macronutriënten 

Macronutriënten zijn de voedingsstoffen uit de voeding waar het lichaam energie uit haalt. Dit zijn: 

Koolhydraten  4 kcal per gram 

Eiwitten 4 kcal per gram   

Vetten  9 kcal per gram 

Alcohol  7 kcal per gram 

 

De verdeling van deze macronutriënten is van belang om de stofwisseling te optimaliseren en te zorgen 

dat het lichaam voldoende energie tot zijn beschikking heeft, voldoende bouwstenen voor spieropbouw 

en herstel en voldoende vetten voor opname van vet oplosbare vitamines, essentiële vetzuren etc. 

Energiebalans 

De energie balans bepaalt in grote mate de resultaten die je zult behalen. Energie IN = Energie UIT. 

Consumeer je meer calorieën dan je nodig hebt, dan kom je aan. Consumeer je minder calorieën dan je 

nodig hebt, dan val je af. Dit is dé belangrijkste regel bij het aankomen / afvallen en op dit feit (energie in 

= energie uit) is ieder dieet programma gebaseerd.  
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Gedrag en leefstijl 

De belangrijkste factor is jouw leefstijl en gedrag. Deze kan alle niveaus van de piramide beïnvloeden. 
Het belangrijkste is dat je consistent blijft en nauwkeurig bent wanneer het op je dagelijkse voeding 
aankomt. Ben echter niet te strikt in je dieet, omdat de kans groot is dat je dit niet lang vol zult houden. 
Beloon jezelf eens in de zoveel tijd, wanneer je vooruitgang dit toelaat.  
 
Realiseer je ook dat wij geen robots zijn en het dus niet nodig is alles exact op de gram af te wegen. De 
ene dag verbrand je ook meer calorieën dan de andere dag door verschil in lichamelijke activiteit. Let wel 
op dat bij gewichtsafname het afwegen en naleven het aantal gram product wel iets nauwkeuriger komt 
dan wanneer je probeert aan te komen. 
 
Niet ieder product hoeft afgewogen te worden al is het wellicht in het begin handig dit wél grotendeels 
te doen. Na verloop van tijd kun je het aardig nauwkeurig schatten en heb je bij de meeste 
voedingsmiddelen geen weegschaal meer nodig. 
 
Richt je op een permanente verandering van je leefstijl, zodat je op een gegeven moment onbewust de 
juiste voeding keuzes maakt. Ik grijp altijd terug op de definitie van dieet, omdat deze zichzelf verklaart: 
 
Definitie van ‘dieet’ – een voeding die aan een specifieke leefregel voldoet. Het woord is afgeleid van het 
Griekse woord diatia, wat letterlijk “leefregel” betekent. Een tijdelijk dieet bestaat dus niet!  
 
Dit betekent uiteraard niet dat je niet kan of mag genieten van eten en drinken. Beloon jezelf eens in de 
zoveel tijd maar zorg dat je niet terugvalt in slechte eetgewoonten en de grootste tijd gezond en 
verantwoord bezig bent met je voeding.  
 
Praktische tips: 
 

 Wat je niet in huis haalt, kun je ook niet eten, koop dus gezonde producten en geen ongezonde 
producten 

 Voorbereiding: kook maaltijden in bulk zodat je porties kan invriezen of gekoeld kan bewaren voor 1, 
2, 3 dagen later voor de momenten waarop je geen tijd hebt om te koken 

 Wanneer je een beslissing moet maken, vraag jezelf dan of het gevolg van de keuze die je maakt je 
dichter bij je doel brengt of je juist een stap verder verwijdert van je doel 

 Niemand is verantwoordelijk voor jouw lichaam behalve jij, neem dus het heft in eigen handen 

 Maak een beslissing dat je kosten wat kost jouw doel gaat behalen en vertel zoveel mogelijk anderen 
(vrienden, kennissen) hierover 

 Vier je successen, hoe klein deze ook zijn. Je hoeft jezelf niet te belonen met iets lekkers (mag wel) 
maar je kunt ook denken aan die nieuwe schoenen die je graag wilt hebben of die vakantie naar dat 
land waar je al zolang naar toe wilt, kortom waar jij gelukkig van wordt. Beloon je harde werk. 

 Schrijf je doel(en) op een briefje: wat je wilt bereiken, hoe je dit gaat bereiken en wanneer je dit 
bereikt zult hebben (zet dus een deadline voor je doel(en)). Lees dit briefje dagelijks wanneer je naar 
bed gaat en wanneer je opstaat en associeer je doelen met positieve emoties en een diepgeworteld 
verlangen je doel(en) te bereiken. Visualiseer jezelf al in bezit van je doel(en). Je onbewuste zal je de 
juiste richting op sturen en je zult de juiste stappen nemen richting je doel(en). 
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Eiwitten 

Eiwitten zijn van essentieel belang bij het opbouwen van spiermassa. Eiwitten zijn opgebouwd uit ketens 

aminozuren. Van aminozuren bestaan er 22 verschillende soorten waarvan er voor de mens 9 essentieel 

zijn. Deze 9 aminozuren kan de mens niet zelf aanmaken, maar moeten per se via de voeding worden 

ingenomen.  

Aminozuren 

De 9 essentiële aminozuren zijn Lysine, Isoleucine, Valine, Fenylalanine, Threonine, Tryptofaan, Histidine, 

Leucine en Methionine 

De samenstelling van de aminozuren in producten bepaalt of het wél of géén hoogwaardige bron van 

eiwit is. Wanneer een product de volgende hoeveelheden aan aminozuren bevat, kan worden gesproken 

van een product met een volledig aminozuurpatroon en dus een hoogwaardige eiwitbron. 

Essentieel aminozuur FAO referentie (mg aminozuur per gram eiwit) 

Histidine 15 

Isoleucine 30 

Leucine  59 

Lysine 45 

Methionine+Cysteine 22 

Fenylalanine+Tyrosine 30 

Threonine 23 

Tryptofaan 6 

Valine  39 

 

Producten kunnen in een maaltijd gecombineerd worden om samen een volledig aminozuurpatroon te 

verkrijgen. Wanneer een maaltijd een tekort heeft aan slechts één van de essentiële aminozuren dan kan 

de eiwitsynthese, het opbouwen van eiwitten, dus ook spiermassa, niet plaatsvinden.  

In het algemeen kan worden aangenomen dat dierlijke producten als eiwitbron een vollediger 

aminozuurpatroon bevatten dan plantaardige eiwitbronnen. Zie de tabel op volgende pagina voor een 

overzicht van verschillende eiwitbronnen en hun essentiële aminozuurprofiel vergeleken met de 

richtlijnen van de FAO van bovenstaande tabel. 
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Essentieel aminozuur FAO  

(volwassenen) 

erwt soja aardappel maïs tarwe rijst gelatine quinoa  vis (tilapia) Caseïnaat 

(melk) 

Isoleucine 30 45 47 59 37 37 24 15 41 33 57 

Leucine 59 84 71 98 136 70 51 30 71 79 104 

Valine  39 50 47 86 53 43 34 24 63 42 68 

Histidine 15 25 26 18 - 21 16 10 24 22 29 

Lysine 45 73 60 76 26 23 24 38 52 85 83 

Methionine+Cysteine 22 20 24 34 29 40 21 8 29 31 31 

Fenylalanine+Tyrosine 30 94 89 124 95 76 54 26 79 66 111 

Threonine 23 39 35 62 36 28 24 18 43 42 46 

Thrytofaan 6 10 12 14 11 12 - - 37 9 14 

 

Zoals je ziet in bovenstaande tabel leveren een aantal eiwitbronnen onvoldoende hoeveelheden van de 

essentiële aminozuren ten opzichte van de richtlijnen van de FAO, waardoor geen eiwitsynthese plaats 

kan vinden in het lichaam en dus geen spieropbouw plaats kan vinden. 

Gelukkig is het mogelijk verschillende eiwitbronnen met elkaar te combineren, dit is dan ook de aanpak 

die wordt gebruikt in veel veganistische diëten. 

Onvolledige aminozuurpatroon: erwt eiwit, soja eiwit, maïs eiwit, tarwe eiwit, rijst eiwit en gelatine. 

Een goed voorbeeld van het aanvullen van verschillende eiwitbronnen is bijvoorbeeld graandproducten 

zoals muesli, cornflakes of haver met melk (caseïnaat eiwit, rechts in de tabel).  

Caseïnaat vult het tekort van het aminozuur lysine aan in tarwe eiwit (zie tabel). 

Biologische waarde 

Een andere maatstaaf die wordt gebruikt om de kwaliteit van een eiwitbron aan te geven is de 

biologische waarde welke wat makkelijker is in gebruik. Zie tabel op de volgende pagina voor de 

biologische waarde van verschillende producten. 

De biologische waarde is gebaseerd op de verteerbaarheid en opname van het eiwit. Een kippen-ei is 

gesteld op een biologische waarde BW = 100.  

Hoe hoger de BW hoe hoger de kwaliteit van de eiwitbron is en hoe beter het eiwit kan worden 

opgenomen in ons lichaam om vervolgens te worden gebruikt voor eiwitsynthese, spieropbouw. 
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Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk verschillende eiwitbronnen met een hoge BW (biologische waarde) in 

je dieet verwerkt. 

Koolhydraten 

http://www.sportenvoedingopmaat.nl/voeding/koolhydraten-en-sport/ 

Vetten 

http://www.sportenvoedingopmaat.nl/voeding/vetten-en-sport/ 

 

 

Bron Biologische waarde 

Ei(heel) 100 

Ei(eiwit) 88 

Kip / Kalkoen 79 

Vis 70 

Rund(mager) 69 

Melk(koe) 60 

Rijst(volkoren) 57 

Rijst(witte) 56 

Pinda’s 55 

Tarwe(bloem) 52 

Peulvruchten 35 

Aardappels(wit) 34 

Whey Isolaat 

(eiwitpoeder) 

140 

Whey Concentraat 

(eiwitpoeder) 

120 

Caseïne 

 (eiwitpoeder) 

77 

Soja 

(eiwitpoeder) 

74 

http://www.sportenvoedingopmaat.nl/voeding/koolhydraten-en-sport/
http://www.sportenvoedingopmaat.nl/voeding/vetten-en-sport/
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Dagelijkse voedingsbehoeften 

Stap 1 Energiebehoefte berekenen 

Basaalmetabolisme 

Ieder lichaam heeft een eigen energiebehoefte, dat wil zeggen een hoeveelheid energie welke dagelijks 

door het lichaam wordt gebruikt. Deze energiebehoefte is afhankelijk van een aantal factoren 

waaronder: geslacht, leeftijd, gewicht, lengte, lichaamscompositie en natuurlijk het activiteitsniveau. 

In 1918 – 1919 werd de Harris-Benedict formule opgesteld welke tegenwoordig nog steeds overal ter 

wereld wordt gebruikt om een schatting te maken van de dagelijkse energiebehoefte: het BMR of wel 

het basaalmetabolisme, de hoeveelheid energie die jouw lichaam in rust dagelijks verbruikt. 

De formule luidt als volgt: 

Mannen   BMR = 66.5 + ( 13.75 x gewicht in kg ) + ( 5.003 x lengte in cm ) – ( 6.755 x leeftijd in jaren ) 

Vrouwen  BMR = 655 + ( 9.563 x gewicht in kg ) + ( 1.850 x lengte in cm ) – ( 4.676 x leeftijd in jaren ) 

 

Met de vernieuwde (meer nauwkeurige) versie opgesteld in 1984 door Roza en Shizgal: 

Mannen BMR = 88.362 + (13.397 x gewicht in kg) + (4.799 x lengte in cm) - (5.677 x leeftijd in jaren) 

Vrouwen BMR = 447.593 + (9.247 x gewicht in kg) + (3.098 x lengte in cm) - (4.330 x leeftijd in jaren) 

 

Activiteit factor 

Het basaalmetabolisme BMR houdt geen rekening met activiteit. Bepaal daarom ook jouw 

activiteitsfactor met behulp van onderstaande tabel. 

Weinig tot geen beweging Dagelijkse energiebehoefte = BMR x 1.2 

Lichte training (1–3 dagen per week) Dagelijkse energiebehoefte = BMR x 1.375 

Gemiddelde training (3–5 dagen per week) Dagelijkse energiebehoefte = BMR x 1.55 

Zware training (6–7 dagen per week) Dagelijkse energiebehoefte = BMR x 1.725 

Zeer zware training (2+ keer per dag, zware training) Dagelijkse energiebehoefte = BMR x 1.9 

Rekenhulp 

Je zou hier zelf je energiebehoefte kunnen berekenen met behulp van een op deze website (volg stap 1) 

geïntegreerd rekenprogramma (super snel en gemakkelijk). 

http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/artikelen-voeding/voedingsschema-maken/
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Zorg dat je eerst jouw energiebehoefte hebt berekend via bovenstaande link voor dat je verder gaat. 

http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/artikelen-voeding/voedingsschema-maken/
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Stap 2 Doel bepalen 

Aankomen of afvallen 

Nu je jouw dagelijkse energiebehoefte hebt bepaald, moet je een doel stellen voor jezelf. 

Bepaal voor jezelf een doel: 

 Aankomen in gewicht (opbouwen van spiermassa) 

 Afnemen in gewicht (droogtrainen, vetpercentage behouden en behouden van spiermassa) 

 Gelijk blijven in gewicht (spiermassa en vetpercentage behouden) 

 

Gelijk blijven in gewicht  

Je zou aankomen en afvallen kunnen zien als een soort wipwap, zie afbeelding hieronder. Om precies 

gelijk te blijven in gewicht moet je precies binnenkrijgen wat jouw lichaam dagelijks verbruikt. We 

hebben het hier over de energiebehoefte, ofwel de hoeveelheid calorieën die jouw lichaam dagelijks 

verbruikt en inneemt via de voeding. Blijf je gelijk in gewicht, dus in evenwicht dan consumeer je 

evenveel calorieën als jouw lichaam nodig heeft. We kunnen dan zeggen: calorieën in = calorieën uit. 

 

Aankomen in gewicht 

Als je wilt aankomen, moet je meer energie binnenkrijgen dan jouw lichaam nodig heeft. Dit overschot 

aan energie wordt dan gebruikt om spiermassa op te bouwen, maar ook om vetmassa op te bouwen.  

Je wilt daarom wat extra calorieën binnenkrijgen bovenop je energiebehoefte om zo een overschot aan 

calorieën te krijgen. Bij een te groot overschot (teveel calorieën) zal een zeer snelle gewichtstoename 

plaatsvinden waarbij veel vetmassa wordt aangezet. Dit is natuurlijk ongewenst. Zie de tabel op de 

volgende pagina om te bepalen hoe groot jouw calorie overschot moet zijn. 
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Niveau atleet Gewenste gewichtstoename per maand 

Man Vrouw 

Beginner 2-3 lbs** +300 kcal/dag 1-1,5 lbs** +150 – 200 

kcal/dag 

Gemiddelde 1-2 lbs** +100 – 200 

kcal/dag 

~1 lbs** +100 – 150  

kcal/dag 

Gevorderde Progressieve overbelasting en 

herstel* 

Progressieve overbelasting en 

herstel* 

 

*Focus ligt op structurele toename in gebruikt gewicht bij oefeningen en een toename in kracht. Dit uit 

zich in meer herhalingen en/of meer kracht en gaat gepaard met voldoende herstel tussen trainingen. 

Energie-inname ligt nét boven onderhoud. 

**1 lbs = 0.45 kilogram 

Ga uit van een maximum overschot van 300-500 calorieën per dag. Anders zul je echt veel vetmassa 

aanzetten. 

Je telt nu jouw dagelijkse energiebehoefte en het calorieoverschot bij elkaar op en gaat door naar stap 3 

in de rekenhulp. 

Afnemen in gewicht 

Als je wilt afvallen, moet je minder energie binnenkrijgen dan jouw lichaam nodig heeft. Dit tekort aan 

energie wordt door jouw lichaam gecompenseerd door reserves in jouw lichaam, vetmassa maar helaas 

ook spiermassa, te verbranden voor energie.  

Afvallen zonder spiermassa te verliezen is daarom ook vrij lastig. Het is van belang geleidelijk (niet te 

snel) af te vallen, voldoende eiwit binnen te krijgen, en zoveel mogelijk kracht te behouden tijdens het 

afvallen. 

Gewichtsafname moet niet te snel verlopen, omdat anders veel spiermassa verloren gaat. Een 

gewichtsverlies van maximaal 1% per week kan worden aangehouden als bovengrens. Het veiligste is om 

uit te gaan van een gewichtsverlies van 0.5% per week. Vul de rekenhulp in en neem je definitieve 

energiebehoefte mee naar stap 3. 

 



16 

  © Wesley van den Boogaard | 2015 

Stap 3 Macronutriënten bepalen 

Hoeveel eiwitten 

De dagelijkse eiwitbehoefte van de gemiddelde Nederlander ligt redelijk laag en aan deze behoefte 

wordt dan in de meeste gevallen ook ruimschoots voldaan. De eiwitbehoefte voor mensen die niet of 

slechts recreatief sporten is ongeveer 1 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag. 

Sporters hebben een verhoogde eiwitbehoefte, omdat door inspanning (training) eiwit een kleine 

bijdrage levert aan de energievoorziening en wordt verbrand als energiebron. Daarnaast is extra eiwit 

nodig voor het lichaam om zich te herstellen van de training(en) door beschadigd spierweefsel te 

herstellen en extra spierweefsel op te bouwen.  

Hieronder volgen een aantal richtlijnen voor de dagelijkse eiwitinname van verschillende doelgroepen. 

1.2 - 1.6 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht is voldoende voor de meeste sporters om te voorzien 

in hun dagelijkse eiwitbehoefte.  

Sporters in de groei kunnen uitgaan van een eiwitbehoefte van 2 gram eiwit per kilogram 

lichaamsgewicht per dag. 

In tabel 1 hieronder vind je een volledig overzicht van de dagelijkse eiwitbehoefte per doelgroep. 

Tabel 1 Dagelijkse eiwitbehoefte van verschillende doelgroepen 

Doelgroep Dagelijkse eiwitbehoefte 

Niet-actieve mensen 0.8 gram eiwit per kg lichaamsgewicht  

Recreatieve sporters 1.0 gram eiwit per kg lichaamsgewicht  

Krachtsporters op onderhoud  1.2 gram eiwit per kg lichaamsgewicht 

Krachtsporters spieropbouw fase 1.6 gram eiwit per kg lichaamsgewicht 

Duursporters matig trainingsprogramma 1.2 gram eiwit per kg lichaamsgewicht 

Duursporters zware en lange 

trainingsprogramma’s 

1.7 gram eiwit per kg lichaamsgewicht 

Sporters in de groei 2.0 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht 

Vrouwelijkse sporters 15% minder dan mannen (15 % minder ten opzichte van 

bovenstaande waarden) 
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Direct na het sporten is het verstandig om 20 gram extra eiwitten in te nemen om spiergroei en herstel 

te optimaliseren. Zie tabel 2 hieronder. 

Tabel 2 Extra eiwit-inname  

Na het sporten voor optimale spiergroei 20 gram 

Versneld herstel na een zware trainingssessie 20 gram 

Ga uit van een snel opneembare, hoogwaardige eiwitbron zoals wei-eiwit in combinatie met een snel-

opneembare koolhydraatbron zoals glucose, maltodextrine of dextrose. De optimale verhouding 

eiwitten: koolhydraten is 1: 3. Wanneer je 20 gram eiwit neemt staat dit dus gelijk aan 20*3 = 60 gram 

koolhydraten. 

Teveel eiwit 

Teveel eiwit heeft geen negatieve effecten op de gezondheid. In Nederland is een aanbevolen 

bovengrens opgesteld van 25 energieprocent eiwit per dag. Dit betekent dat niet meer dan een kwart 

van de dagelijkse calorieën uit eiwit mag komen.  

Te weinig eiwit 

Te weinig eiwit kan leiden tot spierafbraak. Spierafbraak vindt vooral plaats wanneer het lichaam in een 

toestand is waarin het te weinig energie tot zijn beschikking heeft, dus tijdens het afvallen bijvoorbeeld 

of tijdens lange en intensieve trainingssessies / activiteiten.  

Definitieve eiwitinname 

Hoeveel eiwit heb je dus nodig? 

Wanneer we spiermassa willen opbouwen kunnen we beter het zekere voor het onzekere nemen en er 

zeker van zijn dat onze eiwitinname voldoet aan onze eiwitbehoefte. 

Spiermassa opbouwen 

Ga wanneer je spiermassa op wil bouwen uit van 2.0 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag. 

Droogtrainen, afvallen 

Tijdens het droogtrainen of afvallen, kun je uitgaan van een 10% hogere inname om verlies van 

hardverdiende spiermassa te voorkomen, te beperken. Dit komt neer op 2.2 gram eiwit per kilogram 

lichaamsgewicht per dag. 

Onderhoud 

Ben je tevreden met de hoeveelheid spiermassa en je vetpercentage dan zorg je dat je op onderhoud 

gaat eten en je eiwitbehoefte stelt op minimaal 1.2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht per dag. 

Vul met behulp van de rekenhulp bij stap 3 het energiepercentage in dat overeenkomt met jouw 

eiwitbehoefte. 
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Hoeveel vetten 

Nadat de eiwitbehoefte is bepaald, kan de hoeveelheid vet worden berekend. De hoeveelheid vetten 

welke je binnen dient te krijgen wordt gesteld op minimaal 20 energieprocent. Tijdens het aankomen 

zou 25 energieprocent aangehouden kunnen worden. Vul deze hoeveelheid in de rekenhulp bij stap 3. 

Hoeveel koolhydraten 

Koolhydraten zijn ontzettend belangrijk omdat deze worden gebruikt door het lichaam als primaire 

energiebron.  

Het aantal calorieën wat we nog over hebben nadat we de calorieën uit hiervoor bepaalde aantal gram 

eiwitten en vetten hebben afgetrokken van onze energiebehoefte, vullen we in met koolhydraten. 

Wanneer je nu de energiepercentages van koolhydraten, eiwitten en vetten bij elkaar optelt zou je uit 

moeten komen op 100%. Wees er zeker van dat dit klopt, want anders gaat het goed fout! 

Snelle benadering met energiepercentages 

Een snellere maar veel minder nauwkeurige benadering is de toepassing van de volgende 

energiepercentages, voor krachtsporters: 

Koolhydraten: 50 energieprocent 

Eiwitten: 30 energieprocent 

Vetten: 20 energieprocent 

 

Voor duursporters kunnen de volgende energiepercentages worden aangehouden: 

 

Koolhydraten: 60 energieprocent 

Eiwitten: 20 energieprocent 

Vetten: 20 energieprocent 

 

Ik raad je echter aan het nauwkeurig te berekenen zoals we dit in de voorgaande stappen hebben 

gedaan. 

 

Voor een voorbeeld berekening, zie volgende pagina. 
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Voorbeeldberekening voedingsbehoeften 

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens: Man, 20 jaar oud, 80 kilogram, 180 cm lang,  

sport 3-5 x per week (activiteitsfactor = 1.55) 

Stap 1 Energiebehoefte bepalen 

Basaal metabolisme BMR 

Met behulp van de Harris-benedict formule berekenen we het BMR en vervolgens de dagelijkse 

energiebehoefte. 

BMR  = 88.362 + (13.397 x gewicht in kg) + (4.799 x lengte in cm) - (5.677 x leeftijd in jaren) 

 = 88.362 + (13.397 x 80) + (4.799 x 180) - (5.677 x 20) 

 = 88.362 + (1071.76) + (863.82) - (113.54) 

 = 1910.402 

Dagelijkse energiebehoefte  =  BMR * activiteit factor 

    = 1910.402 * 1.55 

    = 2961 kcal per dag 

Dit is de dagelijkse hoeveelheid calorieën om op gewicht te blijven, dus niet af te vallen en niet aan te 

komen. 

Stap 2  Doel vaststellen 

Aankomen 

Stel de proefpersoon wil aankomen in spiermassa, dan hebben we een calorie overschot nodig, 

waarvoor we nu 300 kcal pakken: 

Definitieve energiebehoefte = 2961 + 300 

    = 3261 kcal per dag 

Met deze hoeveelheid calorieën zal de proefpersoon zo’n 2-3 lbs (0.9 – 1.4 kg) per maand aankomen 

(100 á 400 gram per week). Zie de tabel voor verschillende calorie overschotten en bijbehorende 

gewichtstoename. Hanteer hier maximaal een calorie overschot van 500 kcal per dag. 
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Afvallen 

Stel de proefpersoon wil droogtrainen of afvallen, dan gaan we uit van een gewichtsverlies van 0.5% per 

week: 

Gewenst gewichtsverlies per week = 80*0.005 = 0.4 kg gewichtsverlies per week (400 gram per week). 

1 lbs (0.45 kg) gewichtsafname vergt circa 3500 kcal. Om 400 gram per week af te vallen is daarom een 

dagelijks energietekort benodigd van (0.4*2.2*3500) / 7 = 440 kcal. 

De dagelijkse energiebehoefte om 400 gram per week af te vallen wordt dan 2961 – 440 = 2521 kcal per 

dag. Hanteer hier een maximaal gewichtsverlies van 1% per week. 

 

Snap je geen bal van de berekeningen, dat geeft niets, dan volg je gewoon de rekenhulp! Klik hier 

 

 

Kun je het nog bijhouden dan gaan we verder naar stap 3 op de volgende pagina… 

 

 

http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/artikelen-voeding/voedingsschema-maken/
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Stap 3 Macronutriënten bepalen 

Nu gaan we de macronutriënten bepalen: het aantal gram koolhydraten, eiwitten en vetten. 

We gaan even uit van een energiebehoefte van 3261 kcal per dag welke we in vorige stap hebben 

bepaald voor het opbouwen van spiermassa (aankomen van 100-400 gram per week). 

Koolhydraten en eiwitten bevatten beide 4 kcal per gram en vet bevat 9 kcal per gram. 

Eiwitbehoefte 

We gaan uit van een eiwitbehoefte van 2 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht voor onze 

proefpersoon: 80 * 2 = 160 gram eiwit per dag.  

De dagelijkse eiwitbehoefte is dus 160 gram. 

Makkelijk toch? 

Vetbehoefte 

Nu bepalen we de vetinname door 20 energieprocent te hanteren. 

20 energieprocent van 3261 kcal = 0.2 * 3261 = 652 kcal. 

Omdat vet 9 kcal per gram bevat zit er 652 / 9 = 72 gram vet in 652 kcal.  

De dagelijkse vetinname is dus 72 gram. 

Koolhydraatbehoefte 

Als laatste bepalen we de koolhydraatbehoefte. 

Hiervoor moeten we weten hoeveel kcal we nog over hebben. 

We hebben 160 gram eiwit en 72 gram vet wat samen neerkomt op een energie inhoud van (160*4) + 

(72*9) = 1292 kcal. 

We houden dan over voor onze koolhydraten: 3261 – 1292 = 1969 kcal. 

Koolhydraten bevatten 4 kcal per gram, dus houden we over: 1969 / 4 = 492 gram koolhydraten. 

De dagelijkse koolhydraat inname is dus 492 gram. 

 

Einde berekening. 
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Stap 4  Voedingsdagboek bijhouden 

Nu moet de proefpersoon zorgen dat hij dagelijks voldoet aan de voedingswaarden die we zojuist 

hebben bepaald: 3261 kcal, 492 gram koolhydraten, 160 gram eiwit en 72 gram vet. 

Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de volgende gratis applicaties: 

 www.myfitnesspal.com 

 www.fitday.com 

 www.voedingscentrum.nl 

 www.livestrong.com 

Mijn voorkeur en van vele klanten gaat uit naar myfitnesspal. 

Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk gezonde producten gebruikt in je dieet, maar ook hier en daar 

producten gebruikt waar je echt van kunt genieten. Zo houd je je dieet makkelijker vol en zul je merken 

dat het makkelijker is dan je ooit had gedacht. 

 

http://www.myfitnesspal.com/
http://www.fitday.com/
https://mijn.voedingscentrum.nl/nl/eetmeter/
http://www.livestrong.com/myplate/
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Hoeveel vezels 

Voor mannen geldt een richtlijn van minimaal 25 gram vezels per dag. 

Voor vrouwen geldt een richtlijn van minimaal 20 gram vezels per dag. 

De richtlijn volgens de Gezondheidsraad is een vezelinname van 30 tot 40 gram per dag afgeleid van het 

effect van vezels op de darmwerking en het voorkomen van coronaire hartziekten. De vezels moeten van 

nature uit de voeding afkomstig zijn, zoals vezels uit fruit, groenten en granen. 

Hoeveel vocht 

Een goede richtlijn om dagelijks voldoende vocht binnen te krijgen is 0.043 * lichaamsgewicht in kg. 

Voor een persoon van 80 kg komt dit neer op 80*0.043 = 3.4 Liter vocht per dag. Dit is de hoeveelheid 

vocht welke je binnen dient te krijgen via het drinken. Alle type drank tellen mee behalve alcoholische 

dranken. De voorkeur gaat uit naar water, koffie en thee zonder suiker of melk.  

Tijdens inspanning zou je ongeveer 0.25 liter vocht per kwartier moeten aanvullen.  

Hoeveel maaltijden 

Hoeveel maaltijden of eetmomenten je per dag moet incalculeren ligt volledig aan jou. Het is niet nodig 

om 6 – 8 kleine(re) maaltijden per dag te nemen wanneer je er ook in kan slagen om in 3 maaltijden per 

dag je dagelijkse voedingsstoffen (kcal, koolhydraten, eiwitten, vetten, vezels, vocht) binnen te krijgen. 

Ga dus voor jezelf na wat jij het prettigste vindt en pas dit toe. 

Voeding vóór de training 

Vóór de training kunnen de volgende richtlijnen worden aangehouden: 

Krachtsporters zouden een korte tijd vóór de training nog een maaltijd kunnen eten. Het verschilt echter 

per persoon of de sporter hier tijdens de training last van ondervindt of niet. Een kleine hoeveelheid 

eiwit eventueel in combinatie met een kleine hoeveelheid koolhydraten zou vóór de training nog 

ingenomen kunnen worden. 

Duursporters worden geadviseerd alleen koolhydraten 2 – 3 uur vóór de training te nemen, licht 

verteerbaar (dus niet teveel eiwit, vet en vezels). Vlak voor de training is het voor duursporters beter 

niets te eten om maag/darm klachten te voorkomen. 



24 

  © Wesley van den Boogaard | 2015 

Voeding tijdens de training 

Om spierafbraak te voorkomen (voornamelijk bij het cutten) kunnen de volgende richtlijnen worden 

aangehouden:  

Aminozuren zouden ingenomen kunnen worden in de vorm van BCAA’s. BCAA’s kunnen los worden 

ingenomen of worden toegevoegd aan een eiwit shake om een hogere dosis BCAA’s te verkrijgen.  

Tijdens het sporten is het belangrijk zoveel mogelijk gebruik te maken van vloeibare voeding (dranken / 

gels) met bijvoorbeeld snelle koolhydraten en snelle eiwitten: wei-eiwit met dextrose of maltodextrine 

bijvoorbeeld. Wanneer je activiteit / training langer dan 60-90 minuten duurt dan is het verstandig een 

sportdrank te nemen tijdens je training. Dit kan een eiwitdrank zijn in combinatie met wat koolhydraten 

in de verhouding eiwit: koolhydraat = 1: 3. 

Om het zweetverlies te compenseren wordt aangeraden 1 L vocht per uur in te nemen tijdens het 

trainen. Deze hoeveelheid vocht kan het beste verdeeld worden met als richtlijn ¼ liter per kwartier aan 

te houden. Vocht kan worden ingenomen in de vorm van water of andere sportdrank(en).  

Voeding ná de training 

Voor optimaal herstel kan na de training een hoogwaardige eiwitbron zoals wei-eiwit in combinatie met 

snel opneembare koolhydraten worden ingenomen. De verhouding eiwit: koolhydraat is hierbij 1: 3 met 

de volgende hoeveelheden: 20 – 25 g eiwit: 70 – 75 g koolhydraten. 1-45 minuten na de training zou een 

dergelijke shake geconsumeerd kunnen worden voor optimaal herstel. 
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Supplementen 

Creatine 

Neem dagelijks 5 gram creatine mono hydraat op een vast tijdstip. 

Aangeraden tijdstippen: 

 Na de training (toevoegen aan de post-workout shake) 

 Vóór of tijdens het ontbijt, mixen in 250 ml water of vruchtensap (bv. sinaasappelsap) 

 

Bekijk hier creatine producten 

Eiwitten 

Eiwitpoeders kun je beschouwen als normale voeding of als supplement. Het is niets meer dan eiwit dat 

steeds verder geconcentreerd is van een bepaalde eiwitbron totdat een hoog percentage eiwit(poeder) 

is verkregen.  

Wanneer het lastig is om aan je eiwitbehoefte te voldoen, zou je eiwit shakes kunnen gebruiken welke 

hoogwaardige eiwitten in een hoge concentratie bevatten. Je zou bijvoorbeeld een shake kunnen 

drinken bij je ontbijt, als tussendoortje, voordat je naar bed gaat of voor, tijdens, na de training. 

Post-workout shake (na de training) 

Zoals al eerder vermeld is de meest optimale drank een eiwit shake gecombineerd met snel-opneembare 

koolhydraten in de verhouding eiwit: koolhydraten = 1: 3. 

20 gram eiwit en 60 gram eiwit gecombineerd in een drank direct na de training is dus optimaal voor 

spiergroei en versneld herstel. Voor de meest snelle opname ná de training ga je uit van wei-eiwit en een 

snel-opneembare koolhydraatbron (glucose, fructose, maltodextrine, dextrose) gemixt in water. 

Bekijk hier eiwitshakes 

Pre-workout 

Een pre-workout supplement is zeker geen vereiste en als beginner kun je dit supplement beter nog niet 

gebruiken.  

Pre-workouts zijn poeders welke een stimulerend effect hebben op je zenuwstelsel door hoge 

concentraties aan verschillende cafeïnes en andere stimulerende stoffen welke de focus en hartslag 

verhogen. Sommige pre-workouts bevatten ook creatine, dus houd hier rekening mee als je al een puur 

creatine supplement neemt. 

Bekijk hier pre-workout producten 

http://www.bodyenfitshop.nl/creatine/
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fcarbs%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Feiwittenwhey%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fworkouts%2Fpre-workout%2F
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Multi-vitamine 

Een multi-vitamine kan geen kwaad om zeker te stellen dat geen tekorten ontstaan aan bepaalde 

vitamines en/of mineralen. Met name tijdens het afvallen is het verstandig een Multi-vitamine te 

gebruiken. Essentieel is het niet, wanneer je met voldoende variatie en fruit, groenten en ‘gezonde’ 

producten eet en bewerkte producten tot een minimum houdt.  

Bekijk hier Multi-vitaminen 

Omega-3 

Omega-3 is een essentieel vetzuur wat niet door het lichaam aangemaakt kan worden, maar wat het 

lichaam wel nodig heeft om normaal te kunnen functioneren. Omega-6 vetzuren krijgt de gemiddelde 

westerse consument meer dan voldoende binnen via de voeding, supplementatie hiervan is dan ook niet 

nodig. Hetzelfde geldt voor omega-9 (niet essentieel vetzuur) welke in voldoende mate via de voeding 

wordt ingenomen. 

Omega-3 vermindert ontstekingen en is goed voor hart- en bloedvaten. 

Aanbevolen dagelijkse dosering gebaseerd op het beschermend effect van omega-3 op hart- en 

vaatziekten is 3 gram voor mannen en 2 gram voor vrouwen. 

Bekijk hier omega 3  

 

Wat betreft de supplementen laat ik het hierbij.  

Meer heb je écht niet nodig! 

http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fvitamines%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/vitamines/omega-3/
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TRAINING 

Spieren 

Het menselijk lichaam bestaat anatomisch gezien uit een skelet bestaande uit 206 botten dat ons 

stevigheid geeft. Het skelet wordt bij elkaar gehouden door spieren welke via pezen bevestigd zijn aan 

het skelet. De spieren in het lichaam zorgen door samentrekking dat wij ons kunnen bewegen. Spieren 

kunnen dus alleen trekken en niet duwen.  

Spieren worden onderverdeeld in dwarsgestreepte spieren en glad spierweefsel. Glad spierweefsel 

bestaat uit spiercellen van actine en myosine welke niet bewust door ons lichaam aangestuurd kunnen 

worden. De samentrekking van deze gladde spieren is traag en langzaam. Voorbeelden waar gladde 

spiercellen voorkomen in het lichaam zijn maag-darmkanaal, wand van de slagaders, blaas en de pupil 

van het oog.  

In dit ebook gaan we in op dwarsgestreepte spieren ofwel de spieren welke het skelet aansturen en 

zorgen dat wij ons lichaam kunnen bewegen. Deze spieren zijn van belang bij het opbouwen van 

spiermassa.  

Dwarsgestreept spierweefsel bestaat uit spiervezels welke bestaan uit myofibrillen. Spiervezels zijn in 

feite het resultaat van vele aan elkaar gehechtte spiercellen.  

Microscopisch gezien bestaat een dwarsgestreepte spier uit dikke en dunne filamenten 'staafjes' welke 

in en uit elkaar kunnen schuiven. Bij in elkaar schuiven spant de spier zich aan en wordt kort. Bij uit 

elkaar schuiven ontspant de spier en wordt langer. Aan de dikke filamenten zitten uitsteeksels, de 

myosine-koppen welke in rust zijn gebonden aan ATP.  
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Bij samentrekking van de spier wordt ATP gehydrolyseerd tot ADP en fosfaat waarbij energie vrijkomt. 

Door de energie die hierbij vrijkomt, bindt de myosine-kop zich aan een bindingplaats op de dunne 

filamenten, ofwel de actinefilamenten. De ADP en fosfaatgroep worden losgelaten waardoor de 

myosine-kop teruggaat naar zijn rustpositie waardoor de dikke en dunne filamenten in elkaar schuiven 

waardoor de spier zich letterlijk aanspant en korter wordt.  

Contractie van de spieren, myosine en actine filamenten: 

 

 

 

 

Dit is slechts de basis theorie van spiercontractie en hier laten we het in dit ebook bij. Hopelijk heb je nu 

een beter beeld van dit proces.  
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Fast en slow twitch spiercellen 

Het aantal spiercellen in ons lichaam is voor iedereen genetisch bepaald. We maken onderscheid tussen 

verschillende typen spiervezels: Type 1 (slow twitch), type 2 (fast twitch), type 2A en type 2B 

Type 1: Slow twitch  

Type 1 spiervezels zijn rood van kleur en kunnen trekken zich relatief langzaam samen, hebben een 

kleine doorsnede, een hoge aërobe (zuurstofrijke) capaciteit en een lage anaërobe (zuurstofarme) 

capaciteit.  

Dit alles betekent dat slow twitch spiervezels zich dus langzaam aanspannen en zich gedurende een 

lange tijd kunnen aanspannen zonder last te hebben van verzuring. Type 1 spiervezels worden 

voornamelijk gebruikt bij langdurige inspanningen, zoals het geval bij hardlopers, zwemmers en fietsers.  

 Rode kleur door hoog gehalte aan myoglobine (dragermolekuul in de spieren van zuurstof) 

 Zeer goed bestand tegen verzuring 

 Bevat een hoog gehalte aan mitochondriën (de energiefabriekjes in de cel) 

 Trekt langzaam samen 

 Produceert weinig kracht bij samentrekking 

 Gebruikt bij langdurige inspanningen zoals hardlopen 

Type 2: Fast twitch  

Type 2a 

 Rode kleur door hoog gehalte aan myoglobine 

 Bestand tegen verzuring (minder goed dan type 1 vezels) 

 Bevat een hoog gehalte aan mitochondriën 

 Trekt relatief snel samen 

 Produceert een matige hoeveelheid kracht bij samentrekking 

 Gebruikt bij lange termijn activiteiten onder de circa 30 minuten met een hoge behoefte aan 

zuurstof 

Type 2b 

 Wit gekleurd door laag gehalte aan myoglobine 

 Snelle verzuring 

 Bevat een laag gehalte aan mitochondriën 

 Trekt zeer snel samen 

 Produceert een grote hoeveelheid kracht bij samentrekking 

 Gebruikt bij korte termijn inspanningen zoals sprinten of het tillen van zware gewichten met een 

duur van minder dan 1 minuut 

 



30 

  © Wesley van den Boogaard | 2015 

De verdeling in ons lichaam van type 1 en type 2 spiervezels is meestal circa 50/50. Olympische sprinters 

hebben vaak een abnormale verdeling van bijvoorbeeld 70% type 2 en slechts 30% type 1. Voor een 

marathonloper kan dit precies andersom zijn. Of en in hoeverre deze verhoudingen door middel van 

training te veranderen zijn is nooit bewezen. 

Verschil in verdeling rode en witte spiervezels: 

 

Supercompensatie 

De term supercompensatie duidt op het gegeven dat het lichaam zich na trainingsprikkelingen altijd 

boven het oorspronkelijke niveau probeert te herstellen.  

 

Training moet worden afgewisseld door rust, zodat het lichaam zich kan herstellen en sterker terug kan 

komen door ‘supercompensatie’ 

Juiste training, juiste voeding en voldoende rust zijn de pilaren van supercompensatie. 
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RPE 'Rate of Perceived Exertion'  

Voordat we naar specifieke trainingstechnieken gaan, wil ik je graag eerst een handige tool aanreiken als 

het gaat om het uitdrukken van de intensiteit van de training. Hiervoor gebruiken we een 

schaalverdeling genaamd RPE. 

RPE staat voor rate of perceived exertion en wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 10, waarbij: 

0 Geen activiteit 

1 Zeer lichte inspanning: auto tijden, tv kijken, slapen 

2-3 Lichte inspanning: voelt alsof je dit urenlang vol kunt houden, gemakkelijke ademhaling, 

makkelijk om een gesprek voeren 

4-6 Matige inspanning: voelt alsof je uren zo kan sporten, ademhaling wat zwaar, in staat korte 

gesprekken te voeren zonder buiten adem te geraken 

7-8 Zware inspanning: op het randje van oncomfortabel, kortademig, in staat om niet meer dan één 

zin te spreken 

9 Zeer zware inspanning: zeer moeilijk om de inspanning vol te houden op deze intensiteit, zeer 

kortademig en nauwelijks in staat om te spreken  

10 Maximale inspanning: voelt bijna ongemogelijk om de inspanning vol te houden op deze 

intensiteit, volledig buiten adem en niet in staat om te spreken 

RPE en krachttraining 

Bij het uitvoeren van krachttraining hebben we het ook over RPE en wel als volgt: 

RPE 10 Niet in staat om nog een herhaling uit te voeren (volledige verzuring) 

RPE 9 Nog in staat om één herhaling uit te voeren (nog een rep in de 'tank') 

RPE 8 Nog in staat om twee herhalingen uit te voeren (nog twee reps in de 'tank') 

Et cetera........ 
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Drop sets 

Een zeer effectieve techniek om je spieren een opdonder te geven zijn 'drop sets'. Drop sets forceren je 

tot het gaatje te gaan en helpen je op een veilige manier je spieren volledig te verzuren en veel 

spierschade toe te brengen. Het is ook een goede manier om een 'pomp' te veroorzaken, oftewel je het 

gevoel te geven alsof je stalen spieren hebt door het vele bloed wat de spieren in wordt gepompt. 

Drop sets werken als volgt.  

Stel ik bankdruk 100 kg tot RPE 9. Direct daarna verwijder ik 20% van het oorspronkelijke gewicht (100 

kg), waardoor ik 80 kg overhoud waarmee ik gelijk weer een set voltooi van een maximaal aantal 

herhalingen tot RPE 9. Daarna verwijder ik weer circa 20% waardoor ik nog 60 kg overhoud waarmee ik 

gelijk een set voltooi tot RPE 9 en zo verder alles achter elkaar totdat ik alleen nog de stang van 20 kg 

overhoud en hiermee als zijn de laatste set het maximaal aantal herhalingen uitvoer ditmaal tot RPE 10. 

Let wel op dat je telkens een maximaal aantal herhalingen doet, maar dat je deze nog wel zelf kunt 

uitvoeren, dus zonder de hulp van iemand anders. Zorg dat je telkens nog één herhaling in je 'tank' hebt 

of RPE 9 bereikt. Zie voor uitleg van RPE 'Rate of Perceived Exertion' het kopje op de vorige pagina.  

Super sets 

Super sets zijn twee verschillende oefeningen welke direct achter elkaar worden uitgevoerd om de 

spieren extra uit te putten zou je twee verschillende oefeningen voor dezelfde spiergroep direct achter 

elkaar uit kunnen voeren. 

Bijvoorbeeld, een super set voor de borstspieren zou kunnen zijn: 

Bankdrukken 10 reps gevolgd door push-ups 25 reps zonder rust te pakken tussendoor. Dit is dan één 

super set. 

Voor schouders zou je als superset bijvoorbeeld lateral raises kunnen doen direct gevolgd door upright 

rows. 

Time under tension 

Voor spiergroei wil je zoveel mogelijk de witte spiervezels (fast-twitch fibers) stimuleren en dus gebruik 

maken van anaërobe (zonder zuurstof) stofwisseling in de spieren. Om dit te realiseren, kun je het 

beste uitgaan van een set die 20 tot 60 seconden duurt. Dit betekent dat je voor elke set gebruik moet 

maken van een gewicht waartegen je niet langer dan 60 seconden weerstand kunt bieden. Overschrijd je 

deze 60 seconden dan gaat de nadruk meer liggen op de aërobe (met zuurstof) stofwisseling in de 

spieren en worden de rode spiervezels (slow-twitch fibers) gestimuleerd. Een goede richtlijn hiervoor is 

een rep-range van 8-12 herhalingen. 
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Hypertrofie 

Hypertrofie is een ander woord voor het in grootte toenemen van (spier)cellen. Hypertrofie is dus wat 

we willen bereiken bij het opbouwen van spiermassa. Om hypertrofie te realiseren moeten we de 

spieren stimuleren door krachttraining. Omdat het lichaam zich na verloop van tijd aanpast aan de 

training, moet de stimulatie telkens worden verhoogd en worden aangepast. 

Progressive overload 

Progressive overload, of het progressief overladen van de spieren wil zeggen dat de spieren telkens een 

tikje extra gestimuleerd moeten worden, omdat het lichaam zich aanpast aan de training. Je wilt dus 

proberen jezelf bij iedere trainingssessie te verbeteren ten opzichte van vorige training. Dit moet in 

stapjes gebeuren, omdat het lichaam de tijd moet worden gegeven zich aan de training aan te passen. 

Het overloaden kan gebeuren op volgende manieren: 

 Volume verhogen: 

o meer sets 

o meer herhalingen 

 Gewicht verhogen: 

o meer gewicht gebruiken 

 Manier van de oefening aanpassen: 

o Langzamer uitvoeren van de oefening (langere time under tension) 

 Rusttijd verkorten: 

o minder rust tussen oefeningen 

Probeer niet op hetzelfde niveau te blijven hangen, maar probeer jezelf telkens te verbeteren ten 

opzichte van vorige trainingen, op bovenstaande manieren. Een andere aanpak is om je trainingsschema 

eens om te gooien. Vervang wat oefeningen en verzin een ander split programma. Houd wel altijd de 

compound oefeningen in je schema, zie ‘beste oefeningen voor spiergroei’ op de volgende pagina. 

Deload 

Om het lichaam te beschermen tegen te veel stimulatie of ‘over training’ kan een week rust worden 

ingelast. Deze week wordt ook wel een deload week genoemd. Dit kan in de vorm van actieve rust 

(intensiteit flink verlagen) of passieve rust (een week helemaal niets doen). 

Vaak wanneer je op een plateau (dood punt) zit en je geen verbetering meer ziet of zelfs de prestaties 

achteruitgaan, je futloos voelt, kleine pijntjes hebt etc. is het misschien een goed moment om even een 

week de intensiteit te verlagen of volledig rust te pakken. Bekijk nog eens het plaatje bij 

‘supercompensatie’ we willen telkens boven de middellijn uitkomen. Het zou kunnen zijn dat wat extra 

rust wonderen doet en je jezelf weer kan verbeteren wanneer je weer aan de bak gaat. 

Oordeel zelf of jouw lichaam hier behoefte aan heeft of niet. 
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Beste oefeningen voor spiergroei 

De beste oefeningen om spiergroei te realiseren, zijn oefeningen welke de meeste spiermassa in werking 

zetten en waarbij het grootste gewicht gebruikt kan worden. Dit zijn de “compound oefeningen” en 

mogen eigenlijk niet ontbreken uit je trainingsschema wanneer je een sterk lichaam en spiermassa op 

wilt bouwen. 

Met uitstek de beste compound oefeningen zijn de volgende 4: Benchpress, deadlift, squat en overhead 

press. 

Wees er zeker van dat je alle vier de oefeningen gebruikt in je trainingsschema. Al zijn dit de enige 

oefeningen die je wekelijks trouw uitvoert en hard traint, zul je groeien als kool. 

Warming-up 

Voordat we naar de oefeningen gaan, raad ik je aan de volgende video’s te kijken voor een warming-up. 

Zorgen dat je goed opgewarmd bent is van essentieel belang om blessures te voorkomen en je prestaties 

te verbeteren.  

Warming-up bovenlichaam  

Warming-up onderlichaam 

Benchpress 

 

Klik hier voor uitleg van de oefening 

De benchpress of bankdrukken is een 

perfecte oefening om de borst te 

trainen. Naast de borstspieren 

worden ook de triceps en voorkant 

schouders getraind. 

https://youtu.be/Z0_o5t5rrJQ
https://youtu.be/M0Jn7_atn7o
http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/bankdrukken-techniek-uitleg/
http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/bankdrukken-techniek-uitleg/
http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/bankdrukken-techniek-uitleg/
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Deadlift 

 

Klik hier voor uitleg van de oefening 

Squat 

 

Klik hier voor uitleg van de oefening 

De deadlift stimuleert werkelijk alle 

spieren in je lichaam en is één van de 

beste oefeningen die je kunt doen, 

maar ook gelijk één van de meest 

lastige om correct uit te voeren. 

Nadruk ligt bij deze oefening op de 

rug- romp- en beenspieren. 

De squat is een uitstekende oefening 

om de benen (bovenbenen, 

hamstrings, kontspieren) te trainen, 

ook bij de squat worden veel andere 

spiergroepen gestimuleerd waaronder 

de rug- en rompspieren. Kortom een 

zeer complete oefening welke je niet 

mag missen. 

http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/deadlift-techniek-uitleg/
http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/deadlift-techniek-uitleg/
http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/squat-techniek-uitleg/
http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/squat-techniek-uitleg/
http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/squat-techniek-uitleg/
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Overhead Press 

 

Klik hier voor uitleg van de oefening 

De overhead press is een perfecte 

oefening om een flinke schouder 

partij op te bouwen. Je kunt deze 

oefening zowel staand als zittend 

doen, met dumbbells of met een 

barbell zoals op de foto hiernaast. 

http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/shoulder-press-techniek-uitleg/
http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/shoulder-press-techniek-uitleg/
http://sportenvoedingopmaat.nl/blog/videos-sport-en-voeding/shoulder-press-techniek-uitleg/
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Accessoires oefeningen 

Accessoires oefeningen kunnen gebruikt worden om bepaalde spiergroepen te isoleren en deze dus 

doelgericht en geïsoleerd te stimuleren. Per spiergroep worden op de volgende pagina’s specifieke 

isolatie oefeningen behandeld. Klik op de afbeeldingen om de techniek op video te bekijken. 

Borst 

Bankdrukken plat stimuleert gehele borst, ook triceps en voorkant schouders. 

Met stang (barbell)     met dumbbells (halters) 

 

 

Bankdrukken incline met het bankje schuin omhoog, waarbij je meer op de bovenkant 

van de borstspieren focussed.  

Met stang       losse dumbbells  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pMWJJ5IWdbM?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/FHta20sUCQQ?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/hKGadZ-VGzs?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/0UHDetf4vTQ?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
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Bankdrukken decline met het bankje schuin omlaag, waarbij je meer op de onderkant 

van de borstspieren focussed. Met stang (links) of met losse dumbbells (rechts). 

 

 

 

 

Chest fly zorgt voor een extra diepe stretch van de borstspieren en kan worden 

uitgevoerd net zoals de benchpress in drie varianten: plat, incline en decline voor 

respectievelijk de gehele borst, bovenkant borst en onderkant borst. 

Plat (gehele borst)       incline (bovenkant borst)       decline (onderkant borst) 

 

 

 

Chest dips geven een diepe stretch van de borstspier en is ook een goede oefening voor 

de triceps. Bench dips, een variant met extra nadruk op de triceps (rechter afbeelding). 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NaAwzCc6ktU?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/EbhV_j6EfTA?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/jUfrxQlUJv8?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/R07ZjYQlq0I?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/OO50U0erxpk?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/7NGqzY5y2mE
https://youtu.be/huJ7ykJHO-Y?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
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Push ups zijn een uitstekende oefening om zonder trainingsmateriaal de borst te trainen. 

Naast de borstspieren stimuleer je ook de triceps en de schouders. Van de push-ups zijn 

vele variaties mogelijk. Breng voor meer nadruk op de triceps je handen bij elkaar en 

houd je ellebogen langs je lichaam (rechter afbeelding). 

Push up variaties 

 

Biceps 

Bicep curls kunnen zowel zittend als staand worden uitgevoerd, met dumbbells (linker 

afbeelding) of met een barbell (rechter afbeelding). 

 

dumbbell bicep curls    Barbell bicep curls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AXQn2-iBVXs
https://youtu.be/AXQn2-iBVXs
https://youtu.be/op9oPqcvXpI?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/pR7Iz46Dh1c?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
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Bicep curl variaties 

Een aantal variaties op de bicep curl vind je hieronder. 

Incline bicep curls (bankje schuin omhoog) Hammer curls (duim wijst naar binnen) 

 

 

 

 

 

 

Dumbbell preacher curls    Barbell preacher curls 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/b_3yj-iqbsk?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/dCsUb9LdK3g?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/4W_LgYtyDCk?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/ZDuiU7p296g?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
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Triceps 

Skullcrushers       Tricep push-downs 

 

 

 

Close-grip bench press     Dips 

 

https://youtu.be/8MJPrOUYFIY?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/HUVMI3_sIP4?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/8MJPrOUYFIY?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/xTIY9ajFvCw
https://youtu.be/fS4COJ7Lltw
https://youtu.be/xTIY9ajFvCw
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Benen 

Hamstrings 

Stiff legs deadlift met dumbbells  Stiff legs deadlift met barbell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back extensions trainen de hamstrings en de (onder) rug 

 

https://youtu.be/lm5MclVpEJY
https://youtu.be/t4J6GNRmaak
https://youtu.be/b2kJlY1w_zw
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Quadriceps 

De Squat is de koning van de been oefeningen en stimuleert met name de bovenbenen, 

maar ook de (onder)rug, hamstrings, kontspieren, kuiten en core. 

 

 

Kontspieren 

Lunges zijn een uitstekende oefening voor de kontspieren. Naast lunges zijn ook de 

squat en de deadlift goede oefeningen voor de kontspieren. 

Lunges met dumbbells   Lunges met barbell 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kE9NTp1rZe8
https://youtu.be/kE9NTp1rZe8
https://youtu.be/fvJrb8g-Jrc
https://youtu.be/qcKxpGzWHtg
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Kuiten 

Calf raises stimuleren de kuitspieren op een effectieve manier en kunnen worden uitgevoerd met een 

barbell of met een dumbbell in één hand. 

Calf raises met barbell   Calf raises met dumbbell 

 

 

 

 

 

 

 

Buikspieren 

Wanneer je serieus elke week aan de slag gaat met de zware compound oefeningen (squat, bench, 

deadlift en overheadpress) is het in principe niet nodig om buikspieren te trainen. Natuurlijk kun je altijd 

je buikspieren extra trainen voor extra functionaliteit of voor een meer gespierde buik. 

Kettlebells zijn een goede tool om je buikspieren te trainen, omdat de oefeningen veel 

vragen van je core spieren. 

 

 

 

 

 

Klik hier voor een afspeellijst met verschillende buikspier oefeningen 

https://youtu.be/gQsY184yzLI
https://youtu.be/gQsY184yzLI?t=18s
https://youtu.be/eXUzvr2XqVU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpW0Qusr6O69rLpZD9tXIj-yck2sXXURq
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Rug 

Barbell row      Dumbbell row 

 

 

 

 

 

 

Deadlift is de beste oefening die je kunt doen om een sterk lichaam te ontwikkelen. Wil 

je sterke rugspieren dan is deze oefening onmisbaar. Naast de rug versterk je ook alle 

andere spieren in je lichaam. 

Pull-ups zijn ook onmisbaar voor een goed 

ontwikkelde, gespierde rug 

https://youtu.be/dnj7JvMn6pQ
https://youtu.be/exzIZJl-F7w
https://youtu.be/c7QQy9eWjo4
https://youtu.be/19V9Hu6LSvw
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Schouders 

Dumbbell shoulder press    Barbell shoulder press 

 

 

Shoulder lateral raises kunnen zowel zittend als staand worden uitgevoerd. Om de 

achterkant van de schouders te stimuleren, buig je iets voorover voor bent over lateral 

raises. 

 

 

 

https://youtu.be/aSkrHn2upe4
https://youtu.be/pbt1Fa6FqeM
https://youtu.be/aSkrHn2upe4
https://youtu.be/RfytCxjjQyc
https://youtu.be/z6F6iZlHoCY
https://youtu.be/z6F6iZlHoCY
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Trapezius 

Shrugs zijn een van de beste oefeningen die je kunt doen om vleugels in de nek te 

krijgen, de oefening kan zowel met een barbell als met dumbbells worden uitgevoerd.  

Barbell shrugs     Dumbbell shrugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upright rows geven ook een goede stimulatie van de schouders en trapezius. 

 

 

https://youtu.be/PF2RuGs2EKo
https://youtu.be/Nn4X7rAiS0g
https://youtu.be/w15_7Rziew0?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
https://youtu.be/w15_7Rziew0?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
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Voorbeeld trainingsschema 
Zorg er altijd voor dat de vier compound oefeningen in je schema verwerkt zitten: squat, deadlift, 

benchpress en overhead press. Met de accesoires oefeningen die ook genoemd zijn kun je je 

trainingsschema compleet maken. 

Dag 1  
Borst + Biceps 

 Spiergroep Sets + Reps Opmerkingen 

Bankdrukken incline 
dumbbells 

 Borst 3 x 8-12 
3 x 8-12 
3 x 8-12 
5 x 8-12 
3 x 8-12 

  

Bankdrukken plat stang  Borst   
Dips   Borst Kan ook op bankje  
Bicep curls stang  Biceps Of dip stang  
Hammer curls  Biceps   
     
Eventueel buikspieren     

 

   
Dag 2  
Rug + Triceps 

 Spiergroep Sets + Reps Opmerkingen 

Barbell Rows  Rug 3 x 8-12 
3 x 8-12 
3 x 8-12 
5 x 8-12 
3 x 8-12 

 
Dumbbell Rows  Rug  
Back extensions  Rug  
Close grip bankdrukken  Triceps  
Tricep pushdowns  Triceps  
    
Eventueel buikspieren    

 

   
Dag 3  
Benen + Schouders 

 Spiergroep Sets + Reps Opmerkingen 

Squats of leg press  Benen (quads) 3 x 8-12 
3 x 8-12 
3 x 8-12 
3 x 8-12 
 
3 x 8-12 

 
Deadlifts of leg curls  Benen 

(hamstrings) 
 

Lunges   Benen (glutes, 
hams, quads) 

Of met dumbbells 

Calf raises  Kuiten  
Shoulder press dumbbells of 
stang 

 Schouders   

Bent over shoulder raises 
dumbbells 

 Schouders 
(achterkant) 

 

Shrugs dumbbell of barbell  Traps  
Eventueel buikspieren    

 

 

Rep range 8-12: 
Kies een gewicht waarmee je maximaal 8 herhalingen kunt maken. Train hiermee totdat je met dit 
gewicht 12 of meer herhalingen kunt maken. Verzwaar dan het gewicht, zodat je met dit gewicht weer 
maximaal 8 herhalingen kunt maken. Herhaal bovenstaande procedure gedurende deze periode. 

http://youtu.be/0UHDetf4vTQ?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
http://youtu.be/0UHDetf4vTQ?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
http://youtu.be/pMWJJ5IWdbM?list=PLpW0Qusr6O6_I9vuI0laj4lCD_UH-pwSE
http://youtu.be/7NGqzY5y2mE
http://youtu.be/huJ7ykJHO-Y
http://youtu.be/pR7Iz46Dh1c
http://youtu.be/fS4COJ7Lltw
http://youtu.be/dCsUb9LdK3g
http://youtu.be/dnj7JvMn6pQ
http://youtu.be/exzIZJl-F7w
http://youtu.be/b2kJlY1w_zw
http://youtu.be/xTIY9ajFvCw
http://youtu.be/HUVMI3_sIP4
http://youtu.be/cfEHOlgNu30?t=42s
http://youtu.be/NOIav_Um89s?t=1m29s
http://youtu.be/qcKxpGzWHtg
http://youtu.be/fvJrb8g-Jrc
http://youtu.be/gQsY184yzLI
https://www.youtube.com/watch?v=aSkrHn2upe4&feature=youtu.be&t=1m49s
http://youtu.be/cfEHOlgNu30?t=2m31s
http://youtu.be/z6F6iZlHoCY
http://youtu.be/z6F6iZlHoCY
http://youtu.be/Nn4X7rAiS0g
http://youtu.be/PF2RuGs2EKo
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Krachttraining 

Probeer je krachttrainingen onder het uur te houden (warming-up en cardio niet meegerekend).  
 
Veel trainingsschema’s zijn gebaseerd op een 3-day split (spiergroepen verdeeld over 3 dagen) zoals op 
de vorige pagina. Je zou dan bijvoorbeeld als volgt te werk kunnen gaan:  

 Maandag Dag 1;  

 Dinsdag Rust;  

 Woensdag Dag 2;  

 Donderdag Rust;  

 Vrijdag Dag 3;  

 Zaterdag + Zondag Rust;  

 
Buikspieren, kuiten en onderarmen zou je iedere dag kunnen trainen (dit zijn fast-twitch spiervezels en 

zijn goed bestand tegen deze belasting).  

Zorg verder dat je bij de zwaardere oefeningen zoals Bankdrukken; Squatten; Deadlifts; Overhead Press; 

Rows etc. niet gelijk de volle lading gewicht erop hangt.  

Begin met bijvoorbeeld 20% dan 40% dan 60% dan 80% en dan begin je met je officiële set.  
 
Stel ik bankdruk 100 kg mijn eerste set.  
Warming up is dan bijvoorbeeld 15 x stang (20 kg); 10 x 40 kg; 5 x 60 kg ; 3 x 80 kg.  
Nu ben je warm en heb je jezelf niet uitgeput. Nu kun je veilig en sterk aan je training sets beginnen. 

Cardio  

Wanneer je wilt gaan droogtrainen dan kun je cardio gaan toevoegen aan je trainingsprogramma. Dit is 

niet noodzakelijk, maar kan het proces van vet verliezen wel versnellen.  

Je krachtsessies sluit je af met 20-30 minuten cardio. Dit kan op de loopband, roeitrainer, crosstrainer, 
fiets, step apparaat etc. Het is hierbij belangrijk dat de hartslag niet te hoog wordt. Zorg dat je tijdens je 
cardio door de neus kan blijven ademen en een gesprek met iemand aan zou kunnen houden zonder 
buiten adem te raken. Hiermee realiseer je een hartslag van circa 135 BPM wat optimaal is voor 
vetverbranding. Indien de cardioapparatuur is uitgerust met hartslagmeter gebruik je deze natuurlijk 
voor een indicatie van de hartslag.  
 
Deze cardio sessie kan geschrapt worden voor de overige maanden indien gewichtsverlies en 
ververbranding niet meer gewenst zijn. Ben je helemaal fanatiek dan zou je iedere ochtend direct 
wanneer je wakker wordt 20-30 minuten cardio op een lege maag kunnen doen. Het vet zal letterlijk van 
je lichaam afsmelten op deze manier. Zorg wel dat je voldoende spiermassa hebt opgebouwd voordat je 
volledig gaat droog trainen. 
 
Wat betreft de krachttraining tijdens het cutten of het droogtrainen en afnemen in gewicht kun je beter 
wat lager in herhalingen gaan zitten, denk aan 5x5 trainingen om je kracht te behouden. In het algemeen 
kan gezegd worden dat kracht behouden = spiermassa behouden. 



50 

  © Wesley van den Boogaard | 2015 

Voorbeeld voedingsschema 

 

 

Wil jij ook een persoonlijk voedingsschema dan kun je deze hier bestellen. 

http://www.sportenvoedingopmaat.nl/persoonlijk-voedingsschema/
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Voedingsmiddelen 

Alle producten in het schema zijn verkrijgbaar bij je plaatselijke supermarkt, op de supplementen na. 
 

Als je nog geen eiwitpoeder tot je beschikking hebt, zou je hier een pot 
kunnen bestellen. 
 
Hetzelfde geldt voor de:  
 

Notenmix  
 
 
 
 
 
 
 

Creatine  
 
 
 
 
 
 
 
 

Visolie  
 
 
 
 
 
 
 
 

Multivitamine  
 

http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Feiwittenwhey%2Fwhey-proteine%2Fbody-fit-sportsnutrition%2Fwhey-perfection%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fsuperfood%2Fnoten%2Fbody-en-fit-superfoods%2Fpure-notenmix%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fcreatine%2Fcreatine-monohydraat%2Fbody-fit-sportsnutrition%2Fcreapure-creatine-best-creatine-worldwide%2F
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fvitamines%2Fomega-3%2Fbody-fit-sportsnutrition%2Fomega-3-body-en-fit%2F%3Fsqr%3Domega%25203%26
http://www.bodyenfitshop.nl/bfshop/?tt=11113_12_185902_&r=%2Fvitamines%2F
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Vragen of onduidelijkheden 
Heb je vragen of zijn dingen niet duidelijk? Twijfel dan niet en neem contact met ons op.  
Wij helpen je graag verder! 
 
info@sportenvoedingopmaat.nl 
 
http://www.sportenvoedingopmaat.nl/contact/ 
 

 

Volg ons op facebook en blijf op de hoogte van nieuwe artikelen, handige tips en tricks en motivatie 

filmpjes en afbeeldingen met betrekking tot sport en voeding. Je bent ook meer dan welkom jouw 

successen te delen op deze pagina! 

 

 

  

https://www.facebook.com/sportenvoedingopmaat 

mailto:info@sportenvoedingopmaat.nl
http://www.sportenvoedingopmaat.nl/contact/
https://www.facebook.com/sportenvoedingopmaat
https://www.facebook.com/sportenvoedingopmaat
https://www.facebook.com/sportenvoedingopmaat

