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DISCLAIMER  

© Copyright 2022, Jordi de Haan. Alle rechten voorbehouden.  

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of 
openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op 
enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

Beperking van aansprakelijkheid en/of afwijzing: hoewel de auteur zijn beste kennis heeft gebruikt bij het onderzoeken en 
voorbereiden van dit guidebook, geeft hij geen verklaringen of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of 
volledigheid van de inhoud en wijst hij specifiek alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een 
bepaald doel af.  Er mag geen garantie worden gecreëerd of verlengd door vertegenwoordigers middels schriftelijk 
verkoopmateriaal. Het advies en de strategieën in dit document zijn mogelijk niet geschikt voor jouw specifieke situatie. Jij 
dient zo nodig jouw coach of anders een medische professional te raadplegen. Noch de uitgever, noch de auteur is 
aansprakelijk voor winstderving of enige andere commerciële schade, inclusief maar niet beperkt tot speciale, incidentele, 
gevolg- of andere schade. De inhoud van dit guidebook is niet bedoeld als behandeling of preventie van ziekte, noch als 
vervanging voor medische behandeling, noch als alternatief voor medisch advies. Het gebruik van de informatie in dit 
guidebook is geheel voor eigen keuze en risico van de lezer. 
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Inleiding 
Gefeliciteerd! Je hebt een verstandige beslissing genomen. Je gaat namelijk aan de slag 
gaat met ‘Flexibel Spiermassa Opbouwen en daardoor ga je resultaten boeken in de 
sportschool. Niet tijdelijk, maar voor altijd. 

Fijn dat je daarom even de moeite neemt om meer informatie te vergaren over mijn 
dienstverlening. Ik leg je stapsgewijs alles uit hoe de komende periode er voor jou uit gaat 
zien. Alle informatie over het gebruik van de trainingsapp, het volgen van het 
trainingsprogramma en de manier van coaching krijg jij voorgeschoteld. Hopelijk zorg ik 
ervoor dat het jou aan niets ontbreekt als jij het traject in gaat. 

In dit guidebook kom je ook alles te weten over krachttraining en voeding. De 
belangrijkste pijlers in relatie tot deze twee componenten probeer ik haarfijn aan je uit te 
leggen. Ken jen een begrip niet? Geen probleem, alle definities van de begrippen kun je 
achterin dit guidebook vinden. 

Ik kan, wil en ga je helpen. Wij gaan samen zorgen voor langdurig resultaat en het 
creëren van een flexibel voedingspatroon. 

Na het lezen van dit guidebook heb jij: 

✓ Alle belangrijke informatie over krachttraining verzameld 
✓ Alle belangrijke informatie over voeding verzameld 
✓ Het gebruik van de trainingsapp aangeleerd 
✓ De manier van coaching begrepen 
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✓ De argumentatie achter het trainingsprogramma gelezen 
✓ Inzicht gekregen in mijn flexibele methode  

Mijn verhaal 
Mijn naam is Jordi de Haan, 28 jaar en ik ben elf jaar geleden begonnen met krachttraining. Inmiddels ben ik drie jaar 
werkzaam als personal trainer en online coach en ik heb 80+ mensen geholpen. Ik sport altijd vijf á zes keer per week 
maar dat is niet altijd zo geweest… 

In 2010 was ik zestien, 57 kg en voelde me niet goed in mijn eigen lichaam. Ik voelde me niet krachtig en weerbaar. 
Daardoor besloot ik om meer spiermassa opbouwen. Ik schafte een sportschool abonnement aan en ging aan de slag. 
Hierbij deed ik het volgende (los van alle andere 873 fouten): 

 Gewicht en herhalingen niet bijhouden 
 Strenge voedingsrichtlijnen hanteren 
 Andermans oefeningen volgen 
 Geen consistentie in mijn inzet en trainingen 

 

Het resultaat na de eerste 12 maanden: 

 

progressie 
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Maar ik kwam in de problemen. 
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Iedereen die begint met fitness kan met drie sportschoolbezoeken per week progressie boeken. Je hebt maar een beetje 
kennis en gezonde voeding nodig om na een jaar progressie te zien. Alleen aan deze aanpak zat een keerzijde. Vanaf 2013 
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ging ik vanwege motivatiegebrek nog maar deels naar de sportschool. Ik zag niet meer de gewenste resultaten, die ik in 
het begin wel zag… 

Zo loste ik mijn problemen op 

In 2018 besloot ik na vier dagen Lowlands om het sporten weer op te pakken. Ik wilde me zowel fysiek als mentaal weer 
beter voelen. Daardoor heb ik me direct beter verdiept in de materie door fitness certificaten te behalen. Tevens 
bestudeerde ik honderden wetenschappelijke artikelen en boeken. Ook volgde ik cursussen en zocht ik hulp bij velen 
fitnessprofessionals. 

Ik paste het volgende aan: 

✓ Progressie bijhouden en elke week beter willen worden in een training 
✓ Rekening houden met kcal behoefte en eten op gevoel met een flexibel voedingspatroon 
✓ Gepersonaliseerd programma volgen met wekelijks terugkerende oefeningen 
✓ Doorzetten tijdens mindere periodes, omdat resultaat altijd komt 
✓ Door het toepassen van een flexibel voedingspatroon in combinatie met efficiënte, wetenschappelijke trainingen 

heb ik in de afgelopen jaren keiharde progressie kunnen boeken. 

 

Tevens ben ik van plan nooit meer te stoppen. 

”Simpelweg, omdat ik dit op de lange termijn kan volhouden.” 
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Had het opbouwen van spiermassa sneller gekund?  

JA.  

Ben ik de enige krachtsporter die deze fouten heeft gemaakt? Zeker niet. 
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 Daarom wil ik anderen helpen.  

Vanwege de passie voor sport, de ervaring met fitness en de behoefte om 
mensen te helpen met krachttraining, ben ik gaan werken als personal 
trainer en online coach. Ik haal voldoening uit het feit dat jouw fysieke en 
mentale gezondheid vooruitgaat. Ik wil jou behoeden voor het: 

 Niet registeren van gewichten en herhalingen, waardoor je stil staat 
 Volgen van een random programma en blessures krijgen 
 Kopen van een eentonig en duur voedingsplan voor de korte termijn 
 Trainen zonder kennis waardoor je blijvende resultaten uitblijven en 

stopt 

 

Hoe ik jou ga helpen 

Informeel 

”Jouw beste vriend” 

Alles wat ik bij Jordi de Haan Personal Training doe, doe ik vanuit een 
informele gedachtegang. Geen strenge trainer-coach verhouding, waardoor 
je met plezier gaat uitkijken naar de coaching momenten. 

Eenvoudig 

”Jip-en Janneketaal” 
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Ik wil zo snel mogelijk resultaat bij jou. Dit ga ik       verwezenlijken door alle materie kraakhelder en eenvoudig uit te leggen. 
Resultaat komt niet binnen een paar weken, maar heeft tijd nodig. Uiteraard is het behalen van maandelijkse progressie 
mogelijk. Daardoor steek ik dagelijks tijd en energie in jou door alles eenvoudig uit te leggen. 

Flexibel 

‘’‘S avonds een vent in de stad , ’s ochtends een vent in de gym‘’ 

Een eentonig bewezen methode met een rijst, kip en groente dieet en zeven dagen per week trainen gaat niet werken. De 
kans dat je dit volhoudt is aanzienlijk klein.   

Een snackbar dieet in combinatie met dagelijkse doseringen alcohol ook niet. Een zelfgecreëerd flexibel voedingspatroon, 
efficiënte trainingen en een gezellig, sociaal leven gaan voor jou werken. 

Eerlijk 

”Een personal trainer die een hekel heeft aan onrealistische personal trainers” 

Binnen 6 weken 10 KG spiermassa opbouwen? Dat kan niet zonder steroïden. En gelukkig werk ik daar niet mee. Ik zal jou 
altijd op een eerlijke manier adviseren over de haalbaarheid van jouw beoogde progressie.  

Daarnaast heb ik een wetenschappelijke onderbouwing heb ik hoog in het vaandel staan en daarom werk ik alleen met 
wetenschappelijke onderbouwingen. 

 

Wij gaan voor onafgebroken veranderingen  op het gebied van mentale en fysieke fitheid. 
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Wij gaan voor: 

Consistentie  

Maar betekent dit dat je voor de rest van je leven vastzit aan dezelfde voeding en trainingsprogramma’s?  

Nee!  

Waarom niet? 

Omdat je lichaam door je nieuwe levensstijl continu verandert. Wie zegt jou dat wat vandaag goed werkt, over drie 
maanden nog steeds effectief is? De enige die altijd de waarheid spreekt, zijn de resultaten. Daarom wordt er ook 
maandelijks geëvalueerd. Als ik de progressie inzichtelijk heb, kan ik je sturen op resultaten. Tijdig corrigeren en de focus 
leggen op voortuitgang is de basis van jouw succes. 
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Voor wie is dit programma? 

Het flexibel spiermassa opbouwen programma vooral bestemd voor mannelijke sporters die nog meer spiermassa willen 
kweken, zonder dat ze daarbij hun voeding willen registreren of 
met voedingsplannen willen werken. Het creëren van een flexibel 
voedingspatroon, het vergaren van kennis en het bijhouden van 
jouw progressie is de basis voor het langdurig volhouden van een 
sportieve levensstijl.  

Dit programma is niet voor: 

 Sporters die anabolen en/of steroïden gebruiken 
 Sporters die net beginnen met trainen 
 Sporters die ongemotiveerd zijn 
 Sporters die niet het maximale uit zichzelf willen halen 

Dit programma is wel voor: 

✓ Sporters die op een natuurlijke wijze resultaat willen zien 
✓ Sporters met minimaal één á twee jaar trainingservaring 
✓ Sporters die het voor lange termijn vol willen houden 
✓ Sporters die richting hun maximale genetische potentie willen gaan 
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Jij staat hier binnenkort ook onder! 
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Zo boek jij in drie stappen resultaat via Flexibel Spiermassa Opbouwen.  

 

 

STAP 1: Gratis intake 
In je mailbox heb je een mailtje ontvangen over het invullen van de digitale intake. Deze dien je zo snel mogelijk in te vullen, 
zodat ik kan starten met het samenstellen van een persoonlijk trainingsprogramma. 

Intake nog niet ingevuld? Klik hier!  

https://www.jordidehaan.nl/intake/


Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer                                   18 
 

Als je intake formulier hebt ingediend ontvang je binnen 24 uur een reply met een link voor het maken van de afspraak voor 
een digitale intake. Dit gaat middels een videocall en duurt 30 tot 45 minuten. Dit is belangrijk voor de: 

• Huidige situatie van jouw fysieke gesteldheid 
• Helderheid omtrent blessures in kaart te brengen 
• Helderheid omtrent jouw sportprestaties te bepalen 
• Persoonlijke voorkeuren omtrent krachttraining 
• Huidige relatie met voeding 

Het is daarom belangrijk dat jij tijdens de digitale intake zo veel mogelijk vertelt. Zodat ik een zo compleet mogelijk beeld heb 
om jou te kunnen helpen.  

Nadat de digitale intake is afgerond ga ik aan de slag met je trainingsprogramma, zodat jij binnen 24 uur kunt starten met 
trainen. In de tussentijd kun je verder gaan met het lezen van dit guidebook. 
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STAP 2: Start programma: Flexibel Spiermassa Opbouwen 
Het programma gaat via online coaching en bestaat uit drie onderdelen: 

• Coaching  
• Trainingsapp  
• Personal Training (optioneel) 

Bij al deze onderdelen komt Mijn Flexibele Methode nadrukkelijk naar voren, 

Eventueel is online coaching aan te vullen met personal training sessies om je techniek te optimaliseren. Aan het einde van 
stap 2 vertel ik je hier meer over.  
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Trainingsprogramma 
Voorkom blessures! 

Je wilt graag spiermassa opbouwen, wat doe je dan? Tegen betaling download je een willekeurig trainingsprogramma van een 
influencer. Vervolgens draai je een veel te hoog volume, omdat het programma niet op jou is afgestemd. Het resultaat: weinig 
vooruitgang of blessures. 
 

Eén van de meest gemaakte fouten bij het opbouwen van spiermassa op de lange termijn: 

Onpersoonlijk programma 

Veel beginnende krachtsporters kopen hun trainingsprogramma op het internet. Deze programma’s hebben het nadeel dat ze 
onpersoonlijk zijn. Er is geen rekening gehouden met: de samenstelling het lichaam, genetische bepaling, specifiek herstel van 
de sporter, blessures en/of uitvoering van de oefeningen. Onpersoonlijke programma’s kunnen de progressie in de weg zitten.  
 
Een persoonlijk trainingsprogramma is onmisbaar als het gaat om het opbouwen van spiermassa. Het is de kunst om alles af 
te stemmen op jouw persoonlijke lichaam, omdat: 
Geen één lichaam hetzelfde is. 

Al mijn trainingsprogramma’s worden gepersonaliseerd op basis van je: 

• Leeftijd 
• Genetische aanleg spiervezels  
• Trainingservaring 
• Lichaamspostuur  
• Eventuele blessures 
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• Mobiliteit (bewegingsvrijheid) 
• Flexibiliteit (rekbaarheid) 

Hoe werkt het opbouwen van spiermassa?  
Het opbouwen van spiermassa wordt ook wel met een duur woord 
hypertrofie genoemd. Dit ontstaat als er spierbeschadiging is 
opgetreden. Voor het gemak gebruik ik een metafoor: het opbouwen en 
beschadigen van een dam. 
 
Stel, jouw huis staat gepositioneerd achter een dam. Maar deze dam is 
beschadigd is door een storm. Daardoor heb je materiaal nodig om de 
dam weer op te bouwen, zodat jouw huis niet onder water loopt. 
 
De dam moet sterker gebouwd worden en daardoor haal je steviger en 
sterker materiaal in huis. Indien de dam niet wordt beschadigd is er ook geen reden om deze te verstevigen. Maar stel, de dam 
is ontzettend beschadigd door een orkaan. Dan is er eindeloos tijd nodig om het terug te bouwen in de oude staat. Laat staan 
het verstevigen en versterken ervan.  
 
Wil je je spieren kunnen verstevigen, dan is het dus belangrijk dat je de juiste intensiteit bij je training toepast [1]. Als je veel te 
zwaar traint, duurt het herstel tot de volgende training logischerwijs langer. Aan de andere kant snij je jezelf ook in de vingers 
als je te licht traint. Dan is er geen reden om te verstevigen of versterken. 
 
Door middel van krachttraining breng je dus schade toe aan je spieren, waardoor je grotere spieren krijgt. Dit komt omdat er na 
schade je spieren een seintje krijgen om sterker te worden [2]. 
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Opbouw van spiermassa: 

vroeger vs. nu 

 

De wetenschap anno 2010. 
In 2010 is onderzocht dat er drie mechanismen 
verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van spiermassa 
[3]. Dit zijn mechanische spanning, spierschade en 
metabole stress. Om het proces te verduidelijken maak ik 
weer gebruik van een metafoor: het kapot trekken van een 
elastiek. Dit doe je ook in verschillende tijden: 

 Minimaal 10 en maximaal 39 seconden voor 
mechanische spanning 

 Minimaal 40 en maximaal 69 seconden voor 
spierschade 

 Minimaal 70 en maximaal 90 seconden voor metabole stress 
 
 
10-39 seconden: mechanische spanning 
Als je een opdracht krijgt om in precies 10-39 seconden een elastiek kapot te trekken, dien je dat met zoveel mogelijk spanning 
te doen in een zo groot mogelijk afstand. Mechanische spanning creëren betekent dan ook: de spieren voelen die je aan het 
trainen bent. Het doel van je trainingssessie is om de spanning in een spier te creëren met een zware belasting. Hierdoor neemt 
de druk per vierkante centimeter in de spier toe. Hierbij is een zo groot mogelijk bewegingsbereik een belangrijk onderdeel. Dit 
staat beter bekend als je ROM (Range of motion). Dit kun je vergelijken met het strekken en samentrekken van de spier in 



Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer                                   23 
 

grootst mogelijke afstand en op de meest veilige manier voor het lichaam. Als voorbeeld kun je denken aan een Bench Press 
waarbij de stang net boven de borstspieren eindigt. Bij het uitstoten ga je door totdat je arm bijna volledig gestrekt zijn.   
 
Des te meer kracht er wordt geleverd in een bepaalde tijd, des te meer mechanische spanning en des te meer groei. Breng de 
gewichten gecontroleerd van punt A naar punt B met veel spanning op de spieren. Je moet je spieren voelen tijdens iedere 
beweging. Daarnaast breng je ze naar het eindpunt in een zo lang mogelijke en veilige bewegingsuitslag.  
 
Ego lifts staan bekend om lifts met een slechte uitvoering met veel te veel gewicht, puur omdat het jezelf een goed gevoel geeft 
om meer gewicht te pakken. Bij deze ego-lifts loop je de kans de mechanische spanning te verminderen en dus minder snel te 
groeien. Ga lager in de gewichten en focus je op de techniek! 
 
40-69 seconden: spierschade 
Als je direct daarna tussen de 40 en 70 seconden hebt kon je je beter focussen op het langzaam uitstrekken van een elastiek. 
Als je dit langzaam uitstrekt, creëer je ook meer schade dan wanneer je dit snel doet. Hierdoor veroorzaak je meer micro 
trauma’s(of spierscheurtjes) in spieren. In 2010 zei men: ‘’Zonder langzame strekking, minder groei.’’  
 
‘’Het ging niet om het aantal herhalingen, maar over de tijd en traagheid van de herhaling’’ 
Dit kwam hoofdzakelijk door het samentrekken van de spier (concentrische beweging) en strekken van de spier (excentrische 
beweging). Hierdoor ontstaan er kleine scheurtjes in de spier die eiwitsynthese stimuleren, waardoor de wederopbouw 
plaatsvindt. Eiwitsynthese betekent: het maken van eiwitten in de cellen van mensen [4]. Uit onderzoek is gebleken dat je meer 
schade gecreëerd bij trainingen met excentrische bewegingsuitslagen [5].  
 
Daarnaast heb je ook nog isometrische kracht. Hierbij wordt de spier niet korter of langer, maar is de spier toch geladen met 
een bepaalde vorm van gewicht. Denk aan een wall sit, waarbij je in 90 graden houding met je benen tegen een muur aan zit 
[5]. 
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De tijd dat de spier tijdens een beweging onder spanning staat wordt binnen de fitnesswereld ook wel Time Under Tension 
(TUT) genoemd. 
 
 
 
 
Time Under Tension 

Het nadenken over de TUT is belangrijk, 
omdat je wilt weten hoelang de spier 
onder spanning moet staan tijdens een 
herhaling. Hierdoor ga je veel doelgerichter 
aan de slag met een herhaling. 
 
Een TUT wordt altijd aangeduid in 
seconden, waarbij er gestart wordt met 
lezen bij de excentrische beweging. (Bijv.: 
2-0-1-0 seconden – 2 seconden 
excentrisch – 0 seconden vasthouden na 
strekken – 1 seconden samentrekken – 0 
seconden vasthouden na samentrekken)  
 
Als voorbeeld kun je denken aan een Bent 
over Row. Je startpositie is als de stang 
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zich recht onder de schouders bevindt met gestrekte armen. De TUT is 2-0-1-0. Bij deze oefening start de beweging wanneer je 
de stang naar je heupen trekt. (Concentrisch en 1 seconden) Het tweede gedeelte is het vasthouden van de stang ter hoogte 
van de heupen. (Isometrisch en 0 seconden). Het derde gedeelte is het terugbrengen van de stang onder de schouders. 
(Excentrische en 3 seconden) Het laatste gedeelte is het vasthouden van de stang onder schoudergordel. (Isometrisch en 0 
seconden) 
 
Bepaalde oefeningen starten met een concentrische beweging, bijvoorbeeld een Bent Over Row. Andere oefeningen starten 
met een excentrische beweging, denk aan een Barbell Bench Press. Om de TUT eenduidig te houden, schrijven ze altijd het 
aantal seconden van excentrische beweging als eerst op.  
 
70-90 seconden: metabole stress 
Als je in de 70-90 seconden range terecht bent gekomen dien je het elastiek met zo vaak uit elkaar te trekken. Je wilt niet 
vermoeid raken onder de 70 seconden, waardoor je meer ‘herhalingen’ kunt doen. Veel herhalingen doen met laag gewicht 
werd ook wel geassocieerd met metabole stress. Naast het tillen van zware gewichten om mechanische spanning te creëren, 
werd onderzocht of het tillen van matige tot lichte gewichten met veel herhalingen ook de spiergroei bevordert. Wellicht heb je 
deze vorm van weerstandstraining uitgevoerd. Je zult dan waarschijnlijk 'de pomp' hebben ervaren bij het bereiken van hogere 
herhalingen. 
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Waarschijnlijk doe jij het ook verkeerd 

 
De wetenschap anno nu.  

Sinds kort wordt er heel anders naar de mechanismen 
gekeken. Uit recent onderzoek is gebleken dat 
mechanische spanning de meeste invloed heeft op 
spieropbouw [6]. Metabole stress en spierschade blijken 
toch nauwelijks effect te hebben [7]. 
 
Het is dus belangrijk om de spier voldoende onder 
spanning te laten staan. Het maakt daarbij niet uit of 
hoeveel herhalingen je maakt, de spier herkent alleen de 
spanning en niet het aantal herhalingen. Je kunt daarom 
altijd progressie blijven boeken met 3 of 30 herhalingen. 
Uiteindelijk is er natuurlijk wel een limiet tot welk aantal 
herhalingen jouw spieren groeien. Hierover later meer.  
 
‘’Train hard, zorg voor voldoende spanning en doe een 
goede vorm met een volledige bewegingsuitslag. Dan 
komt de groei vanzelf!’’ 
 

 

1: Rick van Nieuwkerk 
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Hoe pas ik dit toe in een training? 

 
‘’Werk altijd van groot naar klein’’ 
Stel je gaat een huis bouwen. Als je een huis bouwt, begin je ook nooit bij de kleinste stenen. Dit werkt tijdens een training net zo. 
Deze deel je daarom altijd in op basis van grote naar kleine spiergroepen. Waarom? Omdat je anders eerst de kleinere spieren 
zou gaan vermoeien, waardoor je op de grote spiergroepen geen gas meer kunt geven. Stel je hebt een Push day en je start 
met een drie triceps oefeningen. Kleine kans dat je daarna nog progressie boekt op een Barbell Bench Press. Tevens neemt je 
coördinatie af gedurende de training, doordat je energie verspilt. Bij een complexe beweging als de Bench Press wil je de 
meeste energie hebben, om de kans op blessures zo klein mogelijk te 
houden. 
 
‘’Rust is alles’’ 
Logischerwijs zul je na het verplaatsen van grote en zware gewichten, 
langer moeten rusten dan bij kleinere, lichte gewichten. Simpelweg, 
omdat je lichaam langer tijd nodig heeft om dezelfde kracht te 
genereren. Bij veel kracht is een langere rustperiode nodig dan bij weinig 
kracht [8]. 
 
Hoeveel rust moet je pakken? 
Uit onderzoek is gebleken dat je minimaal 90 tot 120 seconden dient te 
rusten voor het optimale effect van spiergroei [9]. Hierover later meer bij 
de parameters van krachttraining.  
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Spieradaptatie  

Als je over een lange periode steeds meer gewicht gaat pakken, gaan je spieren zich aanpassen. Tijdens een training breng je 
schade toe aan de spieren (dit wordt een katabool proces genoemd). Na de training herstellen je spieren en komen ze sterker 
terug (anabool proces). Dit totale proces wordt spieradaptie genoemd.  
 
Voor continue spieradaptie dien je dus voornamelijk het trainingsvolume (gewicht x sets x herhalingen) te verhogen [10]. Dat 
kun je doen door meer gewicht te pakken, meer sets toe te voegen en/of meer herhalingen te doen. 
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%1RM 

Als je het trainingsvolume verhoogt, verhoog je ook automatisch je 1RM. Beter gezegd, het maximale gewicht waarmee je één 
herhaling kunt doen. Het bepalen van je huidige 1RM is de belangrijke nulmeting aan de start van je programma.  
 
Hoe meet ik mijn 1RM? 
Dit ga je natuurlijk niet meten door bijvoorbeeld in je eerste Squat sessie je 1RM op te zoeken. Je kunt bijvoorbeeld ongelimiteerd 
één herhaling per set te doen en kijken wanneer je niet meer omhoog komt. De kans dat je hier blessures aan overhoudt, is vrij 

Voorbeeld: 
Week 1: Barbell Back Squat: 80 kg x 3 x 6 = 2 = 1440

 
Week 5: Barbell Back Squat 82,5 kg x 3 x 6 = 1485 
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groot. Je kunt het beter (en veel veiliger!) testen door een lager gewicht te pakken en die maximaal te herhalen tot je niet meer 
kunt (RPE 10).1 Bij de Back Squat doe je één seconden over de excentrische fase (strekken van de beenspieren) en één seconde 
over concentrische fase (samentrekken van beenspieren). (TUT: 1-0-1-0).  
 
Houd er rekening mee dat je techniek zo perfect mogelijk dient te gaan. Hierbij gebruik ik de onderstaande formule van Epley 
[11]. Jij hoeft alleen maar het gewicht en het aantal herhalingen in te voeren in de trainingsapp. Dan wordt de rest 
automatische berekend.     Hierover meer bij het hoofdstuk: de trainingsapp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Alleen bij deze test dien je standaard tot maximaal te gaan. Over het algemeen train je niet tot maximaal. Daarover later meer.  

Formule van  Epley 
Jij voert het gewicht (w) en het aantal herhalingen (r) in.1 
 
(w (1+r/30) = 1RM) 
 
Voorbeeld: 
Je gaat Squatten met 80 kg en je doet 6 herhalingen.  
 
80.0 (1+6/30) = 96 Kg. 
 
Dan is je 1RM 96 Kg. 
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Hoeveel herhalingen bij hoeveel kilogram? 
Op basis van je 1RM ga ik ook je persoonlijke trainingsprogramma samenstellen.  
Bij verschillende %1RM horen ook verschillende herhalingen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%

1 hh 
95% -
3 hh

90% - 5 hh

85% -6 hh

80% - 8 hh

75% - 9 hh

70% - 12 hh

65% - 14 hh

60% - 20 hh

55% - 25 hh

50% - 30 hh

Voorbeeld procent (%) van je 1RM  
Stel je gaat squatten. Op basis van je 1RM van 96 kg uit het 
vorige voorbeeld programmeer ik een set met 90% 1RM. 
Hiervoor worden vijf herhalingen toegevoegd. 0,9*96 =86,4. 
Dat betekent dat je vijf keer 86 kg (afgerond naar 
beneden) gaat squatten.  
 
De procentuele aantallen met bijbehorende gewichten leid 
je altijd af uit de 1RM piramide.  
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TOT MAXIMAAL TRAINEN, JA OF NEE? 
Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om niet tot maximaal te gaan. 
Als je altijd tot maximaal gaat, vergroot je de kans op: 

• Blessures, omdat de techniek moeilijker is bij de laatste zware herhalingen. Vooral bij ‘moeilijke’ oefeningen [12] 
• Langer herstel na een training, omdat je je spieren te veel sloopt [13] 
• Vermindering van je progressie, omdat je de sets van diezelfde spiergroep op die dag minder goed kunt doen [14] 

Tot welke herhalingen dan wel?  

Het is belangrijk om goed rekening te houden met je Rate of Perceived Exertion (RPE) en Reps in Reserve (RIR).  Dit betekent 
niets meer dan hoeveel herhalingen ben ik verwijderd van maximale prestatie bij de desbetreffende set van een oefening. Of 
beter gezegd: hoeveel herhalingen laat je over ‘in de tank’ ten aanzien van je maximale kracht. Dit is op de volgende pagina 
schematisch weergegeven. 
 
Het is altijd belangrijk dat je RPE5 of hoger traint. Anders ziet je lichaam het als een belasting en niet als een trainingsprikkel. 
Alleen bij een trainingsprikkel kun je vooruit gaan. Dit proces heeft supercompensatie, daarover lees je later meer bij het 
hoofdstuk: trainingsapp. Hou er dus rekening mee dat trainen altijd enigszins zwaar moet zijn. Alleen hierdoor kun jij meer 
spiermassa creëren. 
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COMPOUND OF ISOLATIE? 

Om oefeningen voor spieropbouw op te splitsen in oefeningen dien je onderscheid te maken 
tussen compound en isolatie oefeningen.  
 
Bij compound oefeningen train je met één beweging meerdere spiergroepen, doordat er 
meer gewrichten bij betrokken zijn. Hier train je vaak RPE 8 of lager, omdat je altijd van 
maximaal af wilt blijven. De blessuregevoeligheid neemt toe naarmate je dicht tegen 
maximaal aan zit. Je traint bij compound oefeningen ook altijd tot het moment dat je 
techniek niet meer optimaal is (technisch falen). 
 
Bij isolatie oefeningen train je met één beweging één spiergroep, doordat er één gewricht bij betrokken is. Hier train je vaak RPE 
9, omdat de relatief makkelijke bewegingspatronen minder blessuregevoelig zijn. 
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2 Eigenlijk kun je dit alleen toepassen bij de laatste set van je training. Tot maximaal trainen dient bij 90% van je sets nooit het uitgangspunt 
zijn. 

RPE Inzet RIR Beweging 
10 Maximaal  0 Isolatie2 
9 Sub-maximaal 1 Isolatie 
8 Extreem zwaar 2 Compound 
7 Zwaar 3 Compound 
6 Enigszins zwaar 4 Compound 
5 Enigszins zwaar 5 Compound 
4 Te weinig 6 - 
3 Te weinig 7 - 
2 Te weinig 8 - 
1 Te weinig 9 - 

Voorbeeld RPE en RIR Squatten 
Je eenmalige maximale repetitie (1RM) squatten is op basis van 
het vorige voorbeeld 96 KG. Je gaat trainen op basis van 90% 1RM. 
Als je tot maximaal gaat kun je 5 herhalingen doen met 86 kg. 
Maar er staat bij dat je RPE 8 dient te trainen. Dat is dan 2 
herhalingen van maximaal (2 RIR). Hierdoor doe je geen 5 maar 3 
herhalingen met 86 kg. 
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‘’GAS TERUGNEMEN BEVORDERT SPIERGROEI!’’ 

Je kunt niet eeuwig progressie blijven boeken, anders had je record 
bankdrukken nu op 300 kg gezeten. Daarom is het goed om af en toe wat 
minder gas te geven door middel van een deload [15]. Een deload zorgt er 
namelijk voor dat je goed kunt herstellen, omdat je minder doet. Hierdoor kan 
je lichaam opladen. Train maximaal tot drie herhalingen van je maximaal (RPE 
7) en probeer de helft van de sets te doen, die je normaal doet. Dan kun je die 
week erna weer progressie boeken. Jij gaat om de 12 weken een deload doen.  
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‘’DENKEN IN BEWEGINGEN EN NIET IN OEFENINGEN.’’  

 De meeste sporters denken in oefeningen. Ze starten met een Barbell Bench Press om vervolgens de Incline Barbell Bench 
Press te doen. Als derde oefening wordt een Barbell Shoulder Press gedaan. Er wordt afgesloten met een Front Shoulder Raise.  
 
Dit zijn vier oefeningen met een push beweging waarbij de schouderspieren betrokken zijn. Hierdoor draai je 
hoogstwaarschijnlijk een te hoog volume voor de schouders. Probeer daarom eerst de beweging te analyseren en 
spiergroepen erbij te betrekken. Hieronder geef ik een aantal oefeningen weer op basis van de bewegingen. Ik ga ze allemaal 
toevoegen aan jouw persoonlijke trainingsprogramma. Dit zorgt voor het beste resultaat, omdat je alle beweging meeneemt 
en niet ‘te veel’ doet bij éénzelfde spiergroep [10]. 
 
Horizontal push  

 Barbell Bench Press 
 
Horizontal Pull  

 Barbell Bent Over Row 
 
Vertical Push  

 Standing Barbell Overhead Shoulder Press 
 
Vertical Pull 

 Pull up 
 
Quad Dominant 

https://youtu.be/Wy34xMU-AIU
https://youtu.be/ldfiSYwDDtE
https://youtu.be/iNpTlenjRvQ
https://youtu.be/X5UPKoBMIns
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 Barbell Back Squat 
 
Hip/Hamstring Dominant 

 Conventional Deadlift 
 
Elbow Flexion 

 Standing Bicep Cable Curl 
 
Elbow Extension 

 Laying dumbbell tricep extensions 
 
Accessory Movements 
Je hebt altijd een aantal spiergroepen die je met de bovenstaande minder goed aanspreekt. Voornamelijk de kuitspieren en 
buikspieren. Voor deze spieren: 

 Hanging Knee Raises 
 Calf Raises Smith Machine 

 
Verschillende hoeken 

Voor het beste resultaat voor de armen kun je bij elbow flexion en elbow extension bewegingen variëren met verschillende 
hoeken. Bij een Incline Dumbbell Curl gebruik je een andere hoek dan bij een Dumbbell Curl. Hierdoor train je je biceps in 
verschillende verlengde posities, dat uiteindelijk resulteert in meer groei [10]. Dit kun je bij alle armoefeningen toepassen. 
 
Herhalen, herhalen en herhalen 

https://youtu.be/TbMqm100428
https://youtu.be/TqfdFwsSJV8
https://youtu.be/SFlUb8eRMME
https://youtu.be/mUjOK5n7_5U
https://youtu.be/2K2i0VS0-Dw
https://youtu.be/bYvcRIxXjlM
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Veel sporters passen te vaak hun oefeningen aan met het idee: ‘’Dan breng ik mijn spieren in de war via muscle confusion.’’ Als 
wekelijks aanpast, dan train ik zoveel mogelijk delen van mijn lichaam en breng ik shockeer ik mijn spieren. Uit onderzoek is 
gebleken dat het effectiever is om niet te veel aan te passen [12]. De oefeningen moeten voor een langere periode herhaalt 
worden totdat je progressie minder wordt. Dit is ongeveer na 2-3 maanden en per persoon afhankelijk [10]. Als je het gevoel 
hebt dat je nog steeds vooruit gaat dan behoud ik die oefeningen in je trainingsprogramma.  

Parameters 
In de onderstaande tabel kun je vinden hoeveel herhalingen je nodig hebt bij welk doel, hoeveel rust daarbij hoort, wat de 
intensiteit is (%1RM) en hoelang de spier onder spanning staat (TUT).3 
 

Doel Herhalingen %1RM Rustperiode TUT 
Kracht 1-5 91-100% >120 sec rust 0-20 

Functionele hypertrofie 6-8 81-90% 90-120 sec 20-39 
Hypertrofie 9-12 71-80% 90-120 sec 40-69 

Krachtuithoudingsvermogen 13-30 <70% 90 sec >70 sec 
 
Uiteindelijk wil je nooit meer dan 30 herhalingen doen, dat heeft nl. geen zin meer voor spieropbouw [2].  
Wees blij, want zoveel herhalingen doen word je snel zat.     
 

 
3 Het maakt dus niet uit hoeveel herhalingen je doet voor spieropbouw. Als je maar richting maximaal(RPE) gaat.  
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De tijdsefficiëntie omtrent de parameters 
Zoals eerder besproken maakt het niet uit of je 3 of 30 herhalingen doet voor spieropbouw. Toch wil je alle vier de parameter 
meenemen om variëteit toe te voegen aan je persoonlijke programma. Zo houd je het minder eentonig! Daarnaast kun je 
efficiënt trainen, door arbeid-rust verhouding optimaal te houden. Je wilt immers niet te weinig, maar zeker niet te veel tijd 
spenderen in de gym. Hiervoor kun je de onderstaande piramide gebruiken. 
 
 

 
 

Cardio

Uithoudingsvermogen

Kracht

(Functionele) hypertrofie 
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Bij het grootste gedeelte van alle sets kun je je focussen hypertrofie gealerteerde oefeningen, omdat je hier gemiddeld 90 sec 
rust na een set van gemiddeld 40 sec. Bij zwarte krachttraining dien je gemiddeld 180 sec te rusten, dat neemt veel tijd in 
beslag tijdens jouw training. Bij uithoudingsvermogen duren de sets gemiddeld 70 sec, waardoor de arbeid heel veel tijd kost. 
Bovendien heb je een goede mentaliteit en heel veel discipline nodig om alle werksets op basis van uithoudingsvermogen te 
doen. 
 
Stel je hebt bepaald dat 16 werksets in een training zorgen voor het beste herstel van jouw lichaam. Dan gaat mijn voorkeur uit 
om het grootste gedeelte van je training op basis van hypertrofie te doen (8 sets). Voor deze sets kun je kiezen uit compound 
en isolatie oefeningen. Daarna kracht, omdat het motiverend werkt om persoonlijke records te pakken op de mainlifts (5 sets). 
Als laatste kun je je het beste focussen op krachtuithoudingsvermogen (3 sets). Het vereist in de praktijk vaak veel discipline 
om veel sets met +15 veel herhalingen te doen. 
 
Daarnaast staat er bovenin de piramide ook het begrip cardio! 

Cardio??? 
Cardio zorgt ervoor dat je beter herstelt na een training. Daarnaast 
kun je de training beter volhouden, omdat je je hart ‘traint’. Hiervoor 
kun je als beste een airbike of hometrainer gebruiken. Deze 
apparaten zorgen niet voor spierschade in de benen, waardoor je 
spieren kunnen herstellen na een been training. Ik beveel je aan 
gemiddeld 15 tot 30 minuten per week met een oplopende snelheid 
aan cardio te doen. 
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Periodisering 
 
Train ik het hele jaar door op dezelfde manier?  
 
Nee, want bij het opstellen van een persoonlijk trainingsprogramma komt periodisering kijken.  
 
‘’Periodisering is het doelmatig indelen van je trainingen voor een bepaalde periode. Elke fase van de periodisering is gericht op 
het behalen van een trainingsdoel.‘’ 
 
Om spiermassa te maximaliseren en overtraining te minimaliseren maken we gebruik van een macro cycle. Over het 
algemeen wordt macro periodisering (jaar) opgedeeld in vier blokken van 13 weken. Ieder blok heeft zijn eigen 
trainingsprogramma en zijn eigen doelen. Je geeft eerst 12 weken vol gas en doet daarna één week deload.4  
 
Hieronder zie je de vier blokken in de macro cycle waarmee jij aan de slag kunt gaan om het minder eentonig te houden. 
[3]. 
 
 
 
 

 
4 Je start niet altijd met blok 1, omdat er in de zomer niet extreem op kracht wordt getraind. Indien je in het voorjaar start heb je een andere start dan 
wanneer je in het najaar start. De reden hiervoor is, dat je in de zomer vaak minder eet dan dat je verbruikt (negatieve energiebalans). Tijdens deze periode 
wil je geen kracht opbouwen. 
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Powerbuilding! 
Om persoonlijke records te zetten op de Main Lifts (Bench Press, Squats en Deadlifts), kun je het beste één macro blok gebruik 
maken van powerbuilding. Uiteindelijk is het verhogen van je gewicht op de Main Lifts een belangrijk onderdeel om door te 
groeien. Je spieren zijn dan sterker na het krachtblok. Hierdoor kunnen ze beter presteren op de hypertrofie gerelateerde 
oefeningen in de blokken erna. Tevens werkt het vaak motiverend als je een persoonlijk record pakt op de Bench Press, Squat of 
Deadlift.  
 

Droogtrainen 
De meeste krachtsporters kiezen ervoor om vóór de zomer een deel van hun vetmassa te ‘verbranden’. Dit staat beter bekend 
als: droogtrainen of ‘’cutten’’. Doordat je je vetmassa verlaagt, komen jouw spieren er beter uit. Over het algemeen adviseer ik 
niet om in een negatieve energiebalans te gaan, tenzij je buikspieren niet meer zichtbaar zijn (wanneer je het gevoel hebt dat je 
dik aan het worden bent). Dit is bij mannen meestal bij een vetpercentage van 15-20%. Als je een te hoog vetpercentage hebt, 
dan neigt je lichaam ernaar om het overschot aan energie als vet op te slaan in plaats van spiermassa aan te maken. Om het 
vetpercentage te verduidelijken heb ik twee foto’s toegevoegd.5 

 
5 Let erop dat de vetcellen bij iedereen anders opgeslagen worden [11]. Neem mijn lichaam niet als leidraad voor het vetpercentage bij jouw  
lichaam.  
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14 procent vet 

7 procent vet 

 
Tijdens het droogtrainen verlies je over het algemeen ook iets van spiermassa. Je wil het proces van droogtrainen daarom zo 
lang mogelijk uitstellen todat je een >15% vetpercentage hebt en je buikspieren verdwijnen. Om het verlies aan spiermassa 
tijdens het droogtrainen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat je keihard door blijft trainen in de gym. Dicht tegen 



Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer                                   45 
 

maximaal aan zitten (RPE9). Hiermee geef jij jouw lichaam het signaal dat het van belang is om jouw spiermassa te behouden. 
Daarnaast is het belangrijk om een lager volume te draaien, dan tijdens een ‘bulk’. Je lichaam herstelt tijdens deze periode 
minder goed [4]. 
 

Mini-cut 
Indien je geen zichtbare buikspieren meer hebt, is het aan te raden om vetmassa te verliezen. Overtollig vet rondom de 
buikspieren ontstaat voornamelijk door een langere periode van meer eten dan dat je verbruikt. Je hebt eigenlijk het idee dat je 
hierdoor ‘dik’ aan het worden bent. Dit overtollige vet kun je verliezen middels een mini cut. Hierin ga je in een periode van 6 tot 
8 weken agressief vet verliezen. Als je  de mini-cut overslaat, bestaat de kans dat het overschot aan energie grotendeels wordt 
opgeslagen als vetmassa [5]. En dat wil je natuurlijk voorkomen. 
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Reverse pyramid training vs. straight sets  
Hoofdzakelijk kun je in de gym twee soorten sets toepassen: reverse pyramid set of straight sets trainingsmethodes. Bij reverse 
pyramid start je met een zwaar gewicht met weinig herhalingen. Je eindigt met een lichter gewicht met meerdere herhalingen.  
 
Bij straight sets zijn het gewicht en het aantal herhalingen gelijk aan elkaar.6 
 
                         Finish [3]       Finish 
 

 
 Start                                          Start 

 
 

6 Het aantal kan afwijken in het samenstellen van een trainingsprogramma. Deze aantallen zijn gebruikt als voorbeeld. 

8-12

6-8

4-6

8-12

8-12

8-12
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‘’START MET JE ZWAARSTE GEWICHT, BIJ ALLE OEFENINGEN’’ 

De beste methode om spiermassa op te bouwen zijn reverse pyramid sets [6]. Aan het begin van je set ben je nog fris, daarom 
kun je het zwaarste gewicht pakken. Hierdoor zal het trainingsvolume snel toenemen en ga je progressie boeken.  

Kies dan bij de eerste set van de reverse pyramid sets altijd voor een compound oefening. De kans dat je blessures oploopt 
met een Bench Press met +15 herhalingen is groter, omdat je vermoeid raakt en de coördinatie kan verliezen. Daarentegen, kun 
je isolatieoefeningen met meer herhalingen doen. De kans dat je bij een Leg Extension een blessure oploopt is kleiner, omdat 
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jede coördinatie minder snel verliest, doordat het 
apparaat de beweging heeft voorgeprogrammeer Ik 
leerde ooit een klant te starten met zijn zwaarste gewicht 
bij de compound oefeningen. Hierbij diende hij te focussen 
op overload (hierover meer in deel 3). In één jaar kwam hij 
daardoor 6 kg aan in spiermassa, terwijl hij al zeven jaar 
bezig is met fitness.  
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Lichaamspostuur, mobiliteit en flexibiliteit  
 

Anatomisch gezien heeft iedere sporter een ander 
lichaamspostuur. Als eerste heeft iedere sporter andere 
lichaamslengtes en lichaamsbreedtes. Ten tweede is er 
ook een verschil tussen de arm- en beenlengtes. Ten 
derde zit er een verschil in bewegingscapaciteit van het 
gewrichten (mobiliteit) en de rekbaarheid van de 
spieren (flexibiliteit). 

Indien jij een persoonlijk programma samenstelt, dien je 
rekening te houden met de volgende drie vragen bij een 
beweging. Als jij twijfelt aan een veilige bewegingsuitslag 
(range of motion) bij een bepaalde oefening kun je twee 
dingen doen: 

1. Kan ik een andere hand- of voetpositie aannemen 
voor een beter bewegingspatroon? 

Vooral bij de main lifts zijn de verschillende armlengtes, beenlengtes en mobiliteit een mogelijke hinder. 

Stel je bent 2 meter en hebt lange armen en benen. Je gaat naar de gym en doet de Conventionele Deadlift . Wellicht heb je 
dan moeite om de heupen tussen de schouders en knieën te houden. Je zou er dan voor kunnen kiezen om de Sumo Deadlift te 
proberen. Hierbij verplaats je je handen en voeten, waardoor de afstand van de heupen tot de grond wordt verkleind. Hierdoor 
kunnen de heupen gemakkelijker tussen de schouders en knieën terecht komen. 

https://www.youtube.com/watch?v=TqfdFwsSJV8&list=PL2u1di6e1-VtZXGdyvCgkWt5JNvebyxBg&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ntcdfVkpnqk&list=PL2u1di6e1-VtZXGdyvCgkWt5JNvebyxBg&index=11
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2. Is de beweging niet beter zonder apparaten? 

In een sportschool heb je een altijd aantal machines die niet voor iedereen geschikt zijn. Je kunt hooguit de stand van het zitje 
en rugleuning verschuiven. Daardoor bestaat de kans dat je de oefening met een slechte uitvoering doet.  

Stel je doet een Leg Extension en hebt korte benen. De stoel kun je niet ver genoeg naar voren zetten, waardoor je knieën achter 
het zitje vallen. In dat geval kun je beter gaan voor een alternatief. Een Quad Dominante beweging zoals een Dumbbell Split 
Squat bijvoorbeeld.  

Blessures 
‘’Blessures, je kunt ze helaas niet 100% voorkomen’’ 

Blessures zijn heel vervelend, maar helaas niet 100 procent te voorkomen. Er bestaat altijd een kans dat je geblesseerd raakt, 
ondanks jouw uitgebreide warming-up of de optimalisatie van de techniek.  

Indien jij kampt met een blessure, zou je eerst moeten nagaan waardoor de blessure komt.  

‘’De beweging analyseren helpt blessures te voorkomen.’’ 

Het analyseren van beweging kan ontzettend veel verklaren, waarom jij een blessure krijgt. Probeer daarom altijd je 
bewegingen te filmen en terug te kijken. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GpSs3eMIt-E&list=PL2u1di6e1-VtZXGdyvCgkWt5JNvebyxBg&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=rPFdR_tgDpI&list=PL2u1di6e1-VtZXGdyvCgkWt5JNvebyxBg&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=rPFdR_tgDpI&list=PL2u1di6e1-VtZXGdyvCgkWt5JNvebyxBg&index=19
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‘’Stilstaan is achteruit gaan’’  
Indien jij last hebt van blessures dien jij altijd als eerste hulp te zoeken bij een 
specialist op het gebied van jouw blessure. Ga geen eigen diagnoses stellen. 
Daarna kun je kijken naar wat je wel kunt doen in plaats van wat je niet kunt doen. 
Wellicht dat je kampt met een blessure in de knieën, dan kun je in ieder geval nog 
je bovenlichaam trainen.  

De meeste fysiotherapeuten adviseren de blessuregebieden te trainen [7]. Hierbij 
is de pijngrens essentieel. Indien jij tijdens een beweging op schaal van 1 tot 10, 
maximaal een 3 aan pijn hebt dan kun je de beweging in principe uitvoeren.7 Als 
laatste zou je kunnen kijken naar een minder grote Range of Motion. Iets minder 
diep zakken, kan ervoor zorgen dat je een blessuregebied traint, zonder dat je 
daarbij de situatie verslechtert. Het is in ieder geval aan te bevelen om de blessure 
gebieden extra goed op te warmen. Neem geen enkel risico op verergering.  

 

 
7 Ga altijd uit van advies van jouw fysiotherapeut. Het stuk dat je hierover leest zijn algemene richtlijnen bij een blessure. Tip: Als je geen 
progressie ziet in jouw behandelingsproces, adviseer ik je om te stoppen met het inplannen van afspraken bij de desbetreffende 
zorgverlener. Ga op zoek naar een ander, gespecialiseerd in jouw blessure en analyseer het resultaat na een x aantal bezoeken. 

 

Tip:  

Gebruik een mini-standaard voor je 
smartphone, zodat je hem overal in de gym 
kunt gebruiken.  
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 Handvatten trainingsprogramma 

• Je dient je spieren niet altijd vol gas te trainen, omdat je lichaam te lang bezig 
is om te herstellen. 

• Mechanische spanning (zware gewichten, 10-20 seconden), spierschade 
(gemiddelde gewichten, 40 en 70 seconden) en metabole stress (lichte 
gewichten, 70-90 seconden) worden alle drie meegenomen in het 
programma 

• Je komt gemiddeld 0,25 (gevorderd) tot 0,75 kg (beginner) in spiermassa aan 
per maand 

• De keuze van bewegingen zijn belangrijker dan de keuze van de oefeningen. 
Denk aan een horizontal push i.p.v. Bench Press. 

• Hoe lager de herhalingen, hoe zwaarder de gewichten, hoe korter de spier 
onder spanning staat en hoe langer de rustperiode. 

• Hoe hoger de herhalingen, hoe lichter de gewichten, hoe langer de spier onder 
spanning staat en korter de rustperiodes. 

• Bij 25 procent van de oefeningen wordt gefocust op kracht, 50 procent op 
hypertrofie, 20 procent op krachtuithoudingsvermogen en 5 procent op cardio. 

• Start altijd met je zwaarste set bij de compound oefeningen. Dit wordt meestal 
uitgedrukt in gewicht. Bijv.: set 1: 100 kg x 4hh, set 2: 95kg x 6 hh, set 3: 90 kg x 8 
hh. 

• Droogtrainen is alleen van toepassing als je buikspieren nauwelijks meer 
zichtbaar zijn. 
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Trainingsindeling  
Een training bestaat uit een algemene warming-up, een specifieke warming-up, een kern 
en een cooling-down. De kern is belangrijk voor het opbouwen van spiermassa, maar de 
warming-up is minstens even belangrijk. 

Waarom een warm-up? 

Een warming op kun je vergelijken met het rijden naar je vakantiebestemming. Het is niet 
leuk, maar moet toch gebeuren. Nadat je aangekomen bent op de vakantiebestemming, 
ben je het ook alweer vergeten. Dat werkt precies hetzelfde met de eerste werk-set na je 
warming-up. 

 De hoofdredenen voor een warming-up zijn [15]. 

 Stimuleren van de bloedsomloop 
 Prestatieverbetering doordat de spieren doorbloed raken 
 Blessurepreventie 

Wil jij op je op je vijftigste niet zo stijf als een hark door het leven gaan? Doe dan een goede en uitgebreide warming-up. Ik 
vergelijk het altijd met overmatig gefrituurd eten op jonge leeftijd. Op jonge leeftijd zul je niet snel te maken krijgen met hart- en 
vaatziekten. Op latere leeftijd kun je daar wel last van krijgen, omdat iedereen ‘slechter’ wordt naarmate de jaren stijgen. Je 
kunt op jonge leeftijd de risico’s beperken door gezond om te gaan met je lichaam. Dit geldt zowel voor het eten van 
fatsoenlijke voeding, als voor het doen van een goede warming-up.  
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Algemene warming-up 

Je start met het opbouwen van een algemene warming-up. Hierdoor wordt de bloedtoevoer naar je spieren verhoogt. Hierdoor 
zet je je lichaam ‘aan’. Ik adviseer gebruik te maken van een hometrainer. Start met een lichte intensiteit (60% van je HF max) 
en eindig met een iets zwaardere intensiteit (70% van je HF max). 8 Tijd: 5-10 minuten. 

Bekijk hier de video van de algemene warming up. Deze worden ook toegevoegd aan de trainingsapp. 

Specifieke warming up 

Bij de specifieke warming-up ga je je richten op specifieke inspanningen voor het lichaam. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
dynamische rotatieoefeningen en resistance bands. Tijd: 5 minuten. 

Bekijk hieronder de video’s van de specifieke warming up: 

 Warming up Squat 
 Warming up Schouders 
 Warming up Pull 
 Warming up Legs 
 Warming up Deadlift 

 

 

 

 
8 HF max betekent je maximale hartslagfrequentie per minuut. Meestal is dit 220 min je leeftijd.  

https://youtu.be/Z06g57Db-0s%22%20target=%22_blank%22
https://youtu.be/TBxW74Qffk0
https://youtu.be/yqYDsyhyBNc
https://youtu.be/luJJGAwGBck
https://youtu.be/vuwUIg3_izo
https://youtu.be/jx1qAm1HhjU


Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer                                   55 
 

Warming-up set primaire oefeningen 

Indien je gaat Squatten, Deadliften of Bench Pressen (main lifts) is het belangrijk een x aantal warm-up sets te voltooien. Het 
aantal is afhankelijk van het gewicht dat je tilt.  

‘’Hoe zwaarder je tilt hoe meer warming up sets je doet.’’ 

Zonder de warming-up sets is het risico op blessures erg groot. Dat komt doordat het centrale zenuwstelsel nog niet voorbereid 
is op de zware gewichten, waardoor er minder spiervezels worden aangesproken. Ook het laatste gedeelte van een warm-up 
set dien je hoger te doen dan je werk-set. Hierdoor activeer je nog meer spiervezels. Hieronder een voorbeeld voor het 
opbouwen van een pyramid up set.9 

Werksets:  Bench Press 4 sets van 80 kg van 4 herhalingen.  

Warming-up set: 

Warming up set 1: 20 kg (barbell) x 15 herhalingen 

Warming up set 2: 40 kg  x 6 herhalingen 

Warming up set 3: 60 kg x 4 herhalingen 

Warming up set 4: 85 kg x 1 herhaling 

Werksets: 

 
9 Alle warm-up sets worden uitgevoerd zonder fitness belt. Eventueel kun je alleen bij de laatste set van 1 herhaling een fitness belt gebruiken. 
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Werk set 1: 80 kg x 4 herhalingen  

Werk set 2: 80 kg x 4 herhalingen  

Werk set 3: 80 kg x 4 herhalingen  

Werk set 4: 80 kg x 4 herhalingen  

 

Daarnaast zie je dat het gewicht van de laatste warming-up set hoger is dan de werk set. Dit is om de spiervezels te activeren. 
Hierdoor kun je meer kracht leveren op de werksets erna.  

Er geldt één belangrijke regel bij het doen van de warming-up. 

‘’Altijd doen alsof het zwaar is, maar niet vermoeien.’’ 

Doordat je doet alsof het zwaar is, zullen de zware gewichten lichter voelen. Dit heeft als reden dat je je techniek optimaliseert. 
Neem je 20 KG warm-up even serieus als je werk set van bijvoorbeeld 80 kg. Iedere herhaling dient op dezelfde manier 
uitgevoerd te worden. 

De warm-up oefeningen zijn tekstueel en visueel weergegeven in de trainingsapp. Verder in dit guidebook ga ik dieper in op het 
gebruik van de trainingsapp. (Zie pag. 55 verbe) 

Warm-up secundaire oefeningen 

Bij de secundaire oefeningen zoals Pull Ups, Barbell Rows, Romanian Deadlifts kun je het beste gebruik van één warming up set 
rond 50 procent van je 1RM. 

Kern 
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Tijdens de kern krijg je te maken met een single set, super set of een paired set. 

Een single set relateert aan één oefening die je achter elkaar uitvoert. Dit is uitgedrukt in één letter en één cijfer. Bijv.: A1 – 
normale rustperiode (bijv.: 90 seconden) – A1.  

Een super set relateert aan twee oefeningen die je achter elkaar uitvoert. Tussen de oefeningen heb je een korte rustperiode. Dit 
is uitgedrukt in twee letters en twee cijfers. Bijv.: A1- kortere rustperiode (max.: 10 seconden) - A2 – langere rustperiode (bijv.: 120 
seconden). 

Een paired set relateert aan twee oefeningen die je achter elkaar uitvoert met identieke ‘lange’ rustperiodes. Dit is uitgedrukt in 
twee letters en twee cijfers. Bijv.: A1- langere rustperiode (bijv.: 90 seconden) - A2 – langere rustperiode (bijv.: 90 seconden). 

Cooling down  

De cooling-down zorgt ervoor dat het lichaam tot rust kan komen na een work-out. Dit 
heeft alleen een psychologisch effect. Sommige fysiologen beweren dat de cooling 
down spierpijn vermindert of de kans of blessures verkleint. [16]. De cooling down zorgt 
er wel voor dat je ontspannen je training kunt afsluiten. Oefeningen voor de cooling 
down zijn hoofdzakelijk statische stretchoefeningen.  

Fitness belt  

Bij main lifts is de fitness belt is bedoeld voor meer compressie en stabiliteit bij de 
buikholte. Dit staat beter bekend als: intra abdominale druk. Wanneer de intra 
abdominale druk toeneemt, neemt dus de stabiliteit rondom de buikholte toe. Hierdoor 
kun je meer kracht leveren. Verrgelijk het met een blikje cola. Wanneer er lucht in het 
blikje ontstaat is het blikje steviger dan wanneer geen lucht in het blikje aanwezig is 
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[17]. Dit werk hetzelfde met het duwen van je buik tegen een riem aan. Doordat je je buik tegen de riem duwt, kun je meer kracht 
leveren, omdat je stabieler bent. Mijn advies is om pas gebruik te gaan maken van de belt, als ik vind dat je techniek goed 
genoeg is.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handvatten trainingsindeling 

• Een training bestaat uit een algemene warming-up, specifieke 
warming up, kern en cooling down. 

• De hoofdreden voor een warming-up zijn: stimuleren van de 
bloedsomloop, realiseren van prestatieverbetering doordat de 
spieren doorbloed raken en blessurepreventie 

• Bij de specifieke warming-up doe je altijd alsof het zwaar is, maar je 
zorgt niet dat je jezelf vermoeit. 

• De kern bestaat uit een single set of super set. Een single set 
bestaat uit het uitvoeren van één oefening met een normale 
rustperiode. Een super set bestaat uit twee oefeningen met een 
korte rustperiode tussen de oefeningen. Een langere rustperiode 
volgt als je de twee oefeningen achter elkaar hebt voltooid. 
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Coaching 
Het coaching gedeelte bestaat uit twee onderdelen: 1 op 1 begeleiding en voedingcoaching. 

1 op 1 begeleiding 
Zonder kennis een sportschool binnen lopen, geen plan hebben en vervolgens geen progressie meer zien. Het resultaat: je raakt 
ongemotiveerd, gaat minder vaak en stopt. Ik behoorde ook tot dat type sporter. 

Eén van de meest gemaakte fouten bij het opbouwen van spiermassa op de lange termijn: 

Ontbreken consistentie 

Gemiddeld gezien zegt 1 op 10 personen jaarlijks hun fitness abonnement op. Zes op de tien besteedt daarna minder tijd aan 
sport. Het stoppen komt door het gebrek aan plezier, stellen van andere prioriteiten (werk en school) en medische redenen 
(blessures) [18]. 

 

Ik ga er voor zorgen jij niet wilt stoppen middels mijn 1 op 1 begeleiding. De pijlers zijn te vinden op de volgende pagina. 
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Mijn eigenaardige coaching pijlers 
 

Onderwijzen  

Kennis is de basis van progressie en de preventie voor blessures. 

Daarom geef ik jou informatie omtrent krachttraining en een flexibel voedingspatroon. 

 

Motiveren  

Iedereen heeft wel eens momenten dat het tegen zit.  

Daardoor motiveer ik continu voor als je het zwaar hebt. 

 

Veranderen  

85 procent van mijn klanten voerden in de eerste maand  

twee belangrijke verandering door.  

Daardoor ga ik ook gewoontes doorvoeren in jouw levensstijl,  

Waarin jij sport in combinatie met werk en/ of school leert prioriteren.

Onderwijzen

VeranderenMotiveren
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Coaching pijler 1: Onderwijzen  

Krachttraining en (flexibele) voeding zijn de twee gebieden waarin ik jou ga onderwijzen.  

Krachttraining heb ik even hoog in het vaandel staan als voeding. Alleen met voltooien van 
trainingen ga je namelijk geen spiermassa opbouwen. Althans, niet op de snelst mogelijk 
bewezen manier.  
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Hoe kom je alles te weten over krachttraining? 

Moeilijke fitnessmaterie wil ik zo eenvoudig mogelijk aan je uitleggen. Waardoor jij met een 
zo compleet mogelijk beeld naar de sportschool gaat. Ook als jij mij niet meer nodig hebt, 
heb je genoeg informatie verzameld over krachttraining. We gaan immers voor 
consistentie op de lange termijn. Stel daarom al je vragen omtrent krachttraining, techniek 
via de trainingsapp (hierover later meer bij het hoofdstuk: trainingsapp).  
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Hieronder licht ik de belangrijkste facetten van krachttraining toe. Deze kun je meenemen tijdens de trainingen.  

Acht belangrijke pijlers voor het opbouwen van spiermassa  
Om jou inzicht te geven over de belangrijkste pijlers die bijdragen aan het opbouwen van spiermassa, heb ik een piramide 
toegevoegd. Ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen dan 1 belangrijker is dan 8.     

 

 

8.

Tempo

7. Rustperiode

6. Mind Muscle 
connection

5. Oefeningen 

4. Volume & intensiteit 

3. Inzet & progressie

2. Techniek

1. Aanwezigheid
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1. Aanwezigheid 

Focus op het voltooien van de training is het aller belangrijkste. Zonder consistentie geen progressie en geen opbouw van 
spiermassa. 

2. Techniek 

Technisch een goede uitvoering doen, vind ik het allerbelangrijkste na de aanwezigheid. Ik wil dat je altijd de kans op blessures 
minimaliseert. Dit start bij een goede techniek. Daarnaast zit het je progressie in de weg als je geen goede techniek hanteert. 

3. Inzet & progressie 

Ondanks dat je niet altijd tot maximaal gaat, dien je toch over de langere periode vooruit te gaan. Hiervoor dien jij iedere 
training de juiste inzet te leveren. Als je je niet goed genoeg inspant, is het moeilijk om vooruit te gaan. Hierbij komt 
supercompensatie om de hoek kijken. Probeer jezelf altijd te verbeteren ten opzichte van de vorige trainingen. Meer hierover in 
deel 3.  

4. Volume & intensiteit 

Hoeveel herhalingen, sets en gewicht je doet is belangrijk, omdat je niet te lang wilt herstellen na een training. Logischerwijs 
moet je na 20 sets per spiergroep langer herstellen, dan na 6 sets per spiergroep. Daarnaast wil je ook niet te weinig doen, 
anders is er voor jouw lichaam geen reden om sterker te worden. Als laatste is het belangrijk om je RPE (rate of perceived 
exertion) goed in de gaten te houden. Ga je daadwerkelijk richting maximaal of kan je nog meer herhalingen doen? 
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5. Oefeningen 

Uiteraard is je selectie van de oefeningen belangrijk. Ieder lichaam is weer anders en daardoor personaliseer je een 
programma op basis van jouw lichaam. Factoren waar je rekening mee moet houden bij de keuze van je oefeningen: 

• Genetische aanleg spiervezels 
• Leeftijd 
• Trainingservaring 
• Lichaamspostuur 
• Eventuele blessures 
• Mobiliteit (bewegingsvrijheid)  
• Flexibiliteit (rekbaarheid) 

6. Mind muscle connection  

Bij mind muscle connection gebruik je je hersenen, om spiergroei te 
realiseren. Hierbij denk je specifiek aan de spieren die je traint, waardoor je de 
spieren harder samen knijpt (interne benadering). Een interne benadering van 
de mind muscle connection werkt het beste bij isolatieoefeningen. Daarnaast 
is het belangrijk dat je hierbij oefeningen uitkiest, waarbij je je goed voelt. Jij 
hebt ongetwijfeld favoriete oefeningen in de gym [19]. 
 
Richt je bij de compound oefeningen meer op de externe benadering . Hierbij richt je je meer op de techniek en op het 
verhogen van het volume (gewicht, sets en aantal herhalingen). 
 

 

Tip: Groei je ontzettend hard en maak je relatief 
snelle progressie bij sommige oefeningen? 
Nooit meer wijzigen, verwerk deze voor altijd in 
je trainingsprogramma [19]! 
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7. Rustperiode 

Dit duidt op de rustperiode tussen de oefeningen. Om optimaal te 
presteren dien je minimaal 90 seconden rust te houden na een set [20]. 
De parameters kun je vinden bij: ‘’alles op een rijtje’’. (Eerder in dit E-book) 

8. Tempo 

Het laatste onderdeel van de piramide is gerelateerd aan het tempo 
(time under tension). Het is belangrijk om de spier langdurig onder 
spanning te laten staan. Kwaliteit van de herhaling, staat logischerwijs 
boven de kwantiteit. Mechanical tension is en blijft de belangrijkste 
voorwaarde voor spieropbouw.  

 

 

 

 

 

TIP: De rustperiode bijhouden is een belangrijk 
onderdeel. Daardoor adviseer ik om een 
sporthorloge aan te schaffen. Tien euro bij 
dichtstbijzijnde sportzaak. Of ga voor een 
duurdere variant waar je nog meer data op kunt 
lezen. Een goede trainings-app op je telefoon 

gebruiken kan ook.  
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Handvatten krachttraining 

Bij de krachttraining voor spiermassa draait het om:  

1. Aanwezigheid: Zonder aanwezigheid, geen spiermassa. 
2. Techniek: Zonder goede techniek, grote kans op blessures en 

verminderde resultaten. 
3. Inzet & progressie: probeer jezelf altijd te verbeteren, tijdens iedere 

training 
4. Volume & intensiteit: het volume is belangrijk, omdat je niet te lang 

wilt herstellen. Hetzelfde geldt voor de progressie. 
5. Oefeningen: Keuze van de oefeningen, gerelateerd aan jouw 

lichaamspostuur is ook een belangrijke factor. 
6. Rustperiode: de rustperiode tussen de oefeningen is belangrijk, 

omdat je lichaam ook tijdens de oefeningen wilt herstellen. 
7. Tempo: hoelang de spier onder spanning staat, dien je mee te 

nemen. Dit bestaat uit de TUT. (Time under tension) 
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Rust na een training! 

Rust is minstens even belangrijk als het werk dat jij verschaft in de sportschool. Het enige wat je doet in de sportschool is je 
spieren slopen, zodat ze een reden hebben om sterker te worden (in deel 1 vertelde ik hier al uitgebreid over). Het sterker 
worden gebeurt alleen in ruststand en met name tijdens je slaap.  

Voldoende slapen 

Onder voldoende slaap versta ik minimaal acht uur per nacht aan 
kwalitatieve slaap. In je bed wakker liggen telt logischerwijs niet mee. Als 
jij structureel minder slaapt kun je minder progressie boeken in de gym. 
Maar dat is het niet het enige… 

Slechte slaap verstoort de hormoonhuishouding. Dit heeft weer 
betrekking op het honger hormoon: ghreline. Hierdoor kun jij overdag 
meer honger hebben, dan een dag met voldoende slaap [21]. 

Conditieverbetering! 

Voldoende slaap zorgt er ook voor dat je beter herstelt na een training en uiteindelijk de zware trainingen makkelijk volhoudt. Je 
hebt namelijk een betere ‘conditie’ as je goed uitgerust bent [22]. 
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Tien tips voor een beter slaappatroon: 

• Drink geen cafeïne na 16:00 uur 
• Creëren van een structureel slaapritme met vaste tijden 

(circadiaans ritme) 
• Leg je mobiel minimaal één uur voor het slapen gaan weg 
• Zorg voor een pikdonkere kamer  
• Ontspan voor het slapen gaan (bijvoorbeeld: wandelen of 

stretchen)  
• Sport niet 3 uur voor het slapen gaan 
• Neem geen alcohol of nicotine binnen zes uur voor het slapen gaan 
• Beweeg overdag voldoende (minimaal 10.000 stappen) 
• Zorg voor de aanmaak van vitamine D middels zonlicht 
• Nuttig koolhydraten tot vier uur voor het slapen gaan 
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Voedingscoaching 
Goede voeding is minstens even belangrijk als trainen, maar… 

Ken jij iemand die 10 jaar lang geleden gestart is het met een streng dieet en het nog steeds volgt? 

Alle mensen die 10 jaar geleden zijn gestart met strenge voedingsrichtlijnen hebben vaak één ding gemeen. 

Dat ze het nu niet meer doen 

Eén van de meest gemaakte fouten bij het opbouwen van spiermassa op de lange termijn 

Strenge voedingsrichtlijnen 

Je kunt streng voor jezelf zijn door bijvoorbeeld permanent calorieën te registreren in een applicatie. Uit onderzoek is gebleken 
dat permanente calorieën registratie niet werkt niet op de lange termijn [1]. 

Het kost veel tijd en kan zelfs zorgen voor voedingsobsessies [2]. 

Daarnaast kun je streng voor jezelf zijn door continu een voedingsplan te volgen. 

Maar dan lijkt het dat je geen ruimte hebt voor uitschieters en raak je in paniek als het een dagje minder gaat? 

Daarom is het juist goed te leren eten op gevoel, zodat je uitschieters gemakkelijk kunt compenseren. 

Leer eten op gevoel met voeding voor meer spiermassa via een flexibel voedingspatroon. 
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Flexibel voedingspatroon 
Doordat je mij hebt benaderd weet je ongetwijfeld dat ik sta voor een flexibel voedingspatroon. 

Wat is een flexibel voedingspatroon? 

Daar bedoel ik mee dat je vanaf nu gaat leven op frikandellen, kipburgers en shoarma pizza’s, 
want je bent toch flexibel in wat je eet en door het vlees krijg je ook voldoende eiwitten binnen.  
Nee natuurlijk niet, dat werkt namelijk voor niemand die op een fatsoenlijke manier spiermassa op 
wilt bouwen op de lange termijn. 

Een flexibel voedingspatroon wordt door mij gedefinieerd als:  

‘’Een voedingspatroon met een persoonlijke caloriebehoefte en macro nutriënten waarbij de 
calorieën variëren en makkelijk aan te passen zijn. Vrijheid in voedingskeuzes en leren eten op gevoel is hierbij de basis.’’ 

Wat macro nutriënten zijn leg ik later uit. 
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Uiteindelijk wil je ervoor zorgen dat jij leert eten op gevoel met een flexibel 
voedingspatroon, waardoor jij nooit meer je calorieën hoeft te registreren. Als 
laatste moet je jezelf nooit verbieden om iets te eten of te drinken. Schiet je een 
keer uit de bocht in het weekend? Geen probleem, je kunt voor jezelf namelijk 
een makkelijk aanpasbaar a.k.a. flexibel voedingspatroon creëren. Uiteraard 
dient dit voedingspatroon te zorgen voor meer spiermassa. Hier kom ik later in 
dit deel op terug. 

Waarom een flexibel voedingspatroon? 

Omdat ik geloof dat dit het enige is, waardoor jij voor langere periode 
spiermassa kunt opbouwen. Het langdurig volhouden van een sportieve 
levensstijl is het belangrijkste voor je gezondheid [22]. Daarom werkt, in mijn 
ogen, een voedingsplan ook niet voor de lange termijn. Een persoonlijk 
voedingsplan is vaak een quick-fix. Je behaalt mogelijk snel een resultaat en 
weet niet hoe het is zonder voedingsplan. De kans dat je daarna terugvalt in je 
oude voedingspatroon is vrij groot. Het voedingspatroon dat jij zo graag wilde 
doorbreken, omdat het mogelijk niet geschikt was voor het opbouwen van 
spiermassa.  

Daarnaast betaal je of te veel of te weinig voor zo’n gepersonaliseerd plan. 
Indien je weinig betaalt, is het vaak gekopieerd, niet persoonlijk en eentonig. 
Als je te veel betaalt, dan is dat zonde van je geld, omdat je het hoogstwaarschijnlijk niet lang gaat volhouden. Je blijft namelijk 
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voor altijd gebonden aan het (laten) registreren van calorieën. Voedingsplannen kunnen wellicht werken als opstap, maar 
zeker niet als leidraad voor de rest van je leven. 

Consistentie vind ik één van de belangrijkste waarden als het gaat om krachttraining. Consistentie kan naar mijn mening 
alleen bereikt worden als je je voeding voornamelijk varieert [23]. 

Wat als je tóch een persoonlijk voedingsplan wil hebben? 

Dan kun je het beste op zoek naar een coach die een persoonlijk voedingsplan voor je samenstelt. Ik kan je heel goed helpen 
met het opbouwen van spiermassa zonder specifieke calorieregistratie en persoonlijke voedingsplannen. Het is aan jou! 

Hoe je een flexibel voedingspatroon creëert, wordt verder in dit guidebook uitgelegd.  
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Vijf belangrijke pijlers omtrent voeding voor meer spiermassa  

 

1. Calorie inname 

De energiebalans is afhankelijk van je energie inname (voeding) en energie verbruik (verbranding & beweging) [24].  

 
 
 

5. 

Creatine

4. Waterinname

3. Micro nutrienten 

2. Macro nutrienten 

1. Calorie inname
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Positieve energiebalans (aankomen): Als je meer voeding 
inneemt dan dat je verbruikt, kom je aan.  

Negatieve energiebalans (afvallen): Als je minder voeding 
inneemt dan dat je verbruikt, dan val je af.  

Maintenance (onderhoud): Als je evenveel inneemt als je 
verbruikt, dan blijf je op gewicht.  

‘’Spiermassa kan beter ontstaan uit iets, dan niet uit niets.’’ 

Het belangrijkste om spiermassa op te bouwen is de creatie 
van een positieve energiebalans. Dat komt, doordat je 
makkelijker spiermassa kan laten groeien als er voldoende 
energie is voor het lichaam [25]. 

Waarom? 

Je lichaam dient iets te doen met het overschot aan energie. Het kan niet zomaar verdwijnen. Het overschot wordt hoofdzakelijk 
opgeslagen als vet en/of spiermassa. Tijdens een positieve energiebalans is het des te belangrijker om je te focussen op 
supercompensatie (zie deel 3 van deze 5-delige training). Hierdoor zorg je dat het grootste gedeelte van het overschot wordt 
opgeslagen als spiermassa. Als je de trainingsprikkel te laag houdt, slaat je lichaam het overschot vooral op als vetmassa [26]. 
Dit is natuurlijk geen optie!     
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Stofwisseling  

Om het proces rondom de stofwisseling duidelijk 
aan je uit te leggen, gebruik ik twee situaties. 

 

Situatie 1: Een krachtsporter die eeuwig traint, veel 
op zijn voeding let en langzaam afvalt. 

Situatie 2: Een krachtsporter die weinig traint, nooit 
op zijn voeding let en amper aankomt.  

Hoe komt dat?  

Door het persoonsafhankelijke metabolisme.  

WAT?  

Metabolisme staat beter bekend als omzetting van voedingstoffen naar energie [27]. Als je hebt gegeten, gaat je lichaam de 
voeding gebruiken om het lichaam te laten functioneren. Vergelijk het met een auto (lichaam) die brandstof (voeding) nodig 
heeft om te kunnen rijden. Zonder brandstof kom je niet ver.  
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Stel een supersnelle auto rijdt 100 meter op zijn hardst 150 km/h, dan 
gebruikt hij hoogstwaarschijnlijk veel van zijn brandstof om energie 
op te wekken. Als een iets minder snelle auto op zijn hardst 100 km/h 
rijdt, dan verbruikt die voor het genereren van energie minder 
brandstof.  Mensen met een langzame stofwisseling rijden standaard 
minder hard met een minder snelle auto.  

Bij mensen met een snelle stofwisseling zoals in situatie 1, kost het 
omzetten van voedingstoffen dus veel energie. Bij mensen met een 
langzame stofwisseling zoals in situatie 2, kost dit proces minder 
energie. Hierdoor kunnen mensen met een snelle stofwisseling over 
het algemeen meer eten, dan mensen met een langzame 
stofwisseling. Puur, omdat ze dagelijks een hoger energieverbruik 
hebben.  

 

 

 

 

 



78 

Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer 

Kun je je metabolisme versnellen? 

Allereerst kun je je gaan focussen op voeding met een hoge 
thermische waarde zoals: groenten, eiwitten en vezels. Dit zorgt 
voor een verhoogd energieverbruik voor het lichaam, omdat je 
lichaam bij deze voeding harder moet werken voor de vertering 
[28]. 

Het metabolisme kun je ook versnellen door spiermassa te 
kweken. Doordat je spiermassa kweekt gaat je lichaam meer 
verbruiken in ruststand. Simpelweg omdat spieren meer energie 
kosten om te onderhouden. Maar hier zit een grens aan. 10 kg 
spiermassa zorgt voor 100-150 kcal extra per dag [29]. Dat is 
behoorlijk wat als je het vergelijkt met tien kilo kipfilet. Aan de 
ander kant is 1050 kcal per week ‘extra’ eten niet niks [30]. 
Trainen dus!     

Waar heb je geen invloed op? 

De variabelen zoals leeftijd, geslacht, hormoonhuishouding en erfelijke factoren.  

Waar heb je wel invloed op? 

Het creëren van een actievere levensstijl.  

Nee, dat gaat niet om één keer extra naar de sportschool gaan per week, waarmee je minimale calorieën verbrand. Met een 
training verbrand je namelijk 0,3 kilocalorieën per actieve 10 minuten per kilo lichaamsgewicht [31]. Dit komt neer op 68 kcal per 
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actieve training (rust niet meegenomen) van 30 minuten. Meer bewegen zoals wandelen, traplopen en fietsen hebben een veel 
grotere impact. Probeer maar eens 10.000 stappen per dag te halen. 

Ik adviseer voornamelijk om actiever te leven middels extra wandelingen of fietstochten. Vaak zijn de mensen die klagen over 
een langzame stofwisseling niet de actiefste. Uitzonderingen altijd daargelaten! 

Caloriebehoefte berekenen 
Ieder lichaam is weer anders, daarom behoef jij waarschijnlijk een andere 
calorie inname dan je buurman. Daarom gebruik ik de formule om als eerste je 
rustmetabolisme te berekenen. Het aantal calorieën dat hier uitkomt verbruik je 
als je de hele dag in bed zou blijven liggen. Hierna volgt het onderhoudsniveau, 
waarbij rekening gehouden wordt met je activiteitenniveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: 
De berekening neemt de persoonsgebonden 
hormoonhuishouding en andere erfelijke 
factoren niet mee. De volledige formule houdt 
dus alleen rekening met je: lengte, gewicht, 
leeftijd, geslacht, aantal work-outs, 
activiteitenniveau en doelstelling. 
Voor 70 procent van de sporters is de uitkomst 
niet overeenkomstig met hun werkelijke 
caloriebehoefte. Analyseer altijd wat er gebeurt, 
nadat je de gegevens uit een macro calculator 
gebruikt [53]. 
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Rustmetabolisme voor mannen: 
Formule : 88,362 + (13,397 x gewicht) + (4,799 x lichaamslengte in cm) – (5,677 x leeftijd in jaren) 
 
Vermenigvuldig de uitkomst door je activiteiten niveau10: 
 

 Geen tot weinig (zittend werk ~ 1-2 x per week sporten) 
 Lichte lichaamsbeweging (Staand werk ~ 3-4 x per week sporten) 
 Normale lichaamsbeweging (Gemiddeld werk ~ 5 x per week sporten) 
 Zware lichaamsbeweging (Veel wandelen op werk ~ 6 x per week sporten) 
 Zeer zware lichaamsbeweging (Zwaar werk ~ 7 x per week sporten ) 

 
Als laatste is het belangrijk om in een positieve energiebalans terecht te komen als je in spiermassa aan wilt komen. Dit 
betekent 10 tot 20 procent boven je onderhoudsniveau. Respectievelijk vermenigvuldigen met 1,1 of 1,2.  
 
Wil je een klein overschot creëren, omdat je makkelijk aankomt in spiermassa? Vermenigvuldig het met 1,1.  Kom je moeilijk aan 
in spiermassa? Dan wil je juist aankomen en vermenigvuldig je je onderhoudsniveau met 1,2. Bij twijfel altijd gaan voor makkelijk 
aankomen.  
 
Het laatste wat je wilt is een te groot calorieoverschot creëren, waardoor je te veel vetmassa opslaat. Hierdoor dien je soms 
langer dan drie maanden een negatieve energiebalans te creëren. Uit onderzoek is gebleken dat je in deze ‘lange’ periode van 
vetverbranding veel te veel spiermassa verliest. Dit resulteert uiteindelijk niet in meer, maar in minder spiermassa [26]. 
 

 
10 Het klinkt wellicht wat vreemd dat een normale lichaamsbeweging relateert aan vijf keer per week sporten. Helaas, verbrand je tijdens krachttraining in 
verhouding minder calorieën dan het activiteitenniveau van het type werk. Dagelijkse beweging weegt zwaarder dan trainen in een sportschool. 
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Daarom adviseer ik altijd een actieve levensstijl erop na te houden. Zeker als jij een trage stofwisseling hebt. Zo creëer je 
namelijk een klein calorieënoverschot op weekbasis als je in het weekend uit de bocht schiet. Indien je de hele dag stilzit, kan 
een ruig weekend zomaar een groot energieoverschot worden. Een groot energieoverschot creëert voornamelijk hypertrofie 
(vergroting) in de vetcellen.      
 
BESPAAR MIJ DE MOEITE EN BEREKEN MIJN PERSOONLIJKE CALORIEBEHOEFTE DOOR MIDDEL VAN EEN CALCULATOR. 

 
 

Verkeerde bulk??????   
 

http://www.jordiehaan.nl/macro-calculator


82 

Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer 

Te veel of te weinig aankomen? 

Gemiddeld wil je maximaal 0,6 tot 1 kg per maand aankomen [7]. Dit geldt voor de totale massa van spiermassa en vet.  
 
Kom je meer dan 0,25 kg per week aan? Gooi de calorie-inname met 250-350 kcal per dag omlaag. 
 
Kom je (veel) minder dan 0.15 kg per week aan? Gooi de calorie-inname 100-200 kcal per dag omhoog. 
 
Doe een wekelijkse check voor de spiegel. Daarnaast kun je de weegschaal als middel gebruiken, om te kijken of je zwaarder 
wordt. 
 
2. Macro nutriënten.  

Macro nutriënten zijn eiwitten, koolhydraten en vetten. Deze voorzien jouw lichaam van energie. Deze macro nutriënten zijn dus 
nodig om te ‘overleven’.  
 
Hoe zit het met deze welbekende eiwitten, koolhydraten en vetten? 
Deze elementen voorzien jou van energie. Koolhydraten, vetten en eiwitten zijn de belangrijkste energiebronnen van het 
lichaam, omdat ze de brandstoffen leveren die nodig zijn voor het functioneren van het lichaam. Vetten leveren negen 
calorieën per gram. Koolhydraten en eiwitten leveren vier calorieën per gram [32]. Alcohol is ook nog een voedingstof voor het 
lichaam en levert zeven kcal per gram aan energie [33]. Dat is alleen voor het weekend soms wat belangrijker.      
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Eiwitten 

‘’EIWITTEN ZIJN DE BELANGRIJKSTE BOUWSTOFFEN VOOR SPIERMASSA’’ 

Na water zijn eiwitten (ook wel proteïne genoemd) de meest voorkomende stof in het 
menselijk lichaam, aangezien dit het hoofdbestanddeel is van het menselijk lichaam. Eiwit 
is een van de belangrijkste elementen voor het behoud van een goede gezondheid en is 
van belang bij de groei en ontwikkeling van alle weefsels in het lichaam. Het is de 
belangrijkste bron van bouwmateriaal voor de opbouw van spieren.  

Vlees, vis, eieren en zuivelproducten zijn producten met relatief veel eiwitten. Terwijl de 
meeste groenten en fruit producten zijn met relatief weinig eiwitten.  

De biologische waarde van een eiwit (de omzetting in menselijk weefsel) is uitsluitend 
bepaald door het gehalte aan negen essentiële aminozuren die in een optimale 
verhouding aanwezig moeten zijn in jouw voedingspatroon. [10].  

Dit zijn de aminozuren inclusief de voordelen: 

 Isoleucine (betrokken bij opbouw van spieren) 
 Leucine (tegen afbraak van spiereiwitten) 
 Valine (verbetering spierherstel) 
 Fenylalanine (betere gemoedstoestand) 
 Lysine (concentratievermogen en groei van bindweefsel) 
 Methionine (betrokken bij spieropbouw) 
 Thereonine (zorgt voor opbouw van eiwitcellen) 
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 Tryptofaan (verbetering slaap) 
 Histidine (vorming van eiwitcellen) 

 

Bij de eiwitten is het belangrijk de focus te leggen op een gevarieerde voeding om een zo compleet mogelijk aminozuurprofiel 
binnen te krijgen [10]. Met een vleesconsumptie kun je het aantal eiwitten per dag vaak makkelijker bereiken dan met een 
groenteconsumptie. Desalniettemin betekent ook dat je in spiermassa kunt aankomen als vegetariër of veganist. Hier kom ik 
later op terug bij de supplementen.  
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Koolhydraten 

‘’ALLE SUIKERS ZIJN KOOLHYDRATEN, MAAR NIET ALLE KOOLHYDRATEN ZIJN 
SUIKERS’’ 

Koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron voor alle lichaamsfuncties 
zoals: spieractiviteit, spijsvertering, functionering van de hersenen en bij 
het reguleren van het metabolisme van vetten en eiwitten. Deze zijn te 
verdelen in drie verschillende categorieën:  

1. Suikers 
2. Zetmeel 
3. Vezels 

De belangrijkste koolhydraten in voedsel zijn suikers en zetmeel. Simpele suikers of koolhydraten zoals in honing, tafelsuiker en 
fruit worden heel gemakkelijk verteerd en direct opgenomen door de dunne darm. Complexe koolhydraten, zetmeel uit rijst, 
aardappelen, granen, peulvruchten of volkoren pasta, hebben een langdurige werking nodig om te worden omgezet in glucose 
of fructose. Daarom geven ze langer een verzadigd gevoel na een maaltijd. Als laatste zijn er vezels. Deze worden niet verteerd 
en komen ongewijzigd in de dikke darm terecht [34]. Ze leveren geen energie, maar zorgen voor een goede spijsvertering in de 
darmen. Over het algemeen zorgen koolhydraten voor de meeste energielevering om te presteren binnen en buiten de 
gym[10].  

 

 



86 

Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer 

Vetten 

‘’VETTEN ZIJN NODIG VOOR EEN GEZOND LICHAAM’’ 

Het eerste dat waarschijnlijk in je opkomt als je het woord vet hoort, is: vermijden. Alleen 
je moet weten dat vetten zeer noodzakelijk zijn voor ons lichaam. Er worden veel 
lichaamsfuncties mee uitgevoerd en het volledig vermijden ervan zal niet de beste 
oplossing zijn. Het beste alternatief is om ze te kennen en te weten welke het beste bij je 
passen en in welke mate je ze moet consumeren. Vetten fungeren als vervoerders voor 
in vet oplosbare vitamines; A, D, E en K.  

Er zijn twee soorten vetzuren: verzadigd en onverzadigd. 

Verzadigde vetzuren zijn vetzuren die normaal vast zijn bij kamertemperatuur. Deze 
staan beter bekend als de ongezonde vetten.  

Onverzadigde vetzuren, inclusief meervoudig onverzadigde vetzuren, zijn over het 
algemeen in vloeibare vorm bij kamertemperatuur en zijn afgeleid van groenten, 
granen en zaden. Andere bronnen van vet zijn melk, avocado’s, olijfolie en eieren. Deze 
staan beter bekend als de gezonde vetten [35]. 
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Richtlijnen eiwitten, koolhydraten en vetten 
Er zijn drie richtlijnen die belangrijk zijn om het opbouwen van spiermassa te 
bewerkstellingen [32]: 

 Eiwitten: 1,8 gram per kilogram lichaamsgewicht voor het opbouwen van spieren 
 Vetten: 20 procent van je totale calorie inname voor het transporteren van 

vitamines en optimaal presteren van lichaamsfuncties 
 Koolhydraten: Tussen de 50 en 55 procent voor de perfecte brandstof voor een 

training.11 
 

Geen zin om het zelf uit te rekenen? Gebruik mijn Macro calculator.  

Jouw eiwitten, vetten en koolhydraten tracken! 

Ik adviseer je om twee weken je voedselinname te tracken. Hierdoor krijg je een globaal 
beeld van de verschillende soorten voeding met betrekking tot de macro nutriënten. Na 
twee weken heb je de verhoudingen inzichtelijk en kun je daarop bouwen; voor de rest van je leven.  

Hiervoor kun je de applicatie: Mijn Eetmeter van mijn voedingscentrum gebruiken. Deze is vrijgesteld van reclame en hierin kun 
je gemakkelijk je voeding registreren. Uiteraard is dit een tijdelijke optie. Puur om jou een globaal beeld te geven van jou 
dagelijkse calorie inname in relatie tot de eiwitten, koolhydraten en vetten. Eventueel kun je ook gebruik maken van 

 
11 Koolhydraten worden over het algemeen pas berekend ná de berekening van de hoeveelheid eiwitten en vetten (gr) per dag. 

 

http://www.jordidehaan.nl/macro-calculator
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MyFitnessPal. Hou er dan wel rekening mee dat je reclame te zien krijgt of de app niet volledig kunt benutten. Je dient anders te 
betalen voor een ‘premium’ account. Je kunt overigens ook gebruik maken van een proefmaand, omdat het tracken tijdelijk is. 

3. Micro nutriënten 

Micro nutriënten staan beter bekend als vitamines 
en mineralen. Voor het opbouwen van spiermassa  
en voor een gezonde levensstijl heb je deze wel 
nodig [36]. Daarom raad ik aan om 250 gram 
groenten per dag te nemen. Hierbij is het belangrijk 
dat je zoveel mogelijk kleuren groenten tot je neemt. 
Hierdoor krijg je verschillende vitamines en 
mineralen binnen. Probeer daarom te kijken, naar 
wat je niet binnenkrijgt bij de vitamines en 
mineralen. Vul dit daarna aan! 

Mis je een dagje? Geen probleem. Daarvoor heb je 
een flexibel voedingspatroon.      
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4. Waterinname  

Water is het hoofonderdeel van het mannelijk lichaam. Het bestaat voor ongeveer 60% procent uit vocht. Zonder water is het 
moeilijker om te presteren in de gym. Mijn advies: drink per dag per kilo lichaamsgewicht 40 ml water [37]. 

De dagelijkse hoeveelheid van iemand van 80 kg zou dus uitkomen op 3200 ml water per dag. 

5. Creatine 

De bovenste laag wordt gevormd door het supplement creatine. 
Het enige supplement waar je profijt van hebt als het gaat om 
spiermassa [38]. Creatine is een lichaamseigen stof en zit 
voornamelijk in vlees. In vlees zit ongeveer 5 gram creatine per 
kilo. Omdat je hoogstwaarschijnlijk niet iedere dag één kilogram 
vlees gaat eten, kun je het tekort aanvullen met het supplement: 
creatine monohydraat.  
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Hoe werkt creatine voor jou? 
Creatine kun je vergelijken met een cilinder van een auto. Hoe groter het 
volume van de cilinder, hoe meer energie de motor kan leveren. Door de 
cilinderinhoud te vergroten, zorg je voor een volumeverhoging, waardoor 
het vermogen van de auto omhoog gaat. 

Creatine zorgt dus voor een extra energievoorziening in de spieren tijdens 
de eerste 10 seconden van een set [38]. Hierdoor raak je minder snel 
vermoeid en kun je meer herhalingen doen. Door een verhoging van het 
energielevering in de spieren vergroot je de kans op supercompensatie.  

Het is aan te bevelen om 0,04 gram per kilo lichaamsgewicht te nemen. Dit 
is voor iemand van 80 kilogram ongeveer 3 gram per dag [38]. 

 

Laadfase 

Een laadfase van één week van 20 gram per dag kun je achterwege laten. Er is geen enkel onderzoek dat bevestigt dat dit 
beter is. Zo kun je langer met je pot doen.      

Wat zijn de bijwerkingen? 

Indien je geen gezondheidsklachten ervaart bij je maag en/of darmkanaal kan creatine geen kwaad. Daarnaast houd je 
lichaam meer vocht vast, waardoor je 0,5 tot 1 kg aan kunt komen. Dit vocht wordt opgeslagen in de spier, waardoor je een 
betere pomp krijgt na het trainen. Dus maak je hierover geen zorgen. 
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Waarom geen andere supplementen? 

Omdat je het hoogstwaarschijnlijk niet nodig hebt om meer spiermassa op te bouwen. Er zijn slechts een paar uitzonderingen 
met een complementaire functie. Dit betekent: alleen aanvullen als je tekort hebt.  

Omega 3 (visolie) 

Omega 3 is een vetzuur die belangrijk is de voor de algehele gezondheid [39]. Indien je wekelijks geen vis eet, zou je als 
aanvulling een omega 3 pil kunnen nemen. Ik adviseer te gaan voor de vloeibare variant, die is namelijk altijd goedkoper.  

Vitaminepillen 

Dat vitamines goed voor je zijn, hoef ik je hoogstwaarschijnlijk niet te vertellen. Indien je minder dan 250 gram groenten per dag 
eet, zou je het kunnen aanvullen met een vitaminepil. Tevens kun je Vitamine D nemen op de dagen dat je lichaam geen 
zonlicht heeft gezien. Vitamine D zorgt namelijk voor sterke botten en zorgen voor het goed functioneren van je 
immuunsysteem [40]. 

Eiwitpoeder (Whey) 

Je eiwitten hoog houden is een belangrijk onderdeel voor het vergroten van spiermassa [10]. Indien je weinig tot geen eiwitrijke 
producten eet kun je het aanvullen met eiwitpoeder. Dit is voornamelijk van toepassing op vegetariërs of veganisten. Die krijgen 
vaak minder binnen, doordat er in plantaardige producten relatief weinig eiwitten zitten. Ook tijdens een ‘cut’ kun je dit 
supplement goed gebruiken, omdat er geen koolhydraten en weinig vetten in eiwitpoeder zitten. Hierdoor kun je gemakkelijk je 
eiwitten hoog houden, zonder extra calorieën van de andere macronutriënten. 
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Er wordt nog wel eens gezegd dat de eiwitten uit dierlijke producten beter zijn dan de eiwitten uit plantaardige producten. Dit is 
inmiddels achterhaald [41]. Indien jij 1,8 gram per kilo lichaamsgewicht aan eiwitten neemt, kun jij prima groeien. Hetzij als 
vegetariër, hetzij als carnivoor.   

Niet essentiële supplementen 

BCAA 

Hierin zouden zogenaamd de belangrijkste aminozuren zitten die spiergroei veroorzaken. Het is onderzocht dat je met een 
gezond voedingspatroon met 1,8 gram aan eiwitten voldoende aminozuren binnen krijgt [10]. 

Pre-workout 

In pre work-out zitten vaak een hoge dosering aan cafeïne en beta-aline en citrulline malaat [36]. Hierdoor heb je meer 
energievoorziening en minder spiervermoeidheid. Dit pakt uiteindelijk gunstig als je moe bent en toch hard wilt trainen. Vaak 
zitten er een maximaal aantal doseringen in de pre workout, dat nog gezond is voor het lichaam. Maar stel je drinkt een kop 
koffie dan overschrijdt je de grens van bijvoorbeeld het maximaal aantal milligram cafeïne per dag. Daarnaast kan het zorgen 
voor energiedips als het uitwerkt. Bij moeheid adviseer alleen een kop koffie te nemen en mogelijk een lager volume te draaien. 
Indien je langdurig moe bent, adviseer ik beter te leren slapen. Hiervoor verwijs ik je terug naar deel 3.  
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De (ir)relevantie van supplementen voor spiermassa 
 

 

Relevant Complementair Niet relevant 
Creatine Omega 3 BCAA 
 Vitaminepillen Pre-workout 
 Eiwitpoeder (whey)  
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 Handvatten voeding 

• Voor het creëren van spiermassa dien je je te focussen op een vrij voedingspatroon. Hieronder 
versta ik: ’Een voedingspatroon gelieerd aan een persoonlijke macro nutriënten waarbij de sporter 
vrij is hoe hij/zij de calorieën indeelt. 

Acht belangrijke pijlers omtrent spiermassa door middel van voeding 

1. Calorie inname: Voor het berekenen van je calorie-inname kun je gebruik maken van mijn macro-
calculator. (Let op: De macro calculator is voor 70 procent van de mensen niet nauwkeurig. 
Analyseer altijd wat de gegevens uit de macro calculator met je lichaam doen. 
• Kom je meer dan 0,25 kg per week aan? Gooi de calorie-inname met 250-350 kcal omlaag. 
• Kom je (veel) minder dan 0.15 kg per week aan? Gooi de calorie-inname 100-200 kcal omhoog. 

2. Macronutriënten: Macro nutriënten bestaan uit: eiwitten, koolhydraten en vetten.  Eiwitten: 1,8 gram 
per kilogram lichaamsgewicht voor het opbouwen van spieren. Vetten: 20 procent van je totale 
voeding voor goed gereguleerde hormoonhuishouding. Koolhydraten: Tussen de 50 en 55 procent 
voor perfecte brandstof voor een training. 

3. Micronutriënten: Consumeer 250 gram groente per dag. 
4. Waterinname: Consumeer per kilo lichaamsgewicht ongeveer 40 ml water per dag.  
5. Creatine: voor meer herhalingen tijdens een training, adviseer ik het supplement: creatine 

monohydraat. Omega 3, vitaminepillen en eiwitpoeder kun je gebruiken als je tekort hebt aan 
respectievelijk: gezonde vetten, 250 gram groenten en twee gram per kg lichaamsgewicht aan 
eiwitten. 
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Creëren flexibel voedingspatroon 
Als je je caloriebehoefte en macro verdeling berekend hebt en je voeding 
twee weken hebt getrackt, kun je gaan leren eten op gevoel. Je gaat je 
eigen flexibele voedingspatroon samenstellen op basis van wat je lekker 
vindt. 
 
 Hierbij de volgende basis tips: 

 Probeer eiwitten standaard hoog te houden 
 Consumeer vaker complexe koolhydraten 
 Eet voedingsmiddelen met veel vezels. 
 Eet eiwitten uit verschillende bronnen, maar zoveel mogelijk ontvet. 
 Eet minder gefrituurd of vetrijk voedsel. 
 Eet wat vooral wat je lekker vindt 
 Eet gevarieerd om het eentonige patroon te doorbreken 

Gevarieerd eten 

Voor het voorbeeld geef ik je vier voorbeelden hoe je gevarieerd en eiwitrijk kunt eten met een ontbijt, lunch, avondeten en 
tussendoortjes. 
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Ontbijt 

 

Voor het flexibele voedingspatroon kun je drie of vier ontbijtjes bedenken die je structureel herhaalt in dezelfde volgorde. 
Daardoor houd je het op weekbasis gevarieerd. Het is aan te raden om dit eens per drie á vier weken aan te passen. 

Dag 1: havermout, kokosmelk, fruit en eiwitpoeder 
Dag 2: Boerenomelet met vier eieren en groenten 
Dag 3: Griekse yoghurt met vers fruit 
Dag 4: Eiwitpannenkoeken 
Dag 5: Ontbijt van dag 1 herhalen 
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Lunch 

Voor de lunch kun je ook verschillende salades samenstellen 
die je ook rouleert. Daarnaast kun je brood rouleren met 
gezond beleg. Brood is geen dikmaker, hier zitten ook calorieën 
in, net zoals alle andere producten. Alleen bij de lunch kun je 
het beste producten kiezen waar veel vocht in zit, zoals 
groenten. Dit zorgt voor een volumineus effect in de maag [42]. 
Hierdoor zul je minder snel het hongergevoel ervaren. Bij de 
meeste broodsoorten heb je dit minder.  

Dag 1: Salade met kip 
Dag 2: brood met hüttenkäse en paprika 
Dag 3: Omeletwraps met groenten  
Dag 4: Salade met zalm  
Dag 5: Brood met gegrilde groente 
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Tussendoortje 

Een tussendoortje dient eiwitrijk te zijn. Alleen zo behaal je gemakkelijker die 1,8 keer je 
lichaamsgewicht aan eiwitten. De beste optie hiervoor is kwark. Kwark hoeft niet saai te zijn. 
Het is alleen saai als je het naturel eet, maar dat is in principe verboden! Je hebt hiervoor 
twee opties:  

1. De smaak van de kwark zelf bedenken middels eiwitpoeder of 0% suiker siroop. Daarnaast 
kun je (vers) fruit toevoegen. Je hebt hiervan ook een goedkope variant middels 
diepvriesfruit. 

2. De smaak van de kwark zelf uitkiezen. Er zijn in de supermarkt talloze kwarksoorten met 
weinig suiker (koolhydraten). Let daar altijd goed op, want 
die zorgen snel voor een verhoging van het aantal kcal.  

Mocht je geen kwark lusten kun je ook gebruik maken van 
de onderstaande tussendoortjes: 

 Eieren 
 Eiwitrijke havermoutkoekjes 
 Muffins van eiwitpoeder 
 Komkommerbootjes met tonijn 
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Avondeten 

 

Bij het avondeten kun je het best dagelijks iets anders kiezen. Avondeten van te voren vaststellen is vaak lastig, omdat je 
mogelijk afhankelijk bent van anderen. Daarom ben je vaak niet de enige die beslist wat er gegeten wordt. 
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Waar je wel invloed op hebt tijdens het 
avondeten! 

Hoeveel je opschept. Doordat je je voeding 
tijdelijk hebt getrackt weet je ongeveer 
hoeveel er op een bord moet liggen om niet 
extreem aan te komen.  

Overeating 

Uiteindelijk is overeating hetgeen wat je wilt voorkomen bij het avondeten. Dat betekent: meer eten, dan je daadwerkelijk nodig 
hebt. 

Tips: Vette zuivelproducten en overmatig gebruik aan olijfolie kunnen zorgen 
voor onnodige hoeveelheden calorieën. Vermijd dit zoveel mogelijk.  

 

 



101 

Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer 

Tips tegen overeating 

1. Probeer je te focussen op het eten in 
plaats van een smartphone [43]. 

Indien je je focust op het eten en je 
gedachten niet afleiden, zul je sneller het 
vol zitten ervaren 

2. Wacht 20 minuten, voordat je opnieuw 
opschept [43]. 

Hierna geven je hersenen pas het signaal 
dat je vol zit 

3. Probeer goed te kauwen (20 keer per 
hap) [43]. 

Door goed te kauwen, moet jouw mond 
harder werken. Daardoor stimuleren je 
hersenen het verzadigingsgevoel.  

4. Kies eiwitrijke avondmaaltijden [43]. 

Eiwitten zorgen ook voor een verzadigend gevoel in de maag [10]. Houd de eiwitten ook bij het avondeten hoog. Je kunt eiwitten 
zowel uit plantaardige als dierlijke bronnen halen. 
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Plantaardige bronnen: 

• brood 
• granen, zoals volkorenpasta en couscous  
• peulvruchten, zoals kikkererwten, bruine bonen, 

kidneybonen, sojabonen en linzen 
• tofu en tempé 
• noten 
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Dierlijke bronnen zijn: 

• vlees
• vis  
• gevogelte, zoals kip 
• melk(producten)  
• kaas 
• eieren 
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5. Kies een klein bord [26]. 

Daarnaast kun je je bord klein houden tijdens het avondeten. Dan kun je ook niet meer opscheppen. Mits je het bij één keer 
opscheppen houdt, natuurlijk! 

Probeer je niet druk te maken! 

Stel dat je voor jezelf hebt berekend dat je 600 kcal per avondmaaltijd mag eten. De ene dag eet je wellicht 700 kilocalorieën 
per maaltijd, de ander dag wellicht 500 kilocalorieën. Je kunt het overschot dus prima compenseren. Schep ongeveer op, 
waarvan je weet dat het binnen een bepaalde range valt.  

Over compensatie gesproken…. 

‘’Compenseren kun je leren!’’

 

Omdat jij een flexibel voedingspatroon hebt, moet er ruimte zijn voor 
de minder gezonde producten, zoals: alcohol, snoep, koek, chips en 
chocolade. 
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Hulp nodig bij het samenstellen van een flexibel voedingspatroon? Stuur mij een berichtje via de conversations 
functie in de trainingsapp en we gaan gezamenlijk zorgen voor flexibele voeding voor meer spiermassa! 
 
Coaching pijler 2: Motiveren 
Herken je dit? Je gaat naar de sportschool, je hebt weinig zin, weinig puf en als je uit de sportschool loopt heb je geen spijt. 
Ondanks dat je mogelijk minder hebt gedaan, is het toch goed dat je bent gegaan. Iedereen heeft wel eens momenten dat het 
tegenzit en dat je daardoor de motivatie verliest. Maar als je uiteindelijk bent geweest geeft je dat een voldaan gevoel.  

‘’JE HEBT NOOIT SPIJT VAN EEN TRAINING.’’ 

Maar wat nou als je voor een langere periode gedemotiveerd raakt?  

Dan ben ik er om je te motiveren. Excentrieke motivatie vanuit mijn kant gaat er voor zorgen dat jij de gewenste resultaten 
behaalt. Ik ga zorgen dat jij actief stappen onderneemt om naar de gym te gaan. Ik motiveer voornamelijk door: 

• Je aanwezigheid te benoemen 
• De focus te leggen op je fysieke en mentale vooruitgang 
• Persoonlijk contact te houden 

Daarnaast vind ik het belangrijk te corrigeren waar dat nodig is. Ik zal het direct melden als je iets kunt veranderen waardoor je 
meer progressie boekt. Dit komt ten goede aan jouw motivatie. 
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‘’Resultaat = Motivatie.’’ 

Coaching pijler 3: Veranderen 
Een radicale verandering gaat vaak niet werken. Niet voor jou, niet voor mij, voor niemand niet. Hierdoor verlies je 
hoogstwaarschijnlijk de controle over je nieuwe levensstijl. Zorg daardoor voor een verandering in faseringen.  

Ik adviseer één á twee veranderingen door te voeren per maand. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat dit het meest 
effectief is op de lange termijn [44]. Te veel veranderingen in één keer kunnen er voor zorgen dat je gedemotiveerd raakt en 
terugvalt in je oude patroon [44]. 
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Vijf belangrijke veranderingen die jij kunt doorvoeren voor meer spiermassa 
Veel sporters focussen zich vaak op veranderingen die een minimale impact hebben. Ze geven bijvoorbeeld een vermogen uit 
aan niet bewezen supplementen of spenderen uren aan het trainen van de buikspieren voor een sixpack. Tijdens het 
opbouwen van spiermassa is het belangrijk om jezelf te focussen op ‘basisveranderingen’ met een grote impact.  

1. Goed slapen 

 Uit onderzoek is gebleken dat voldoende slaap een positief effect heeft op het opbouwen van spiermassa.  

2. Minimaal drie keer per week naar de sportschool gaan en focus op supercompensatie  

Dit structureel volhouden is heel belangrijk voor spieropbouw. 

3. Eiwitinname verhogen   

1,8 gram keer je lichaamsgewicht. Eiwitten zijn essentieel voor het opbouwen van spiermassa.  

4. Water drinken 

Het is belangrijk om 40 ml per kg lichaamsgewicht per dag te drinken. Indien je dit lastig vindt kun je het beste een Gallon 
Waterfles van 2,2 liter halen. Deze vul je aan het begin van de dag en deze kun je dan gedurende de dag opdrinken. Dan 
heb je altijd inzicht in je waterinname.   

5. Trainingstechniek optimaliseren  
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Je progressie is voor een groot deel afhankelijk van een goede trainingstechniek. Hiervoor kun je het beste jezelf filmen. 
Je krijgt hierdoor direct een inzicht in je bewegingspatronen. Mijn advies is om je techniek altijd te vergelijken met mijn 
filmpjes op Youtube.  

Hoe pas je een verandering toe? 

Allemaal leuk en aardig al die basisveranderingen. 
Maar hoe zorg je er nou voor dat je dit toepast 
[45]? 

‘’Het begint allemaal bij je brein’’ 

95 procent van je gedrag ligt vast op je 36e 
levensjaar [46]. Dit komt omdat vroeger mensen 
niet ouder werden dan deze leeftijd. Over het 
algemeen doet je brein niet aan energieverspilling. 
Het kost daarom enorm veel moeite om iets 
nieuws aan te leren, omdat je nieuwe paden moet 
aanleggen [46]. Los van dat het energie kost, is het 
wel mogelijk om veranderingen toe te passen. 
Alleen je dient er moeite voor te doen. Realiseer je 
hierbij heel goed, dat de pijn groot genoeg moet 
zijn. Anders is het heel lastig om te veranderen. Hierdoor wordt je intrinsieke motivatie om iets te veranderen opgewekt [47].   

Stel je wilt je eiwitten verhogen, dan kun je dat op de volgende manier toepassen.  

https://www.youtube.com/channel/UCIyCpHWP7z1MVNovW03D2lg
https://www.youtube.com/channel/UCIyCpHWP7z1MVNovW03D2lg
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1. Een superkleine verandering in één keer 

Ga niet van 60 naar 180 gram in twee dagen. Trek er maand voor uit, om iedere dag een beetje meer eiwitten te nemen door 
extra eiwitten aan je maaltijden toe te voegen. Van 150 gram kwark, naar 200 gram kwark bijvoorbeeld.  

2. Creëer een gewoonte naast een constant ritueel.  

Zorg ervoor dat je altijd eiwitten neemt als je een bijbehorend vast ritueel uitvoert. Bijvoorbeeld: als je voor de eerste keer je mail 
checkt, de krant leest of voordat je avondwandeling gaat maken. Ditzelfde geldt overigens ook voor de verhoging van je 
waterinname. Dit kun je het beste doen tijdens een ochtendritueel. Na een lange nacht van dehydratatie snakt het lichaam 
naar vocht om te presteren [37].  

3. Herhalen, herhalen en herhalen. 

Er zijn verschillende tijdseenheden aan te koppelen, hoelang het duurt om iets nieuws aan te leren. Dit is per persoon heel 
verschillend. Dit gaat niet in één dag, maar ook niet in 365 dagen. Probeer het in ieder geval onafgebroken te doen. Dat 
betekent: niet tijdelijk stoppen. ‘We gaan na het weekend wel verder.’’ 

Dit werkt dus niet!  
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Alleen op een herhaaldelijke manier komt het in je systeem van 
je brein [46]. Consistentie is hierbij de belangrijkste drijfveer.  

Dit geldt ook voor het stellen van prioriteiten met betrekking tot 
werk en school. Doordat jij weet hoe je het beste kunt 
veranderen, kun je ook hierin makkelijker wijzigingen 
doorvoeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer 

 

Hoe gaat de 1 op 1 begeleiding in zijn werking? 

Voor iedere sporter is er 1 op 1 begeleiding beschikbaar via de trainingsapp. Je kunt ongelimiteerd vragen stellen via de 
‘conversations’ functie in Teambuildr. Ik zorg er van maandag tot en met vrijdag voor dat ik binnen 24 uur eenvoudig antwoord 
geef op jouw bericht. Schroom niet mij te vragen als iets niet duidelijk is. Maak gebruik van je coach! 1 op 1 begeleiding is 
namelijk een belangrijk onderdeel om spiermassa op te bouwen. Om jouw extra waarde te geven ten aanzien van een los 
trainingsprogramma. 

Om nog meer waarde aan jou te kunnen bieden heb ik twee opties toegevoegd aan premium en ultimate 
abonnementhouders: techniekanalyses en videocalls. 
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Techniekanalyses  

Voor het optimaliseren van je techniek raad ik je aan zoveel mogelijk lifts door te 
sturen via het portaal. Voornamelijk bij de main lifts adviseer ik video’s door 
sturen. Deze zijn namelijk blessuregevoelig als je niet de juiste techniek hanteert.  

 

TIP: gebruik een smartphone standaard voor je telefoon, zo kun je jezelf 
gemakkelijk filmen.  
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Videocalls 

De videocalls helpen je bij zowel vragen, als het behalen van zeer concrete doelen of het oplossen 
problemen. Tijdens de coaching call zorg ik ervoor dat je altijd met belangrijke tips en informatie het 
gesprek verlaat.12      Een videocall draait puur om het overdragen van kennis omtrent krachttraining 
en voeding. Er wordt niet gereflecteerd tijdens een videocall.  

Bij het trainingsapp hoofdstuk vind je informatie over het inplannen van een videocall. 

 

 

 

 
12 Omdat ik niet in jouw agenda kan kijken, ben je zelf verantwoordelijk voor het inplannen van je videocalls.     
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Handvatten werkzaamheden 1 op 1 begeleiding  

• Stel zoveel mogelijk vragen via de Teambuildr applicatie. Je 
ontvangt van maandag tot en met vrijdag binnen 24 uur antwoord. 

• Techniekanalyses zijn belangrijk om spiermassa te kweken. Indien je 
premium of ultimate hebt stuur dan zoveel mogelijk techniekvideo’s 
door.  

• Videocalls zorgen ervoor dat je met belangrijke tips het gesprek 
verlaat. Ook kun je al jouw vragen direct aan mij stellen. Afspraak 
inplannen kan via applicatie.  
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Trainingsapp 
Ken jij ook een persoon in jouw gym die al 22 weken blijft steken op 45 kg bij de Bench Press? Hij doet altijd hetzelfde rondje en 
gaat misschien niet achteruit, maar ook zeker niet vooruit.  

 

Eén van de meest gemaakte fouten bij het opbouwen van spiermassa op de lange termijn: 

Niet bijhouden van je progressie 

 

De gemiddelde sporter spendeert tijd zonder sets, reps en herhalingen te registreren. Hierdoor blijf je vaak steken op hetzelfde 
gewicht en kun je moeilijker toewerken naar een eindresultaat met meer spiermassa. Daarom krijgen mijn klanten een gratis 
trainingsapp. 

Waarom het gebruik van een trainingsapp? 

In de trainingsapp kun je je progressie bijhouden. De trainingsapp is dus essentieel voor het boeken van progressie, omdat je 
beter wilt worden in een bepaalde beweging. Tevens kun je alles overzichtelijk en gemakkelijk bijhouden. 
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Registreren = vooruit gaan! 

 
Het registreren van progressie is belangrijk, omdat je een groot deel van 
je trainingen wilt verbeteren. Als jij voldoende trainingsprikkels toedient, 
komen je spieren tijdens het herstel boven het oorspronkelijke huidige 
niveau uit [48]. Dit wordt binnen het opbouwen van spiermassa ook wel 
supercompensatie genoemd. Je wilt iedere training een trainingsprikkel 
toedienen waar je beter van wordt. Hieronder zal ik het proces van 
supercompensatie toelichten [49]. 
 
 
 

• Fase 1: Trainen in de gym, waardoor je schade toebrengt aan de 
spier. 

• Fase 2: Herstellen na een training. 
• Fase 3: Supercompensatie, het beter worden na een training 
• Fase 4: Dalen naar beginniveau, waardoor je spier weer naar het oorspronkelijke niveau daalt.  
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Hoelang duurt de hersteltijd voor de supercompensatie? 
Dat ligt volledig aan het aantal sets die je gedaan hebt tijdens een training per spiergroep. Gemiddeld gezien doe je 15 sets per 
training. (Bijv.: tien compound- en vijf isolatieoefeningen) Dan laat je 48-72 uur je spier herstellen, waardoor je daarna weer een 
nieuwe trainingsprikkel kan toedienen [50]. Het begin van fase 2 tot en met het einde van fase 3 vormen het herstel. Als je op 
tijd de trainingsprikkel toedient zul je supercompensatie bereiken.  
 
Wanneer bereik je GEEN supercompensatie?  
Als je te lang wacht met het toedienen van een trainingsprikkel blijf je op hetzelfde niveau. Dit komt doordat jouw spier dan 
daalt tot het oorspronkelijke niveau. Dit gebeurt in fase 4. (Ondertraining) 
 
Als je te snel de spieren wilt prikkelen, zul je onder het oorspronkelijke niveau blijven. Dit komt omdat de spier nog niet hersteld 
is. Dit gebeurt vaak in fase 2. (Overtraining)  
 
Zorg ervoor dat je na maximaal 48-72 uur de spier weer prikkelt. Logischerwijs rust je 48 uur als je niet zo zwaar getraind hebt 
met een lager volume. 72 uur als je zwaarder getraind hebt met een hoger volume [51]. 
 
Hoe ziet supercompensatie eruit?  
Supercompensatie is voor een beginner anders dan voor een gevorderde sporter. Hierbij gelden twee regels als het gaat om je 
genetische potentie. Onder genetische potentie verstaan we het maximaal volume aan spiermassa die jij als individu kunt 
creëren. Dit is dus persoonsgebonden.  
 
 
 
 
 



119 

Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer 

Hierbij gelden twee regels: 
 
1. ‘’Hoe korter je traint, hoe langer je verwijdert bent van je genetische potentie, hoe makkelijker het is om progressie te boeken. 
Hierbij spreekt men ook wel van beginner gains,. Progressie is hierbij snel zichtbaar. 
 
2. ‘’Hoe langer je traint, hoe dichter je toegroeit naar je genetische potentie, hoe moeilijker het is om progressie te boeken. 
Hierbij spreekt men ook wel van de wet van de verminderde meer opbrengst, waardoor micro progressie om de hoek komt 
kijken.’’ 
 
 

‘Slow progress, is better than no progress’ 

Jami Gold 
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Om supercompensatie te bereiken dien je je volume te verhogen. Supercompensatie middels micro progressie ziet er 
bijvoorbeeld als volgt uit: 
 
Training Oefening Sets Herhalingen KG Volume 
1 Barbell Back Squat 3 12 90 3240 
2 Barbell Back Squat 3 12 90 3240 
3 Barbell Back Squat 3 10 92,5 2775 
4 Barbell Back Squat 3 10 92,5 2775 
5 Barbell Back Squat 3 8 95 2280 
6 Barbell Back Squat 3 9 95 2565 
7 Barbell Back Squat 3 10 95 2850 
8 Barbell Back Squat 3 12 92,5-> 

supercompensatie 
3330 

 
Daarnaast kun je op de volgende manieren ook (micro) progressie boeken: 

• Snellere uitvoering (in minder tijd, meer verplaatsen) 
• Langzamere uitvoering (In meer tijd de spier onder spanning zetten) 
• Techniek verbetering (beter activeren van de spiervezels) 

 
Daag jezelf uit en probeer altijd jezelf te verbeteren op de bovenstaande punten. Onthoud dat het toepassen van progressie 
berust is op consistentie. Maand in maand uit vooruitgang boeken is hierbij de basis. Uiteindelijk ga je dan vanzelf de grote 
verschillen zien.  
 
De sets verhoog ik voor je in het programma, maar niet van week tot week. Anders draai je een te hoog volume per spiergroep.  
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Uiteindelijk is het de bedoeling dat je je 1RM verhoogd. Dit doe je door altijd je zwaarste gewicht en het bijbehorende aantal 
herhalingen van een specifieke oefening te noteren in trainingsapp. 
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Voorbeeld %1RM squatten 
Stel je gaat Squatten. Op basis van je 1RM van 105 kg uit het vorige 
voorbeeld krijg je één set met 90% 1RM geprogrammeerd. Hiervoor 
worden vijf herhalingen toegevoegd. 0,09*105 =94,5. Dat betekent 
dat je vijf keer 94 kg (afgerond naar beneden) gaat squatten.  
 
De procentuele aantallen met bijbehorende gewichten worden 
afgeleid uit de 1RM piramide.  
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Functies trainingsapp 
Hoe werkt de trainingsapp in het algemeen? 

Voor jouw persoonlijk trainingsprogramma, het registreren van jouw progressie en het stellen van al jouw vragen maak ik 
gebruik van een trainingsapp.13 

Geen zin om te lezen? Bekijk de video over de trainingsapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Let op: Ik maak gebruik van twee applicaties. Eén trainingsapp (TeamBuildr) voor de trainingsprogramma’s. De link verwijst je naar de desktop versie. 
Deze applicatie is ook te downloaden in de iOS appstore en in de Android playstore. Daarnaast maak ik gebruik van de Jordi de Haan Personal Training 
webapp (Trainin) voor het maken van afspraken, betalingen en registreren van de credits (voor de evaluatie en videcall) 

 

https://app.teambuildr.com/dashboard
https://www.jordidehaan.nl/trainingsapp-uitleg
https://app.teambuildr.com/dashboard
https://jordi-de-haan.trainin.app/dashboard
https://jordi-de-haan.trainin.app/dashboard
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A. More. Hier vind je het journal, dashboard, maxes / PRC en de workout Calendar 
B. Kalender. Algemeen overzicht van je niet voltooide en voltooide trainingen. 
C. Monitoren. Hier vul je een aantal belangrijke pijlers in die van invloed kunnen zijn op je training. 
D. Datum workout. Hier zie je de dag en datum waarop je training is geprogrammeerd  
E. Warming-up. Hier vind je de algemene en specifieke warming-up inclusief beeldmateriaal. De warm-up sets worden 

toegevoegd aan de desbetreffende oefening waar dat nodig is. 
F. Single set. Dit geeft aan dat het een single set uitgedrukt met één letter. Je wisselt hierbij niet af tussen de oefeningen. Als 

er twee letters staan, dan is het een superset. 
G. Oefening. Hier vind je de naam van de oefening inclusief sets en herhalingen. 
H. Video. Hier vind je de video die jij hebt geüpload voor een videoanalyse. 
I. Team feed. Hier kun je de community vinden, waarbij je vragen kunt stellen over voeding, training.  
J. Leaderboard. Tevens staat hier het overzicht van alle maximale prestaties van alle leden van JdH PT. 
K. Work-out. Hier kun je de oefeningen vinden die jij gaat voltooien.     
L. Messages. Persoonlijk vragen stellen gaat via messages. Hier heb je direct persoonlijk contact met mij en andere leden 

van JdJ PT 
M. Settings. Alle noodzakelijke instellingen omtrent notificaties staan hier weergegeven.  

Tip: zet de push notificaties aan, zodat je het meteen weet als ik jou een bericht heb gestuurd. Ook is hier het journal 
zichtbaar, waardoor je een overzicht hebt van jouw antwoorden op jouw vragen. 
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Wat is de belangrijkste informatie per oefening? 
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1. et al. Betekent aan beide kanten oefeningen uitvoeren met unilaterale oefeningen. Bij de Egyptian Lateral Cable Raise 
heb je één cable machine waarmee je de linker en rechter schouder kunt trainen. Dit gebeurt dan ook apart.  

2. Informatie. Hier kun je extra informatie vinden omtrent de oefening. 
3. Maximale effort. Hier staat je maximale prestatie weergegeven op basis van je vorige prestaties. Hetzij in kilo’s, hetzij in 

herhalingen. 
4. Techniekvideo’s. Video’s bekijken van de oefeningen. 
5. Geschiedenis. Je voorgaande prestaties bij elke oefening staat hier weergegeven. 
6. TUT. Hoelang de spier onder spanning staat. Begint bij de excentrische beweging en eindigt bij de concentrische 

beweging. 
7. Rustperiode. Hier staat de rustperiode tussen de oefeningen weergegeven. Ook vind je hier een timer om de rustperiode 

te tracken. Hiervoor kun je ook een sporthorloge gebruiken. 
8. RPE / persoonlijke informatie. Hoeveel herhalingen laat je over in de tank. Daarnaast wordt in dit vlak extra persoonlijke 

informatie over de oefening toegevoegd. Bijvoorbeeld: ‘’Als je nog last heb van je schouders, raad ik je aan om deze 
oefening tijdelijk te vermijden.‘’ 

9. Sets. Hier staat weergegeven welke set je doet. 
10. %1RM. Hier staat je procentuele aantal op basis van je 1RM weergegeven. (Afgerond naar boven.) 
11. Gewicht. In deze vakjes komen de gewichten te staan op basis van je vorige prestaties. Hier vul je het behaalde gewicht 

per set in. 
12. Herhalingen. In deze vakjes komen je aantal repetities weergegeven op basis van het procentuele aantal. Hoe hoger de 

%1RM, hoe minder herhalingen. Hier vul je je aantal herhalingen per set in. 
13. Opt out. Indien je een vervangende oefening wilt doen kun je dat hier aanpassen. Tevens kun je ook aangeven waarom 

je een oefening niet hebt gedaan. 
14. Journal. Hier vind je alle notities die jij of ik toevoegen aan de oefening. 
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15. Media. Indien je een techniekvideo wilt inzenden dan kun je dat hier doen. 
Tevens kun je hier vragen stellen of opmerkingen maken over de oefening. 

16. Vorige oefening. Klik hier als je wilt terugkeren naar de vorige oefening. 
17. Work out overzicht. Klik hier als je wil terugkeren naar het workout overzicht. 
18. Volgende oefening. Klik hier als je wilt terugkeren naar de vorige oefening. 

 

Belangrijk: Alle invoer wordt automatisch opgeslagen. 

 

Monitoren (questionnaires) 

Om je slaap, vermoeidheid en voeding te tracken stel ik drie vragen voordat de 
training van start gaat. Om een zo compleet mogelijk beeld van je fysieke 
gesteldheid te krijgen, kun je dit het beste zo nauwkeurig mogelijk invullen. 
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‘’METEN = WETEN.’’ 

Uiteraard zijn metingen objectief genoeg om te zeggen of je spiermassa vooruit gaat. Daarom voeg ik per macroblok van 13 
weken verschillende meeteenheden aan je programma toe. Deze kun je zelf gemakkelijk uitvoeren. 

Je kunt op twee manieren metingen verrichten: omvang van verschillende lichaamsonderdelen en de weegschaal. 

Lichaamsmetingen  

Voor je progressie is het belangrijk om je bovenbeen en je bovenarm te meten. Voor een realistische weergave adviseer ik dit 
vóór een training te doen. Dit doe je als volgt: 

1. Ga rechtop staan 
2. Breng een meetlint aan op het midden van je ontspannen arm / been 
3. Trek het meetlint niet te strak aan 
4. Check hoeveel centimeter het is en noteer het in de trainingsapp. 

Daarnaast kun je één keer in de dertien weken op een weegschaal gaan staan ter indicatie. Met nadruk op ter indicatie. Ga de 
weegschaal niet als doel gebruiken, maar als middel om te kijken of je vooruit gaat. Het getal op de weegschaal zegt niets over 
de samenstelling van je lichaam. Ik ben daarom altijd een groot voorstander naar het kijken van je lichaam voor de spiegel. Zie 
je veranderen middels grotere spieren? Dan ben je goed bezig!       
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Materialen met extra gewicht 

 

Over het algemeen zijn alle Barbells 20 kg zwaar (uitzonderingen daargelaten). Noteer altijd het gewicht inclusief de Barbell. 
Indien je niet zeker weet hoe zwaar het materiaal is, adviseer ik je het niet te schatten. Het gewicht van het materiaal kun je dan 
weglaten. Bijvoorbeeld een EZ BAR. Dan noteer je alleen 10 kg als je 5 kg per kant toevoegt. Het gewicht van de EZ bar (6-14 kg) 
laat je dan weg.  
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Afronden met gewicht 

Het zal ongetwijfeld wel eens voorkomen dat je kilo’s krijgt voorgeschreven die ze in jouw 
gym niet hebben. Bijvoorbeeld 83 kg op de Barbell Bench Press. Dit komt omdat de 
trainingsapp geen mogelijkheid heeft om halve kilo’s te programmeren op bais van je 
1RM. De meeste sportscholen hebben alleen 1.25 kg of 2.5 kg schijven. Hiervan kun je nooit 
3 kg maken en de bij 80 kg optellen. Ik adviseer je dan om af te ronden naar beneden en 
verder te gaan met 82.5 kg. Hierdoor maak je het niet zwaarder voor jezelf, waardoor je 
techniek kunt behouden. Het gewicht dat je invoert kun je overigens wel invoeren als 82,5. 
Dit wordt zo geregistreerd in de geschiedenis.  

Dit geldt ook voor cable machines of dumbbells als het desbetreffende gewicht niet 
aanwezig is. Desnoods doe je meer herhalingen als het verschil heel groot is. Het gaat 
uiteindelijk toch om het verhogen van je volume (gewicht x sets x herhalingen). 

Registreer in ieder geval je zwaarste set. 

Vind je het te veel moeite om iedere set te registreren? Dan adviseer ik je om alleen de zwaarste set te registreren. Dus de set 
waarbij je het meeste gewicht pakte. Vaak is dit de eerste set, omdat je dan nog fris bent! Uiteindelijk zorgt dit voor je verhoging 
van de 1RM. Dit wil je altijd op de lange termijn verhogen, voor meer spiermassa!  
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Handvatten trainingsapp 

• Het gebruik van de trainingsapp is belangrijk voor het realiseren van 
de supercompensatie. Dit betekent dat je lichaam beter wordt in een 
bepaalde oefening na een training. 

• Probeer supercompensatie vooral te verwezenlijken door meer 
herhalingen of gewicht te doen. 

• Door supercompensatie word je 1RM verhoogd. 
• Aan het begin van iedere training word je gemonitord middels het 

invullen van vragen omtrent slaap, vermoeidheid en voeding. 
• Probeer één keer in de dertien weken jezelf te meten middels een 

omtrek van je arm en been. Daarnaast kun je het aantal kilo’s op de 
weegschaal registreren. 

• Als je niet weet hoeveel attributen wegen, noteer het dan altijd zonder 
gewicht. Voorbeeld: het gewicht van de EZ bar niet invoeren. Alleen de 
gewicht schijven aan de zijkant.  
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Personal Training 
Hoe plan ik een Personal Training (PT) sessie in?14 

Het inplannen van de Personal Training sessie gebeurt via de Jordi de Haan personal training webapp. Dit gaat als volgt: 

1. Open de Jordi de Haan Personal Training webapp via een desktop of mobiele telefoon 
2. Ga naar planning 
3. Kies privé activiteit  
4. Kies type PT 
5. Selecteer je gewenste dag en tijdstip 
6. Vraag je gewenste tijdstip aan.  
7. Binnen 24 uur bevestig ik je afspraak15 

Uiteraard is het ook mogelijk om terugkerende afspraken in te plannen. Daarbij kun jij gemakkelijk je andere afspraken om de 
PT heen plannen, omdat je weet waar je aan toe bent.  

Vragen over Personal Training? Bekijk hier de veel gestelde vragen online. Wellicht staat het antwoord er tussen.  

 

 
14 Alleen beschikbaar als je daadwerkelijk een PT credit beschikbaar hebt. Hetzij door een abonnement, hetzij door een PT abonement. 
15 De reden dat je het kunt aanvragen, is dat het systeem geen koppeling met mijn Google Agenda ondersteunt. Ik wil voorkomen dat er dubbele afspraken 
tussen privé en werk worden gemaakt. Daarvoor check of ik geen andere afspraak op het desbetreffende tijdstip heb staan.  

https://jordi-de-haan.trainin.app/
https://jordi-de-haan.trainin.app/
https://www.jordidehaan.nl/kosten-personal-training/#veelgestelde-vragen
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Stap 3: Evaluatie 
Waarom een evaluatie? 

De evaluatie is toegevoegd voor het verzamelen, interpreteren en presenteren van 
informatie met als doel de waarde van het online coaching traject te bepalen.  

Ik wil tussentijds kunnen analyseren of jij op de goede weg bent. Tevens wil ik kunnen 
corrigeren, om te kijken waar je kunt verbeteren. Dat geldt ook voor zowel jou als mij. Mijn rol 
als coach wordt uiteraard ook geëvalueerd.  

Hoe gaat de evaluatie in zijn werking? 

Tijdens de evaluatie kijken we allereerst naar jouw aanwezigheidspercentage en progressie. Hierdoor worden de belangrijkste 
resultaten direct zichtbaar. Daarna evalueren we het gemiddelde van de afgelopen periode omtrent slaap, vermoeidheid en 
voeding. Als laatste wordt het functioneren van de trainer en coach tijdens de afgelopen periode besproken. Hierbij geven wij 
feedback op elkaar.  

Het format voor de evaluatie ziet er als volgt uit: 

Datum: ..-..-…. 

Aanwezigheidspercentage:   %  

Main lifts progressie foto: 
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Voorbeeld 

 

Monitoren / questionnaires (gemiddelde): 

• Slaapuren: … 
• Vermoeidheid:..  
• Voeding: … 

 1, 2, 3, 4 en 9: in te vullen door coach. 

 5, 6, 7 en 8: in te vullen door sporter. 
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1. Reflectie 
sporter Reflectie op 

voorgaande 
verbeterpunten/ 
actiepunten tijdens 
de evaluatie. 

 

Toegepast door sporter: ja / nee?  

  

2. Positieve 
sporter Meest positieve van 

de sporter?  

  

 

3. 
Verbeterpunten 
sporter 

Verbeterpunten van 
de sporter?  

 

4. Cijfer 
Wat voor cijfer geef 
je de sporter? 
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5. Reflectie 
coach Reflectie op 

voorgaande 
verbeterpunten/ 
actiepunten tijdens 
de evaluatie. 

Toegepast door trainer: ja / nee?  

 

6. Positieve 
coach Meest positieve van 

de coach? 
 

7. 
Verbeterpunten 
coach 

Verbeterpunten van 
de coach?   

 

8. Cijfer 
Wat voor cijfer geef 
je de coach? 

 

9. Algemene 
opmerkingen Zijn er nog 

algemene 
opmerkingen / 
vragen? 

 

 



139 

Jordi de Haan Personal Training ⬡ 2022 © Jordi de Haan ⬡ Online Coach & Personal Trainer 

Het format is te vinden in jouw aparte mapje in de Google Drive. De link hiernaar is vindbaar in ‘coaching’ bij de Jordi de Haan 
Personal Training webapp. Hierdoor kunnen jij en ik altijd de evaluaties bijwerken. 

 

https://jordi-de-haan.trainin.app/coaching
https://jordi-de-haan.trainin.app/coaching
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Hoe werkt de Jordi de Haan Personal Training webapp in het algemeen? 

Voor het maken van afspraken, regelen van betalingen en registreren van de credits (voor de evaluatie en videcall) maak ik 
gebruik van de Jordi de Haan Personal Training webapp16 

Geen zin om te lezen? Bekijk de video over de Jordi de Haan Personal Training webapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Let op: Ik maak gebruik van twee applicaties. Eén trainingsapp (TeamBuildr) voor de trainingsprogramma’s. De link verwijst je naar de desktop versie. 
Deze applicatie is ook te downloaden in de iOS appstore en in de Android playstore. Daarnaast maak ik gebruik van de Jordi de Haan Personal Training 
webapp (Trainin) voor het maken van afspraken, betalingen en registreren van de credits (voor de evaluatie en videcall) 

 

https://jordi-de-haan.trainin.app/dashboard
https://www.jordidehaan.nl/webapp-uitleg
https://app.teambuildr.com/dashboard
https://jordi-de-haan.trainin.app/dashboard
https://jordi-de-haan.trainin.app/dashboard
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Hoe plan ik een evaluatie in? 
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Het inplannen van de evaluatie gebeurt via de Jordi de Haan personal training webapp. Dit gaat als volgt: 

1. Open de Jordi de Haan personal training webapp via een desktop of mobiele telefoon 
2. Ga naar planning 
3. Kies privé activiteit  
4. Kies evaluatiegesprek online (30 minuten) 
5. Selecteer je gewenste dag en tijdstip 
6. Vraag je gewenste tijdstip aan.  
7. Binnen 24 uur bevestig ik je afspraak17 

Je ontvangt maandelijks een mailtje met het inplannen van een afspraak.18 Ik adviseer je gebruik te maken van de evaluaties 
voor maximaal resultaat.  

De link naar de stream voor de evaluatie vind je in de webapp bij ‘boekingen’. 

 
17 De reden dat je het kunt aanvragen, is dat het systeem geen koppeling met mijn Google Agenda ondersteunt. Ik wil voorkomen dat er dubbele afspraken 
tussen privé en werk worden gemaakt. Daarvoor check of ik geen andere afspraak op het desbetreffende tijdstip heb staan.  

 
18 Omdat ik niet in jouw agenda kan kijken, ben je zelf verantwoordelijk voor het inplannen van je evaluaties.      

 

https://jordi-de-haan.trainin.app/
https://jordi-de-haan.trainin.app/
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Hoe plan ik een videocall in? 19 

 
19 Alleen beschikbaar voor premium en ultimate. 
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Het inplannen van de videocall gebeurt via de Jordi de Haan personal training webapp. Dit gaat als volgt: 

1. Open de Jordi de Haan Personal Training webapp via een desktop of mobiele telefoon 
2. Ga naar planning 
3. Kies privé activiteit  
4. Kies wekelijkse of maandelijkse videocall. 
5. Selecteer je gewenste dag en tijdstip 
6. Vraag je gewenste tijdstip aan.  
7. Binnen 24 uur bevestig ik je afspraak20 

De link naar de stream voor de videocall vind je in de webapp bij ‘boekingen’. 

 
20 De reden dat je het kunt aanvragen, is dat het systeem geen koppeling met mijn Google Agenda ondersteunt. Ik wil voorkomen dat er dubbele afspraken 
tussen privé en werk worden gemaakt. Daarvoor check of ik geen andere afspraak op het desbetreffende tijdstip heb staan.  

https://jordi-de-haan.trainin.app/
https://jordi-de-haan.trainin.app/
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Je ontvangt een mailtje met het inplannen van een afspraak.21 Ik adviseer je gebruik te maken van de videocalls voor maximaal 
resultaat.  

 

 

 

 

 

 

 
21 Omdat ik niet in jouw agenda kan kijken, ben je zelf verantwoordelijk voor het inplannen van je videocall.      
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Voor altijd! 
We zijn aangekomen bij het aller belangrijkste. Hetgeen waar mijn flexibel spiermassa opbouwen programma om draait. 
Wanneer jij met mij aan de slag gaat, gaan wij gezamenlijk voor langdurig resultaat. Dit is onlosmakelijk verbonden met 
onafgebroken veranderingen. Dit betekent dat jij in staat ben om voor altijd veranderingen vast te houden. Hierbij blijf jij 
constant op hetzelfde niveau en val je niet terug in je oude patroon. Het vergroten van spiermassa op de lange termijn komt tot 
stand uit het volgen van efficiënte trainingen, het creëren van een flexibel voedingspatroon en het bijhouden van je progressie. 
Hierdoor blijf je gemotiveerd om resultaten te zien. Ik ga ervoor zorgen dat je continu voldoende resultaten blijft zien. 

Hierdoor zijn er fysieke en mentale voordelen zichtbaar op de lange termijn: 

✓ Sterker door verbeterde houding en postuur 

Handvatten evaluatie 

• De evaluatie is toegevoegd voor het verzamelen, interpreteren en 
presenteren van informatie met als doel de waarde van behaalde 
resultaat van het proces te bepalen. Ik adviseer je om hier gebruik 
van te maken  

• Het inplannen van de evaluatie en videocalls gaan via de 
planning van de Jordi de Haan Personal Training webapp 

 

https://jordi-de-haan.trainin.app/
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✓ Energieker door slaapverbetering  
✓ Blessurevermindering door een krachtiger lichaam  
✓ Ziektevermindering door versterkt immuunsysteem 
✓ Zelfvertrouwen door spiermassa vergroting 
✓ Mentale gezondheid door stressvermindering 

Ik hoop je tijdens het coaching traject genoeg handvatten mee te geven om dit te verwezenlijken. Ik ga er veel aan doen, zodat 
jij op korte termijn resultaten behaalt.  Ik ga er alles aan doen zodat jij op de lange termijn resultaten blijft zien. 

Ik wil eigenlijk pas dat je stopt, nadat je zelfstandig op de lange termijn een sportieve levensstijl erop kunt nahouden! 
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Veel gestelde vragen  
Waarom help je alleen mannen? 
Omdat ik een doelgroep wil helpen die het dichtstbij mij ligt, waardoor ik kwaliteit kan bieden. Ik heb sinds mijn 16e levensjaar 
ervaring met spiermassa opbouwen. Mannen die spiermassa willen kweken kan ik daarom het best helpen. Ik haal de meeste 
voldoening uit het feit dat de fysieke en mentale gesteldheid bij mannen vooruit gaat.  
 
Wat als ik een oefeningen niet kan uitvoeren, omdat mijn gym het apparaat niet beschikbaar heeft?  
Ik hoop dit al te kunnen tackelen tijdens de digitale intake. Ik informeer naar de beschikbare apparatuur in jouw gym. Mocht het 
voorkomen, dan pas ik dit uiteraard aan in de trainingsapp middels een vervangende oefening. Ik kijk naar welke spieren er 
worden getraind en zoek daar een alternatief voor. Ik bespreek ook altijd met jou of de vervangende oefening, voldoet aan jouw 
behoeften.  
Hoelang duurt het om mijn doelen te behalen? 
Dat is afhankelijk van je doel, genen, hormonale aanleg, voedingspatroon, huidige fitheid en stressniveau. Tijdens de evaluatie 
hebben we altijd een check up. Hierin kijken we naar je progressie. Mogelijk sturen we bij, op het moment dat het nodig is. Meer 
veel gestelde vragen over online coaching van de flexibele spieropbouw methode kun je hier vinden.  
Hoe snel gaat het opbouwen van spiermassa met jouw persoonlijke trainingsprogramma?  
Gemiddeld gezien komt een beginnende krachtsporter 12 kg aan in het eerste jaar. 22 Een gevorderde sporter ongeveer 6 kg en 
een vergevorderde 3,6 kg [52].  
Bekijk hier meer veelgestelde vragen van Flexibel Spiermassa Opbouw 

 
22 Let op: Dit is een gemiddelde en voor iedereen anders. Laat je leiden transformatie en vergelijk je niet met de transformatie 
van een ander. Focus jezelf alleen op je eigen progressie. 
 

https://www.jordidehaan.nl/kosten-online-coaching/#veelgestelde-vragen
https://www.jordidehaan.nl/kosten-flexibel-spiermassa-opbouwen/#veelgestelde-vragen
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Begrippenlijst  
1RM (1 Repetition maximum) Hoeveel gewicht kun je maximaal één keer omhoog tillen. 

AMRAP (As many Reps As Possible) Hoeveel reps kun je maximaal doen met hetzelfde gewicht. 

Bilateraal Tweezijdige beweging. Bijvoorbeeld: Back squats, waarbij je twee kanten van het lichaam traint. 

Compound Meerderde spiergroepen met één beweging.  

Concentrische beweging Spier wordt kleiner tijdens herhaling. Bijv.: bij een Bench Press wanneer de stang naar boven wordt 
geduwd. Hierbij wordt de borstspier kleiner. 

Core Centrum van het lichaam. Voornamelijk gefocust op oefeningen met buikspieren. 

Deload week  Herstel week. Halvering van sets, herhalingen en RPE om daarna beter te presteren. 

Ea.  (et al.) Beide kanten trainen. (Bijv.: Bicep curl met dumbbells. Beide armen trainen, maar twee dumbbells). 

Effort Inspanning. Hoeveel inspanning lever je, uitgedrukt in %1RM en RPE (bijv.: 85%1RM met RPE8). 

Excentrische beweging Het groter worden van een spier. Bijv.: bij een Bench Press wanneer de stang naar de borstkas komt. 
Hierbij wordt de borstspier groter. 

Frequentie Spiergroep prikkeling. Hoe vaak prikkel je een spiergroep per week. 

Functionele hypertrofie 6-8 herhalingen. Combinatie van het verken van relatieve kracht. Balans tussen hypertrofie en kracht. 

Gewicht Het aantal KG per set.  

Hh Herhalingen, het aantal herhalingen per set. 3 sets van 12 herhalingen. 
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Hypertrofie  9-12 herhalingen. Doel om spiermassa te vergroten. 

Intensiteit Zwaarte, vaak gecombineerd met effort. (Bijv.: 85%1RM, RPE 8, 100 KG.) 

Isolatie één spiergroep met één beweging.  

Isometrische beweging Het niet groter of kleiner worden van een spier. Bijv.: bij een bench press wanneer de stang boven de 
borstkas hangt voor 2 seconden. Hierbij wordt de borstspier niet groter en ook niet kleiner). 

Kracht 1-5 herhalingen, het verplaatsen van een zo groot mogelijk weerstand. 

Krachtuithoudingsvermogen 13-30 herhalingen, het vergroten van je kracht over een langere tijdspanning. 

Mainlifts Bench Press, Deadlift en Squat  

Overload Supercompensatie. Het verbeteren bij een oefening na het toedienen van een trainingsprikkel. 

Paired set Twee oefeningen combineren. Vaak uitgedrukt in één letter en twee cijfers (A1 en A2). Tussen en na de oefening heb 
je vaak identieke langere rustperiodes van 60-120 seconden 

Periodiseren Het organiseren van je training opgedeeld in blokken, waarbij één doel wordt nagestreefd. 

Powerbuilding Combinatie van kracht en hypertrofie. Bij deze training is de helft op basis van kracht en de helft op basis van 
hypertrofie. 

PR (Personal Record) Dit relateert vaak aan een 1RM van een mainlift. 

Reverse pyramid set Zwaarste gewicht eerst, lichter gewicht laatst. Bijv.: Bench press. Set 1: 90 kg x 10. Set 2: 80kg x 10. Set 3: 70 kg 
x 12 hh. 
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RIR (Reps in reserve) Hoeveel herhalingen houd je over in de tank afgeleid van je maximale gewicht. 

ROM (Range of motion) Hoe groot is je bewegingsuitslag, uitgedrukt in tijd keer afstand op de meest veilige manier voor het 
lichaam. 

RPE (Rate of perceived exertion)  Hoeveel herhalingen laat je over tijdens een set. RPE 8 is twee herhalingen over laten. 

Rustperiode Tijd tussen sets om te herstellen. Rustperiode die aanduidt hoelang het optimaal herstel is. 

Sets Hoeveel series van een reeks herhalingen.  

Spieradaptatie Het aanpassen van spieren door trainingen. Door middel supercompensatie, passen de spieren zich aan aan 
de training. 

Straight sets Alle sets hetzelfde gewicht en aantal herhalingen. Bench press. Set 1: 90 kg x 10. Set 2: 90kg x 10. Set 3: 90 kg x 10 hh 

Super set Twee oefeningen combineren. Vaak uitgedrukt in één dezelfde letter en twee cijfers (A1 en A2) 

Tri-set Drie oefeningen combineren. Vaak uitgedrukt in één dezelfde letter en drie cijfers (A1, A2 en A3) 

TUT (Time under tension) Hoelang de spier onder spanning staat. Bijv: Bench Press. 3-2-1-0. Dit betekent 3 seconden omlaag, 2 
seconden vasthouden, 1 seconden omhoog en 0 seconden vasthouden bovenin. Star is altijd bij de excentrische beweging. 

Unilateraal Eenzijdige beweging. Bijv.: Split Squats, waarbij je één kant van het lichaam traint. 

Volume Gewicht keer sets keer herhalingen. Bijv.: Een vier sets squatten met 80 kg. Iedere set doe je 6 herhalingen. Volume: 
1920. 
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Warm-up set De aanloop naar een werk set Als je een Bench Press van 100 kg doet, wordt dit opgedeeld is 20 kg, 40 kg, 60 kg 
en 80 kg warm-up sets. 

Werk set De sets voor het realiseren van hypertrofie.  
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Vragen?  
Zijn er vragen, onduidelijkheden of heb je feedback op dit guidebook? Neem contact op via: info@jordidehaan.nl of stel al je 
vragen via de conversations functie in de trainingsapp. Ik help je graag en jouw feedback wordt altijd gewaardeerd.  

Alvast succes met de eerste trainingssessie en op naar de eerste resultaten! 

 

 

 

mailto:info@jordidehaan.nl
https://app.teambuildr.com/dashboard
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