


Verstandiqer
buikspierlraining
Het belangrijkste doel van de lichaamskern

- de buikspieren, onderrug en lats - is niet om

de ruggenwervel te buigen, zoals je doet met

crunches en sit-ups, maar deze te stabiliseren

en te voorkomen dat de ruggenwervel beweegt'

Stuart McGill, een vooraanstaand deskundige

op het gebied van onderrug pijn, heeft

herhaaldelijk aangetoond datje je lichaams-

kern intensiever kunt trainen met stabiliteits-

training dan met traditionele buigoefeningen.

Het is ook veiliger omdat hetbuigen van de

lumbale ruggenwervel nu juist de beweging is

die uiteindelijk kan leiden tot een hernia. Laat

me 100% duidelijk zijn: ik geloof zo heilig dat

stabilisatietrainingbeter is dan buiging dat ik

mijn cliënten nooit meer sit-up of crunch

varianten laat doen.

Op mijn sportschool hebben we de

lichaamskern training verder verdeeld in drie

afzonderlijke categorieën.

Pure stabilisatietràining. Het doel hier is

simpelweg je ruggenwervel recht te houden,

dus door een tijdje de plank- ofzijwaartse

plankpositie vast te houden.

Je kunt het moeilijker maken door de voeten

omhoogte brengen, de steunbasis te verkleinen

(probeer één elleboog en de tegenoverliggende

voet van de vloer te tillen), instabiliteit te

introduceren (zoals je ellebogen op een

Zwitserse bal plaatsen) ofde positie langervast

te houden.

Dynamische stabilisatie. De naam klopt hier

niet helemaal, want dynanisch betekent

"bewegen" en stabilisatie betekent "niet

bewegen." Maar het beschrijft misschien toch

het beste het ware doel van de kern: de

ruggenwervel stabiliseren terwijl de ledematen

bewegen. Voorbeeldenvan oefeningen zijn de

frontale plank met pulldown combinatie (neem

de plankpositie voor een lage pulley of
weerstandsband aan en trek het handvat naar

je toe), buikwiel rollen, bergbeklimmer en half

geknielde kabel hakker.

Het doel is altijd geen enkele beweging van

de ruggenwervel oflichaamskern toe te staan'

De kernspieren moeten de krachten van de

ledematen controleren en stabiliseren. Met

bergbeklimmers bijvoorbeeld kan er totaal

geen lumbale buiging zijn (de onderrugkan

niet rondtrekken, een veel voorkomend

probleem).

GeiÍntegreerde stabilisatie. Hier doen we

traditionele oefeningen met een tvdst - we

gebruikenbijvoorbeeld één dumbbell in plaats

van twee voor uitstappen ofschouderdrukken.

Wat we feitelijk doen is het centtum van

zwaartekrachtverschuiven om zo de kern te

dwingen harder te werken met een traditionele
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iDagI
i Pure stabilisatie
i@j Voer het op tot 90 seconden met de voeten
r omhoooooeenbankie.

iarluimruil
Voer het op tot 45 seconden met de voeten

omhoog op een bankje.
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Dag IIoefening. Voorbeelden van bewegingen zijn

'koffer wandelen' (farmer walk zoals sterkste

mannen dat doen, maar dan met slechts één

dumbbell), tirrks opstaan en verschillende

vormen van uitstappen en presses met

ongeiijke belasting (in één hand een

zwaardere dumbbell ofgewicht aan één kant

en niet aan de andere).

Dat is het. Je lichaamskerntrainingen

ontwerpen met oefeningen die in deze

categorieën vallen is alles watje nodighebt

om sterke buikspieren en een blessurebesten-

dige onderrugte bouwen' Ze kunnen één

voor één worden gebruikt - de eerste maand

focus je je alleen op pure stabilisatie, de

volgende maand werk je op dlmamische

oefeningen en de maand daarna doe je dan

geïntegreerde stabilisatie - ofje richtje elke

trainingsdag op een ander aspect. Zie de

voorbeeldtraining rechts om een idee te

krijgen hoe je dit in een schemaverwerkt. Ik
raad aan alle kernoefeningen in hetbeginvan
je trainingte doen, behalve de oefeningen in

de categorie geïntegreerde stabilisatie, voor je

andere spiergroepen traint.

Dynamische stabilisatie

Tien tot twaalf herhalingen per arm.
-Als superset met-

Tien tot 12 herhalingen per arm. Rust 60
seconden en herhaal de superset nog een

keer.

ïwee sets van 10-12 herhalingen per kant

Dag III
Geïntegreerde
stabilisatie

Doe vijf herhalingen per kant, dan vier en zo

naar beneden tot één herhaling. Wissel het
gewicht van arm en ga verder

Wandel 20 meter met het gewicht langs je zij

en loop dan terug met het gewicht oP

schouderhoogte. Herhaal nog een keer.
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