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1De ultieme buikspier gids

We zijn blij dat je dit ebook gedownload

hebt en daarmee de uitdaging wil aangaan

om je CORE te verstevigen!

Je core werkt elke dag hard om je lichaam

in balans te houden en is een super

belangrijk onderdeel van al de bewegingen

die je maakt.

Maar vaak werkt ons dagelijks leven tegen

en wordt het werk van onze core nog

zwaarder!

In deze gids zullen we je core vanuit

verschillende standpunten benaderen. 

Je zal snel merken dat het meer is dan 

enkel crunches te doen.

Klaar?

LET's GO

Welkom



Eerst leren we je wat je core eigenlijk is en doet. 

Een goed begrip van de core helpt bij het begrijpen 

van het nut van sommige oefeningen in deze gids.

Daarna gaan we kijken naar externe factoren die met je core te maken hebben en waar

je misschien nog niet bij had stilgestaan dat ze zo een invloed hadden.

Als laatste vind je onze core oefeningen. Aan de hand van de verschillende core

systemen bouwen we ons programma op. Verwacht oefeningen die je nog nooit zal

gedaan hebben en je core in vuur en vlam zetten!

(Hint: het zijn geen crunches of planks!)

We hopen dat je hiermee extra geïnformeerd zal zijn over het belang van een sterke core

en zo weer een stap dichter bent bij een krachtig en energiek lichaam!

Ken Van den Eeden
Founder Results Matter
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BELANGRIJK: Zorg ervoor dat je je arts of fysiotherapeut raadpleegt voordat
je met dit of een ander fitness/core programma begint!

Hoe gaan we 
te werk?

De ultieme buikspier gids





Je CORE is VEEL meer dan alleen je buikspieren.

Het omvat ook de spieren rond je wervelkolom, 

je bekkenbodem spieren en de spieren rond je 

heupgewricht. Heel simplistisch kan je de volledige core

bekijken als je romp zonder je hoofd en je ledematen.

We maken in deze gids een onderscheid in 3 systemen van de core:

- Inner core (stabiliserend systeem)

- Outer core (globaal stabiliserend systeem)

- Oblique slings (Bewegend systeem)

Als al deze systemen goed samenwerken, is je core stabiel en sterk. En als je core stabiel

is, profiteert je hele lichaam daarvan! Je bent sterker, meer in balans en kunt meer kracht

genereren wanneer dat nodig is - wat blessures en vallen helpt te voorkomen!

Maar als je spieren uit balans zijn ... kan dat leiden tot instabiliteit en een zwakke core,

wat bijdraagt tot minder goede bewegingspatronen en erger nog een verhoogde kans op

blessures of rugproblemen.

WAT IS DE
CORE
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eigenlijk?
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De core werkt in het dagelijkse leven op automatische piloot, maar tijdens trainingen ga

je soms bewust nadenken over het aanspannen en gebruiken van je core. Vooral bij

intensieve krachttraining is dit het geval.

Bij trappen/gooien van een bal, springen en rennen ga je niet nadenken over hoe je je

core correct moet gebruiken. Bij deze bewegingen moet er automatisch een activatie

van de core ontstaan, anders is er een grotere kans op blessures.

Wanneer de core spieren niet sterk genoeg zijn, kan je niet veel kracht, snelheid en

explosiviteit leveren tijdens sportprestaties. D.m.v. een goede trainingsopbouw kun je de

core spieren sterker maken, maar ook de bewegingen die op automatische piloot gaan

trainen. We noemen dit de motorische controle. De bedoeling is vooral om deze

foutieve patronen te herstellen. Hierdoor moeten de bewegingen op automatische piloot

ook goed gaan waardoor het lichaam meer kracht, explosiviteit en snelheid kan leveren!
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Wat is jouw CORE exact?
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Zonder al te diep in te gaan op de verschillende systemen van de core, willen we je hierin

toch wat inzicht geven. We geloven namelijk heel sterk in het vertellen aan onze klanten

waarom ze iets moeten doen, wat het nut is voor het lichaam. Als je weet hoe het

systeem in elkaar zit, dan ben je ook sneller geneigd om er aan te werken.

De ultieme buikspier gids

Wat is jouw CORE exact?

Inner core
Het eerste en meest belangrijke systeem is je inner core. Dit is je stabiliserende systeem

en zoals de naam het zegt zorgt dit systeem voor stabiliteit/bescherming rond je

wervelkolom, specifiek je onderrug. Deze spieren zijn dieper gelegen en vormen je

natuurlijke korset. Ze zijn enorm belangrijk i.f.v. preventie van rugklachten en het op een

veilige manier kunnen tillen van gewichten.

Tijdens onze trainingen is dit systeem ook het eerste dat we aanpakken omdat dit de

basis vormt van alle bewegingen.

Je inner core reageert het beste op anti-rotatie bewegingen.

Gerichte oefeningen hiervoor vind je verderop in deze gids.

De spieren van de inner core: 

transversus abdominis - interne obliques -

multifidus - bekkenbodemspieren -

diafragma.
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Hoe goed de inner core ook getraind is, een gebrek aan kracht van de outer core kan

resulteren in overbelasting en blessures! Als je de meeste activiteiten in je werk- of

sportomgeving zorgvuldig bekijkt, zul je merken dat een goede excentrische kracht

(beweging afremmen in dit geval) van de outer core van cruciaal belang is om de inner

core te beschermen.

Het grootste verschil in training is dat we de spieren van de romp met beweging gaan

trainen. Tijdens deze bewegingen focussen we ons ook verder op de stabilisatie van de

inner core.

De ultieme buikspier gids

Outer core
De outer core zijn de spieren die meer oppervlakkig liggen en die je helpen met

bewegen en het stoppen van beweging in de romp. Voornamelijk in de regio waar je

lichaam vooral stabiliteit nodig heeft (je onderrug dus).

Hoewel de outer core door de meesten wordt beschouwd als een bewegend systeem,

vervult het wel degelijk cruciale stabilisator functies. De spieren van de inner core zijn

relatief klein, met minder potentieel om kracht te genereren dan de grote spieren van

de outer core.

De spieren van de outer core: 

externe obliques - rectus abdominis -

psoas - quadratus lumborum - gluteus -

erector spinae

Wat is jouw CORE exact?



Oblique slings
Oblique slings zijn ons bewegende systeem. Als we onze core zien als ons korset, zijn er

meerdere slings die zich in verschillende richtingen om dit korset wikkelen. Het korset is

afhankelijk van de kracht en het evenwicht van de slings om een stabiele basis voor

beweging te creëren.

Dus waarom zijn slings belangrijk? Het korset van het lichaam is afhankelijk van de

slings om dynamische beweging en stabiliteit over meerdere gewrichten in het lichaam

mogelijk te maken. Slings helpen om kracht door de romp naar de ledematen over te

brengen en vergemakkelijken draaiende bewegingen.

Het zijn de slings die ervoor zorgen dat je krachtig een bal kan wegtrappen of een bal

kan gooien.

Hoe beter deze spieren samenwerken, hoe beter en krachtiger je zal kunnen bewegen.

We maken een onderscheid tussen 2 belangrijke oblique slings in deze gids:

ANTERIOR OBLIQUE SLING

POSTERIOR OBLIQUE SLING
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Anterior oblique sling                  Posterior oblique sling

Wat is jouw CORE exact?
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Wees bewust van je core

Controleer je houding

5 vijanden van je houding

Versterk je core spieren

STAPPEN
PLAN

Jouw
1
2
3
4

De ultieme buikspier gids



Hier is een oefening die je zal helpen om je meer bewust te maken van je core.

Het zal je helpen om je diepste laag van buikspieren te activeren en te isoleren.

Deze spieren lopen tussen je ribben en bekken, horizontaal van voor naar achter.

Wanneer ze geactiveerd zijn, vormen ze een natuurlijk "korset" rond je interne

organen en ondersteunen ze je lage rug.

Ze helpen je ruggengraat te stabiliseren terwijl je je armen en benen gebruikt.

Deze eenvoudige oefening helpt je om je bewust te worden van die spieren en ook

om te leren hoe het voelt om ze te activeren.
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VAN JE
CORE

Wees bewust

OPMERKING: Je houding is erg belangrijk tijdens deze oefening. Probeer de
oefening ook niet geforceerd te doen. Het gaat niet om het maximaal
aanspannen, een lichte spanning is voldoende.

De ultieme buikspier gids
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TIP: Je hoeft niet altijd op de grond te liggen bij deze
oefening, je kan dit ook al zittend op een swissball doen.

Wees bewust van je CORE

Het kan zijn dat sommige spieren (ook je nek) proberen te compenseren en je

uit balans gaan brengen. Doe je best om alle andere spieren zo goed als

mogelijk te ontspannen.

Ga op je rug liggen en neem met je handen je bekkenrand vast. Ga
met je vingers langs de voorzijde dieper in je bekken richting je
schaambeen.

Adem nu in vanuit je buik en ontspan volledig. Wanneer je terug
uitademt, doe je alsof je een rietje in je mond hebt en daardoor
uitademt.

Span naarmate je uitademt zachtjes je bekkenbodem samen (plas
ophouden) en focus je op het lichtjes opspannen van je buik, door
je in te beelden dat je een strakke jeans aantrekt en de rits wil
dicht krijgen.

Bij het inademen ontspan je terug.  Herhaal dit  5-8 keer.

1

2

3

4

De ultieme buikspier gids
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Het staat buiten kijf dat hoe je staat, loopt,

zit, slaapt en elke dag beweegt, de beste

resultaten oplevert voor het creëren van

een sterke en goed uitgelijnde core.

Een goede houding betekent NIET dat je je

lichaam gespannen moet houden en heel

de dag moet rondlopen met naar achter

getrokken schouders en opgespannen

buikspieren.

In plaats daarvan gaat het erom dat je 

core spieren sterk genoeg moeten zijn om

je wervelkolom in lijn te houden terwijl je

ontspannen bent.

Dit is belangrijk omdat een slechte houding

niet alleen pijn veroorzaakt, maar ook de

gezondheid van je wervelkolom en

gewrichten op lange termijn kan

beïnvloeden... en het speelt zelfs een rol bij

je ademhaling en spijsvertering!

HOUDING
Controleer je

De ultieme buikspier gids



WAT IS EEN GOEDE HOUDING?
Er zijn eigenlijk TWEE soorten houdingen.

DYNAMISCHE HOUDING: hoe je je 

lichaam houdt als je beweegt - lopen, 

klusjes doen, sporten, enz.

STATISCHE HOUDING: hoe je je 

lichaam houdt als je niet beweegt - als 

je slaapt, zit of staat.

Beiden zijn belangrijk!

Je wervelkolom is de sleutel tot een goede

lichaamshouding. Hij heeft drie natuurlijke

krommingen - bij je nek, bovenrug en lage rug. 

Je hoofd moet zich boven je schouders

bevinden en de bovenkant van je schouders

moet zich boven je heupen bevinden.

Een goede houding houdt deze rondingen in

hun perfecte hoek waardoor er minder

belasting is op het lichaam.
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Controleer je houding

De ultieme buikspier gids



TIPS OM JE HOUDING TE VERBETEREN
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Hoofd is mooi recht

Schouders naar achteren

Armen naast het lichaam

De heupen zijn in een neutrale

positie - niet naar achteren of

naar voren gekanteld

Knieën niet overstrekt

Voeten staan op heupbreedte

Wanneer je staat:

Je stoel moet je rug ondersteunen

Een goede ergonomische stoel is

enorm belangrijk

Als je stoel of bureau te hoog voor

je is, kan je een voetensteun onder

je voeten plaatsen

Schouders ontspannen, niet

opgetrokken

Schouders niet naar voor gebogen

Vermijd het kruisen van je benen

Wissel zithoudingen af om

spierspanningen te voorkomen

Maak elk uur een korte wandeling

Rek je spieren voorzichtig om het

uur om spierspanning te

verminderen

Wanneer je zit:

Controleer je HOUDING

De ultieme buikspier gids
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1. GSM. 
Er bestaat zoiets als een "tekst-nek", en

het wordt veroorzaakt door het naar

beneden kijken op je telefoon.

Het kan een extra belasting geven van

wel 35kg op je nek! Dit kan leiden tot

nekklachten en zet meestal een

kettingreactie in gang in je hele

lichaam. Vele lichamelijke kwaaltjes zijn

hiermee te linken en je core zal ook niet

optimaal kunnen functioneren.

VIJANDEN VAN
JE HOUDING
(en jouw Core)

De 5

DE OPLOSSING: Kijk minder vaak en korter naar je telefoon! En
als je er toch op kijkt, let dan op de positie van je hoofd.

De ultieme buikspier gids



2. AUTORIJDEN. 
Een goede houding tijdens het rijden is dubbel belangrijk: want niet alleen kan

een ingezakte of zelfs te rechtop zittende houding achter het stuur invloed

hebben op je core, het is ook belangrijk voor je veiligheid.

Onderzoek toont aan dat wanneer je tijdens een ongeval in een slechte houding

achter het stuur zit, je een groter risico loopt op ernstig letsel.

Als het enigszins mogelijk is, moeten je knieën iets lager zitten dan je heupen als

je achter het stuur zit. Zorg er ook voor dat je onderrug goed wordt ondersteund.

De rugleuning van de stoel mag niet volledig recht staan, maar moet iets naar

achteren leunen om je nek en rug zo min mogelijk te belasten.
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DE 5 VIJANDEN VAN JE HOUDING
(EN JOUW CORE)
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3. SLAPEN. 
Een derde van ons leven brengen we al slapend door en je kan je voorstellen dat,

als je in bizarre houdingen slaapt, dit pijn en kwaaltjes kan veroorzaken.

Als je slaapt, zorg er dan voor dat je lichaam volledig ondersteund wordt. Gebruik

eventueel een kussen onder of tussen je knieën om je heupen en wervelkolom in

lijn te houden en zorg ervoor dat je hoofd niet te hoog ligt. Al jarenlang dezelfde

matras? Misschien eens tijd dan voor een nieuwe. Laat het checken in een

gespecialiseerd centrum.
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4. DRAAGTASSEN OF EEN
HANDTAS. 
Wist je dat de gemiddelde handtas van een

vrouw ongeveer 6 kilo weegt? En velen dragen

tassen die het dubbele of driedubbele wegen!

Na verloop van tijd kan het rondsjouwen van een

zware tas je houding beïnvloeden - vooral als je

hem meestal aan één kant draagt.

TIP: Maak je handtas kleiner en zorg ervoor dat je hem steeds
aan een verschillende kant draagt.

DE 5 VIJANDEN VAN JE HOUDING
(EN JOUW CORE)
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5. STRESS. 
Als we gestrest zijn, hebben we de neiging een beschermende houding aan te

nemen. We brengen onze schouders naar voren en trekken ze op, wat leidt tot nog

MEER stress. Dit omdat we zo onze borstkas blokkeren en het zo moeilijker is om

te ademen. Zet je recht en focus op een diepe buikademhaling. Dit doet na 10sec

al wonderen!
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TIP: Doe een paar keer per dag een snelle stress-check en haal
3-4 keer lang en diep adem vanuit je buik om je borstkas te
verruimen en alle negativiteit uit te ademen!

De ultieme buikspier gids

DE 5 VIJANDEN VAN JE HOUDING
(EN JOUW CORE)





We starten met de inner core omdat deze voor de meeste mensen het belangrijkste

systeem is om mee aan de slag te gaan.

Door de inner core te verstevigen, zorgen we voor een stevig fundament. Dit

fundament is nodig om alle andere, meer geavanceerde oefeningen op een veilige

manier uit te kunnen voeren.
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CORE
OEFENINGEN

Jouw

De ultieme buikspier gids

INNER CORE OEFENINGEN



WALL STANCE
Deze oefening ziet er super makkelijk

uit maar niets is minder waar.

Probeer het maar uit!

Ga met je hielen 5cm van de muur

staan. Leun achterover en zorg 

dat enkel je hoofd de muur raakt.

Je hebt dus maar één contactpunt

met de muur en dat is je hoofd. 

Vanuit deze positie probeer je één knie op te

tillen zonder je lichaam verder te bewegen.

Als dit niet lukt, zet je voeten dan iets breder of leun een beetje mee. Doel is om

met zo weinig mogelijk extra beweging je knie te kunnen liften.
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INNER CORE OEFENINGEN
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PLANK
Ga op je buik op de vloer liggen en plaats je ellebogen op de vloer, direct onder je

schouders, met je onderarmen op de grond.

Ga vanaf hier op je knieën staan en til ze dan van de vloer op, in de plank positie.

Je lichaam moet, van je hielen tot de bovenkant van je hoofd, in een rechte lijn

staan.

Gebruik je core, je bilspieren en je quadriceps (voorkant van je dijen).

Controleer of je hoofd in de juiste positie is - je blik moet naar een plek tussen je

handen gaan. Zorg ervoor dat je niet door je rug omhoog drukt. 
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INNER CORE OEFENINGEN
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BABY ROLL
Ga op je rug op de vloer liggen 

en breng je armen naar boven en je

knieën in een hoek van 90°.

Plaats een foamrol tussen de 

knieën (als je er geen hebt, dan

laat je deze weg).

Doordat je adductoren gaan werken

om de foamrol op zijn plaats te

houden, activeer je zo nog meer je

inner core.

Beeld je nu in dat er een denkbeeldige staaf 

door je hoofd naar beneden gaat. Dit is je draaipunt.

Je romp, hoofd en bekken mogen dus niet bewegen.

Nu ga je in 1 blok zijwaarts rollen. Je armen en knieën blijven gedurende de ganse

beweging in dezelfde positie.

Zoek een punt waarop je net je balans nog kan houden en je positie niet verliest.

Dit is een oefening waarbij je heel gefocust moet zijn!
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INNER CORE OEFENINGEN

De ultieme buikspier gids



DEADBUG + CORE ACTIVATION
Bevestig een elastiek ergens aan, ongeveer 30cm van de grond.

Ga op je rug liggen en neem de elastiek met beide handen vast. Breng je knieën in een

hoek van 90°.

Breng je handen in positie zodat je lichte spanning hebt op de elastiek. Deze spanning

zorgt voor een natuurlijke core activatie.

Strek nu om en om 1 been uit naar de grond. De hiel raakt de grond niet.

Tijdens de beweging let je er op dat je rug in een natuurlijke kromming blijft en je

onderrug niet hol trekt.
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INNER CORE OEFENINGEN
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BEAR POSITION - SHOULDER TAPS
Zet jezelf in hand- en kniezit.

Ga nu naar de bear position - lift je knieën een paar cm van de grond.

Vanuit deze positie ga je met 1 hand je tegenovergestelde schouder tikken.

Tijdens deze beweging mag je romp niet bewegen.
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INNER CORE OEFENINGEN
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BIRD DOG
Zet jezelf in hand- en kniezit.

Breng nu gekruist 1 arm naar voren en 1 been naar achteren.

De arm die je naar voor brengt is in een hoek van 45° aan je schouder (dus schuin naar

voor). De duim van je hand wijst naar boven.

De hiel van je been dat naar achteren beweegt mag niet boven je zitvlak komen.

Ook hier probeer je tijdens de beweging je lichaam zo stil mogelijk te houden.
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INNER CORE OEFENINGEN

De ultieme buikspier gids

TIP: Je kan de oefening moeilijker maken door een tennisbal op je
onderrug te leggen en ervoor te zorgen dat hij niet van je rug rolt
wanneer je de oefening uitvoert.



FORWARD BALL ROLL
Zet je in kniezit voor de swissball met je vuisten rustend op de bal. Je armen zijn gebogen,

zodat je schouders in een hoek van ongeveer 90 graden ten opzichte van je romp staan.

De hoek van je heupen en schouders moet hetzelfde zijn. (Een handig beeld is dat een

denkbeeldige doos zou moeten passen in de ruimte tussen de achterkant van je armen en

je dijen).

Rol je lichaam langzaam naar voren terwijl je je armen op de bal houdt. Beweeg je benen

en armen gelijkmatig, zodat de hoeken bij je schouders en heupen gelijk blijven. Terwijl je

naar voren rolt, concentreer je op je buikspieren, je lichaam moet in 1 lijn blijven.

Stop op het punt net vooraleer je voelt dat je romp doorzakt.
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INNER CORE OEFENINGEN
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SIDE PLANK
Ga op je zij liggen, je benen gestrekt in een rechte lijn vanuit je heupen, je bovenste been

bovenop je onderste been.

Plaats je elleboog direct onder je schouder.

Span je buikspieren aan, trek je navel naar je ruggengraat toe. Til je heupen en knieën op

van de mat en houd je bovenlichaam in een rechte lijn.
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INNER CORE OEFENINGEN

NOTE: Als je merkt dat je lichaam naar voren buigt of je heup
doorzakt, buig dan je onderste knie in een hoek van 90º om je
lichaam meer steun te geven.
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GLADIATOR PLANK
Ga op je zij liggen, je benen gestrekt in een rechte lijn vanuit je heupen, je bovenste been

bovenop je onderste been.

Plaats je elleboog direct onder je schouder.

Span je buikspieren aan, trek je navel naar je ruggengraat toe. Til je heupen en knieën op

van de mat en houd je bovenlichaam in een rechte lijn.

Breng nu je bovenste been en arm in de lucht. Je zal merken dat het moeilijk is om dit te

stabiliseren, probeer je lichaam volledig stil te houden.
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INNER CORE OEFENINGEN
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KNEELING PALLOF PRESS
Ga op 1 knie zitten, zet 1 voet voor en bevestig een elastiek op borsthoogte.

Houd de elastiek tegen je borst en neem voldoende afstand van je ankerpunt.

 

Duw je handen naar voor en zorg ervoor dat je romp niet beweegt.

Keer terug naar de beginpositie en herhaal voor het gewenste aantal herhalingen aan

beide kanten.
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INNER CORE OEFENINGEN
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REVERSE CRUNCH
Ga in ruglig op een bankje liggen en neem de bank vast vlak naast je hoofd.

Breng je knieën in een hoek van 90°.

Vanuit deze positie til je je knieën op in een schuine lijn naar achter.

Probeer niet te veel op je handen te trekken.

Als je merkt dat je last krijg van je onderrug dan is dit een teken dat je nog niet klaar bent

voor deze oefening. Keer dan terug naar de oefeningen voor de inner core. 

36

OUTER CORE OEFENINGEN
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WOODCHOP
Positioneer je lichaam zodat de kabelbeweging neerwaarts en dwars langs je lichaam

gaat.

Plaats je voeten ruim uit elkaar en pak de kabelgreep met beide handen boven één

schouder vast.

Beweeg de handgreep diagonaal naar beneden tot hij voorbij de tegenovergestelde dij

komt. Je heupen en knieën mogen licht mee draaien en je voet mag ook mee pivoteren.

In de eindpositie laat je het gewicht van de kabel het handvat terugtrekken naar de

beginpositie.
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GARHAMMER RAISES

Hang aan de pullup bar.

Breng je knieën/heupen in 90° en zet je tenen tegen elkaar. Dit is de startpositie.

Vanuit deze positie breng je je knieën naar je oksels en daarna terug.

Doe dit zo gecontroleerd mogelijk, dus geen swing beweging. De knieën komen terug tot

90° positie in de heupen, niet lager.
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NOTE: De tenen tegen elkaar zorgt ervoor dat je je dijbeen intern
roteert waardoor je je heupbuigers minder activeert tijdens de
beweging.



RUSSIAN TWIST
Ga met je rug op een swissball liggen. Plaats je voeten plat op de grond, buig je knieën in

een hoek van 90 graden en strek je armen uit en houd een bal vast met je handen.

Draai je armen en torso naar één kant terwijl de bal over de achterkant van je schouders

rolt. Stop de rotatie wanneer de armen parallel aan de vloer zijn. Pauzeer en keer terug

naar de beginpositie.

Zorg ervoor dat je voeten stevig op de grond blijven staan en laat de knieën niet naar

binnen buigen tijdens de rotatie.

Laat de heupen tijdens de oefening niet naar beneden zakken. Knijp de bilspieren aan om

de heupen omhoog te houden.
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BACK EXTENSION
Dit is een uitstekende oefening voor het trainen van je onderrug.

Zet je hielen achteraan tegen de rand en zorg ervoor dat je bekkenrand net boven de

kussens komt.

Laat je romp naar beneden zakken.

Wanneer je terug op komt span je je bilspieren aan en leg je de focus op je billen en

onderrug.

Ga niet te ver naar boven. De achterkant van je hoofd moet in lijn zijn met je hielen, ga

niet voorbij dit punt.

40De ultieme buikspier gids

OUTER CORE OEFENINGEN





SUITCASE CARRY
Pak een kettlebell in één hand. Kies een gewicht dat zwaar genoeg is om weerstand te

creëren wanneer je het vasthoudt, maar toch licht genoeg dat je je houding rechtop kunt

houden tijdens het wandelen.

Begin de beweging door je core aan te spannen, je schouderbladen naar beneden en

naar achteren te trekken, en zorg ervoor dat je houding mooi recht is.

Doe een stap naar voren en begin te wandelen terwijl je de kettlebell in je hand houdt.

Doe langzame en kleine stappen om je te kunnen concentreren op het activeren van je

core en je romp rechtop te houden. Je mag niet schuin gaan hangen.

Wissel van kant als je terug op de startpositie bent.
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DB PRESS - HIP BRIDGE
Dit is één van de meest uitdagende bewegingen voor je lichaam omdat je gedwongen

wordt om bijna elke spier in je lichaam van top tot teen te activeren terwijl je weerstand

biedt aan rotatie. Naast de spanning op je bilspieren, is het ook één van de meest

intensieve core oefeningen die je ooit zult doen omdat het je schuine, dwarse en rechte

buikspieren hard aanpakt.

Voor deze oefening heb je een goed lichaamsbesef nodig en is het enorm belangrijk dat

je de inner core oefeningen goed doorlopen hebt.

Hou een lichte spanning op de foamrol en doe een DB press. Voer deze traag

gecontroleerd uit.

43

OBLIQUE SLING OEFENINGEN

De ultieme buikspier gids



DB ROW - LEG LIFT
Het activeren van de tegenovergestelde heup verhoogt de rekrutering van de diepe core

spieren en het heupcomplex vanwege de stabilisatie die nodig is om rotatie van de heup

tegen te gaan. Dit komt ook zeer sterk overeen met het oblique sling activeringspatroon

dat we zien tijdens sprinten en andere sportactiviteiten, waaronder springen met één

been, slaan, schoppen, gooien, enz.

Hou constante spanning op de elastiek en zorg ervoor dat je rug in een natuurlijke

kromming blijft.

Wanneer je de row uitvoert, zorg er dan voor dat je romp niet roteert.
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Omdat elk lichaam anders is en elke persoon andere noden heeft, is het moeilijk om

hier éénduidig over te zijn.

Als we toch een algemene standaard moeten uitspreken dan is dat de volgende:

INNER CORE: Doe 3-4 oefeningen. Focus op de beweging 30sec vasthouden of

doe +12 herhalingen.

OUTER CORE: Doe 2-3 oefeningen. Focus op het goed aanspannen van de

buikspieren en doe 6-12 herhalingen.

OBLIQUE SLINGS: Doe 1-3 oefeningen. Positie in deze oefeningen moet perfect

zijn. Beweeg gecontroleerd. Doe 4-8 herhalingen.

Om specifiek een CORE schema op maat te krijgen, kan je ons altijd contacteren

en wij helpen je met plezier verder. Mail hiervoor naar: info@resultsmatter.be
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SETS
HERHALINGEN

TEMPO?

En wat met
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Door het uitvoeren van deze oefeningen zal je

snel verbetering merken, niet alleen in je kracht,

maar ook in je energieniveau en zelfs een

vermindering van lichamelijke kwaaltjes.

Als je bijkomende vragen hebt over de

oefeningen of over onze manier van werken,

aarzel dan niet om ons te contacteren.

STERKE 
CORE =
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Sterk Lichaam

Ken Van den Eeden
Veel succes!!
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