Dossier

DE ULTIEME GIDS

voor
de beste

ABS
Wees eerlijk, in de zomer willen
we allemaal killer abs. Als je nu
begint met trainen, is een sexy
buik ook voor jou bereikbaar.

▼
ONZE
DESKUNDIGEN
VOOR DIT
ARTIKEL:

Elles Schoemaker,
personal trainer bij
Health Club Jordaan
Amsterdam, Personaltrainerelles.nl
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Ralph Moorman,
gezondheidscoach,
Ralphmoorman.com

10 | SANTÉ | MAART 2016

DOSSIER HvLA.indd 10

01-02-16 12:03

J

e hebt het vast weleens door de
sportschool horen galmen: ‘span je
core aan’! Je core is het krachtcentrum van je lichaam. Als je je
buik-, bil-, bekken- en onderrugspieren
goed aanspant, staat je basis sterker om
oefeningen uit te voeren. Hierdoor voer je
de oefening beter uit en zie je sneller en
meer resultaat. Je core is overigens niet
hetzelfde als een geblokte buik. Je buikspieren zijn een onderdeel van je core, die
daarnaast bestaat uit bekken-, bil- en rugspieren. Personal trainer Elles Schoemaker:
“Je core is een soort platform. Alles wat
voor je lichaam belangrijk is om te bewegen,
zit daaraan vast met grote spiergroepen,
waarvan je buikspieren een belangrijke
groep zijn. Veel mensen hebben een zittende
baan. Coretraining is een houdingcorrectie
en een bescherming van je rug.”

Four-, six- of eightpack?
Als je je buikspieren veilig wilt trainen,
is het dus belangrijk om te weten hoe je
je core aanspant. Gebruik de brace (zie
oefening 2 verderop in dit dossier) en
span op hetzelfde moment de spieren in je
billen, bekken, onderrug en buik aan. Van
daaruit kun je de verschillende buikspier-

oefeningen uitvoeren. Of je buikspieren
zichtbaar worden, hangt samen met je vetpercentage. Daarnaast is het genetisch
bepaald of je aanleg hebt voor een sixpack,
of misschien meer voor een fourpack of een
eightpack. Overigens zijn ook abs, verborgen onder een laagje vet heel functioneel.

OOK NIET ZICHTBARE
BUIKSPIEREN ZIJN
HEEL FUNCTIONEEL
Recht en schuin

Er zijn vier belangrijke buikspiergroepen
die samen je abs vormen: de rechte buikspier, de buitenste schuine buikspier, de
binnenste schuine buikspier en de dwarse
buikspier. Je grote buikspier is eigenlijk de
belangrijkste, omdat hij de basis vormt.
Deze spier loopt van de bovenkant van je
heupen tot je borstbeen. Als deze spier goed
getraind is, dan ziet hij eruit als de basis
van een sixpack. Schuine buikspieren zitten
aan de zijkanten van je middel. Voor een
goed gevormde sixpack moet je ook deze
spieren trainen.

MANNEN VS.
VROUWEN
Wil je net zo snel een hard
harnas als de mannen in
je sportschool? Vergeet
het maar. Een vrouwenlijf
heeft een hoger niveau
lichaamsvet nodig om te
kunnen functioneren,
omdat een vrouw meer
vetreserves nodig heeft
om tijdens een eventuele
zwangerschap gezond te
blijven. Gezondheidscoach Ralph Moorman:
“Je vetpercentage is
deels bepaald door je
genen. Een gezond
vrouwenlichaam heeft
een gemiddeld vetpercentage van 20 procent.
Je zult als vrouw dus
harder moeten werken
om vet op de buik te laten
verdwijnen. En zelfs als je
enorm hard je best doet,
is de kans groot dat je
als vrouw nooit een
zichtbare sixpack krijgt.”

10%

van de vrouwen is
fan van de dunne
‘modellenlook’. Meer
dan de helft van
de vrouwen ziet het
sporterslichaam als
schoonheidsideaal
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Oefening 1
CROCODILE BREATHING
› Ga ontspannen op je buik liggen en
laat je hoofd rusten op de driehoek
van je handen. Ontspan volledig ,
adem in en duw met je buik de vloer
weg. Adem drie tot acht tellen uit,
waarmee je je buik weer in een natuurlijke houding brengt. Hoe langzamer je
ademt, hoe meer ontspannen je
wordt. Door dit veel te oefenen, leer je
je core beter te gebruiken.

OEFENINGEN VAN ELLEt jeS
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25%

van de vrouwen wil het
liefst een wasbordje bij
de man, 23% is dol op
gespierde armen en
11% houdt van goed
ontwikkelde borstspieren

Oefening 3

Oefening 2
BRACE
› De ‘brace’ is niet het intrekken van
je navel om je buik aan te spannen,
maar je buik écht aanspannen door
te kuchen en daarmee je buikspieren
strak te activeren. Als je kucht, span je
je buikspieren echt aan. Vanuit de
‘brace’ doe je al je oefeningen. Zo
worden die veel intensiever. Het is
een dubbele activiteit en het geeft
een dubbel effect.

Oefening 4

SIDE PLANK OP
JE KNIEËN
(traint vooral de zij- en dwarsspieren)
Schoemaker: “Doe de side plank op je
knieën en niet op je tenen, want op je
knieën neem je meteen je billen en
bekken mee in de training. De oefening
is dan veel effectiever. Combineer hem
met de brace.”
› Zet je elleboog onder je schouder en
ga op je knieën liggen.
› Houd het gewicht van je lichaam
op je zij.
› Steun op je elleboog, maar ga er niet
op hangen.
› Laat je ribben niet hangen, maar trek
ze op.
› Leg je hand op je onderbuik.
› Adem drie seconden in en blaas
langzaam uit. Doe dit heel rustig,
tot je niet meer verder kunt.
› Duw je heupen naar voren
en omhoog.
› Houd je knieën in een rechte lijn
met je bovenlijf.
› Doe per kant vijf ademhalingen. Voor
de gevorderden zijn dit er tien.

HOGE PLANK
(traint je hele core)
› Zet je ellebogen onder je schouders
op de grond, gebruik je hele hand en
al je vingers.
› Houd je nek, rug en benen in één
rechte lijn, zoals een plank.
› Duw je hakken naar achteren.
› Leun met je gewicht op je onderarmen.
› Span je buikspieren en je billen aan.
› Ga op je tenen staan.
› Til je heupen op.
› Zet je romp in één lijn met je
bovenbenen.
› Gebruik de brace (zie oefening 2).
› Blijf een minuut in de plank staan.
› Vanuit hier ga je naar de volgende
stap voor gevorderden: schouders
aantikken met je tegenovergestelde
hand, zijwaarts uitstappen, enzovoort.
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Summer bodies are
made in winter
Oefening 5
Oefening 6
DEAD BUG

SQUAT
(traint dwarse buikspieren)
› Ga staan met je voeten naast elkaar.
› Let erop dat je je rug goed recht
houdt, daarna kom je naar beneden
door je knieën te buigen.
› Blijf je buikspieren aanspannen.
› Herhaal vijftien tot twintig keer.

Oefening 8

KETTLEBELL SWING
(voor gevorderden, met deze oefening
train je je hele core, waaronder
de buikspieren)
› Ga staan met je benen iets uit elkaar,
zodat je voeten ongeveer op
schouderbreedte staan. Je benen
moeten licht gebogen zijn.
› Houd de kettlebell met twee handen
vast, laat hem tussen je knieën
hangen en span je lichaam aan.
› Swing de kettlebell in één vloeiende
beweging (flow) naar boven en naar
beneden, zonder tussendoor te
stoppen.
› Haal de kracht uit je heupen.
› Bespreek met je trainer hoe lang je de
oefening moet volhouden.

(traint de buik recht, dwars en schuin)
› Ga op je rug liggen met knieën in gebogen hoek van 90 graden en je armen
recht naar boven. Adem uit en strek je
linkerarm en -been omhoog. Adem in
en laat weer zakken. Doe sets van tien
aan elke kant.

Oefening 7

MOUNTAIN CLIMBER
(traint je rechte en schuine buikspieren)
› Ga staan in een hoge plank.
› Breng je knie naar je borst.
› Doe dit ook met je andere knie.
› Herhaal de bewegingen minstens
een minuut.

Buikspieren trainen
doe je met sport,
ze zichtbaar maken
doe je met voeding

Oefening 9
FARMER WALK
(verbetert je houding)
› Pak twee zware gewichten vast.
› Loop met de gewichten in je handen,
met je armen naar beneden.
› Loop tien keer vijf stappen (je gebruikt automatisch je buikspieren).
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Hello abs
TRAININGSTIPS

Squats, lunges en
rugoefeningen zijn
net zo belangrijk
als het trainen van
je buikspieren

Als je je buikspieren elke dag langdurig traint,
kunnen ze overwerkt raken. Beter is het om
je buikspieren minder vaak, maar wel heel
intensief te trainen. “Vraag liefst advies aan
een personal trainer”, zegt Schoemaker.
“En doe geen challenge: ook je buikspieren
hebben rust nodig, net als andere spieren.”
Concentreer je niet uitsluitend op je buikspieren door alleen buikspieroefeningen
te doen. Oefeningen als squats, lunges en
rugoefeningen zijn net zo belangrijk om je
core, en dus je buikspieren, aan te spreken.
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Abs-menu

Buikspieren trainen doe je met sport,
ze zichtbaar maken doe je met voeding.
Schoemaker: “Hierbij gaat het volledig
om inname en verbruik. Het is heel
simpel en er zijn geen snellere wegen
naar Rome. Doe het liever langzaam en
doelgericht dan snel en ongezond. Als je
in de zomer een strakke buik wilt, moet
je nu beginnen met trainen en gezond
eten. Volg geen crashdiëten, dat is een
aanslag op je lichaam.”
HET PERFECTE DIEET
Schoemaker: “De perfecte voeding om
buikspieren zichtbaar te maken, bestaat
niet. Als bij een vriendin een bepaald
eetpatroon werkt, kan dit bij jou
helemaal anders zijn. De beste tip is:
eet gevarieerd, kleurrijk en vezelrijk.”
Volgens Ralph Moorman is het niet
gezond om als vrouw de hoeveelheid
calorieën in je dieet drastisch naar
beneden te schroeven om een keiharde
buik te creëren. “Dat is op de lange
termijn niet vol te houden. Uiteindelijk
is een zacht, vrouwelijk buikje veel
natuurlijker. Je houdt ’m plat door
gezond en gevarieerd te eten. Kies voor
onbewerkte voeding, daarvan eet je
automatisch minder omdat het ervoor
zorgt dat je sneller verzadigd bent.”
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NIET
ZICHTBAAR,
WEL HARD
ALS STAAL

Kies voor..

eieren, zalm, verse
groenten, tonijn, noten, kip,
schaaldieren, 1 stuk fruit
per dag zoals een banaan
of blauwe bessen,
volkoren producten,
pindakaas, kwark, avocado,
verse maaltijden die je zelf
hebt bereid, onverzadigde
vetten van bijvoorbeeld
olijfolie.

Zelfs als je geen abs
ziet, kun je een keiharde
blokjesbuik hebben die
erg functioneel is. Sterke
buikspieren kunnen er
wel zijn, ook al zitten
ze verstopt onder een
laagje vet. Zodra je buikspieren sterker worden
omdat je ze fanatiek
traint, ga je dit merken
in alles wat je doet:
› Je krijgt een rechtere
houding: deze laat je er
slanker uitzien.
› Rugklachten kunnen
verminderen omdat
je rugspieren minder
worden belast nu
je buikspieren veel
kracht aankunnen.
› Je sportprestaties
verbeteren.
› Je lichaam wordt
sterker en flexibeler,
waardoor de kans op
blessures afneemt.

Kies niet
voor..

bewerkte producten uit
bakken, pakken en zakken,
fastfood, suikerrijke
voeding, voeding met veel
toegevoegd zout, frisdrank, wit brood, verzadigd
vet, snoep, koeken.

Gouden tip: rust

ELLES SCHOEMAKER: “RUST IS HET BESTE MIDDEL. ZORG ER ECHT VOOR DAT JE GOED
HERSTELT VAN JE TRAINING. ALS JE SLECHT SLAAPT MAAR JE WERKT HARD, JE HEBT KINDEREN,
JE WILT EEN GOEDE MOEDER ZIJN, EEN SUCCESVOLLE CARRIÈRE HEBBEN EN IN SHAPE ZIJN,
DAN GEEFT DIT ZO VEEL STRESS, DAT JE SNELLER NAAR SLECHTE DINGEN GRIJPT. HET IS NIET
MAKKELIJK, MAAR ZORG DAT JE ZO VEEL MOGELIJK RUST PAKT.”

33%

van de mannen
vindt mooie
buikspieren bij
een vrouw het
aantrekkelijkst
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