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armen

Kipfilets onder je armen, die wil je niet. Gelukkig heb je
met wat aanpassingen in je leefstijl en een paar simpele
oefeningen in no time weer sexy, strakke bovenarmen.
TEKST AMBER VAN RIJN | BEELD ISTOCK, SHUTTERSTOCK

E

r komt een moment dat je –
enthousiast zwaaiend naar de
buurvrouw – opeens iets voelt
meedeinen: het zachte vlees
onder je bovenarm. Ai. Zonder
dat je het in de gaten had
hebben de beruchte kipfilets zich in de buurt
van je triceps genesteld. Dat kan te maken
hebben met overgewicht, maar hoeft zeker
niet, zegt personal trainer Elles Schoemaker.
“Ook vrouwen die verder superstrak zijn,
kunnen er last van hebben. Het is een kwestie van aanleg; de een is zwaarder gebouwd
dan de ander, en sommige vrouwen verzamelen eerder vet op de bovenarmen dan elders.
Daarnaast verandert met het ouder worden
ons lichaam hormonaal. De celdeling vertraagt en je huid wordt minder elastisch,
dus ook die onder je armen. Als je daar dan
toevallig veel vlees hebt, zal dat door de
zwaartekracht ook eerder gaan hangen.”

Use it or loose it

Maar of en wanneer je zwabberarmen
krijgt, heb je deels ook zelf in de hand, zegt

Elles. Slecht eten, roken, medicijngebruik,
het helpt allemaal niet. En een inactieve
leefstijl is misschien nog wel het meest
funest. “We zitten te veel en bewegen te
weinig. Daardoor veroudert je huid sneller
en je spiermassa neemt af. Vooral mensen
met een kantoorbaan krijgen veel te weinig
beweging. Bedenk maar eens hoe minimaal
je de armspieren gebruikt als je de hele
dag achter een toetsenbord zit. Vooral de
triceps – de strekspier – komt nauwelijks
aan bod.” Voilà, precies het gebied dat gaat
hangen. Daar komt bij dat spiermassa
sowieso afneemt naarmate we ouder
worden. “Iemand van veertig maakt veel
minder spierweefsel aan dan iemand van
twintig. En weinig bewegen werkt dat in
de hand”, aldus Schoemaker.

Driekoppige spier

Gebruiken dus, die armspieren. En flink.
Schoemaker: “Veel vrouwen zijn bang om
enorm gespierd te worden als ze de armen
goed trainen en slaan deze dus vaak over.
Maar dat is echt onzin. Als je een paar keer

per week traint, is de kans heel klein
dat je er als een bodybuilder gaat
uitzien.” Wat goed werkt is minimaal
drie keer in de week je triceps trainen
met verschillende oefeningen, die
allemaal een deel van de ‘driekoppige
spier’ aanpakken: de lange kop, de
laterale kop en de mediale kop. Maar,
raadt Elles aan, in plaats van je alleen
maar op je triceps te concentreren,
kun je beter ook buiten de sportschool
om actiever worden. Gewoon vaker
opstaan uit je stoel, meer (trap)lopen,
meer bewegen. “Mensen die actiever
zijn, maken meer testosteron en
groeihormoon aan: hormonen die
de celvernieuwing stimuleren, het
verouderingsproces afremmen en
verslapping tegengaan – óók die van
de bovenarmen. En pas vooral ook je
eetpatroon aan (zie kader). Beweging
en goede voeding zijn allebei nodig
om de spieren stevig te houden.”
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KIPFILET TEGEN KIPFILETS
Kipfilet tegen kipfilets? Jazeker. Armspieren groeien als er genoeg bouwstenen worden aangevoerd in de vorm
van eiwitten. Uit een experiment van
de Universiteit Maastricht blijkt hoe
snel eiwit uit voeding wordt omgezet in
spiereiwit: vijf uur na de inname van
20 gram melkeiwit bleek 2,2 gram te
zijn ingebouwd in de spieren. Om
het vel van je bovenarmen stevig en
elastisch te houden, pleit personal
trainer Elles Schoemaker daarnaast
voor voeding die rijk is aan antioxidanten. Veel rood fruit en gekleurde groente dus, en dan het liefst van het seizoen
– dan weet je zeker dat je gevarieerd
genoeg eet. Uit den boze zijn in elk geval
fastfood en snelle suikers, maar dat
spreekt voor zich. “Daar word je niet
alleen dikker van, ze zorgen ook sneller
voor een slappe huid en doen niets voor
de celvernieuwing.”

LUNCHSALADE MET KIP
& GRANAATAPPEL
(Voor 1 persoon)

EXTRA MAATREGELEN

Voor een
gezonde spieropbouw heb
je dagelijks
minimaal 0,8 g
eiwit per kilo
lichaamsgewicht
nodig.

Wie rigoureuzere maatregelen wil
nemen, kan een cosmetische ingreep
overwegen. Heb je vooral last van
overtollig vet op je bovenarmen en is
je huid nog voldoende elastisch,
dan is liposculptuur de beste optie.
Daarbij wordt vet onder verdoving
weggezogen. Zijn je armen verslapt
door vermindering van elasticiteit,
afname van spiervolume of gewichtsverlies, dan is een bovenarmlift het
enige wat echt helpt. Bij een lift worden
huid en vet aan de binnen- en onderzijde van de bovenarmen verwijderd.
Je houdt er wel een fiks litteken aan de
binnenkant van je arm aan over.
› Kosten liposuctie armen: gemiddeld
€ 1.300
› Kosten armlift: gemiddeld € 3.380
(prijs ook afhankelijk van soort
verdoving)

100 g stevige sla • flinke hand rucola
• 1 sinaasappel • 1 kleine granaatappel •
½ avocado • 1 el citroensap • 1 flinke el
olijfolie • 1 kleine kipfilet (ca 100 g) •
handje gesneden koriander • versgemalen peper en zout
Schil de sinaasappel dik en snijd de
partjes eruit. Klop de pitjes uit de
granaatappel. Snijd de halve avocado
overdwars in partjes. Doe alles in een
kom, samen met de koriander, citroensap en de helft van de olijfolie. Goed
mengen. Snijd de kip in repen en gril in
een grilpan of op een grilplaat circa drie
minuten per kant. Laat even rusten en
verdeel de kip over de sla. Afmaken met
snufje zout en peper. »

(bron: Idealbody.nl)
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73%

van de vrouwen
is het meest
ontevreden over
haar bovenarmen
(Bron: Nip + Fab)

Work it out

MET DEZE OEFENINGEN BESTRIJD
JE BUNGELENDE KIPFILETS

KIPFILETS
VERLEDEN TIJD
PRODUCTIE LOES VAN DE MOSSELAAR

1. RENEGADE
ROW

3. SHOULDER
PRESS

Zet je handen op
schouderbreedte op
de grond en duw jezelf
in plankpositie. Buig je
rechterarm en breng
je hand naar je borst,
terwijl je je linkerhand
de grond in duwt om je
balans te bewaren.
Breng je rechterarm
terug naar de beginpositie en herhaal de
oefening met je linkerarm. Dat is 1 herhaling,
doe er 6 tot 8. Je kunt
haltergewichten in je
handen nemen om de
oefening zwaarder te
maken.

Zet je voeten op
schouderbreedte,
buig je knieën licht en
pak in elke hand een
gewichtje. Breng je
handen tot vlak boven
je schouders met de
handpalmen naar
elkaar toe. Duw de
gewichten recht
omhoog, totdat je
armen volledig
gestrekt in de lucht
zijn. Houd 2 seconden
vast en laat ze dan
weer zakken tot het
beginpunt. Doe dit 6
tot 8 keer.

2. DIPPEN
Ga zitten op een stoel
of kruk en zet je handen op de rand van
het breedste oppervlak met je vingers
naar voren op heupbreedte. Zet je benen
in een zithouding met
gebogen knieën of
houd ze voor je uit
gestrekt (de laatste
variant is zwaarder).
Laat nu je hele
lichaamsgewicht naar
beneden zakken en
duw jezelf vanaf het
laagste punt weer
omhoog. Doe dit in 3
setjes van 15
herhalingen.

5. OPDRUKKEN

4. ACHTERWAARTS
GEWICHTHEFFEN
Vul thuis een grote fles
met water of neem een
gewicht van vijf kilo in
de gym. Ga rechtop
staan en houd het
gewicht met gestrekte
armen recht boven je
hoofd. Strek je armen
zo recht mogelijk in
de lucht. Buig je onderarmen achterlangs je
hoofd naar beneden,
zodat het gewicht langzaam ter hoogte van je
nek zakt. Doe dit in 3
setjes van 15 herhalingen. Hoe langzamer je
het gewicht laat zakken
en weer omhoog heft,
hoe zwaarder de
oefening.

Ga in een plankpositie
staan, zet je handen
iets wijder dan schouderbreedte. Verlaag je
lichaam totdat je borst
bijna de vloer raakt en
zorg ervoor dat je je
ellebogen goed langs
je lichaam houdt.
Houd op het laagste
punt beneden heel
even vast en duw
jezelf dan zo snel
mogelijk terug naar de
plankpositie. Span je
buikspieren tijdens de
hele beweging aan,
zodat je geen holle rug
krijgt. Maak 15 tot 20
push-ups.
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SMEREN
HELPT!

MEER WETEN OVER
HORMONEN EN
ZWABBERARMEN? KIJK
OP SANTE.NL

Natuurlijk is trainen de allerbeste remedie tegen
hangende bovenarmen, maar een verstevigende
crème kan ook best wat verschil maken.
PRODUCTIE WHITLEY VOLGER

DIOR SVELTE BODY
DESIRE, € 82,50
(200 ML) Zeekraal
geeft de aanmaak
van adiponectine
een boost. Je huid
wordt steviger,
elastischer en meer
gehydrateerd.

LOVEA NATURE PAPAYA PULP
TONING GEL, € 10,99 (250 ML)
Terwijl het papaja-extract in deze
gel je huid hydrateert, zorgt het
cafeïnecomplex voor versteviging.

RODIAL SUPER
FIT ARM SCULPT,
€ 62 (100 ML)
Fruitzuren zorgen
voor stevigere,
gladdere
bovenarmen.

COLLISTAR S.O.S.
KRITIEKE HUIDZONES VERSTEVIGENDE STICK, € 33
(75 ML) Stimuleert
de aanmaak van
adiponectine, dit is
een proteïne in het
vetweefsel dat het
metabolisme van
spiervezels verbetert.
Dit zorgt voor een
veerkrachtigere,
stevigere huid

VICHY IDEAL BODY
SERUM-MELK,
€ 18,95 (200 ML)
LHA en hyaluronzuur
zorgen voor een
gehydrateerde, gladdere en stevigere huid.
L’OCCITANE VELVET BALM,
€ 44 (200 ML) De combinatie van
amandelproteïnen en silicum
maakt je huid elastischer.

ESTÉE LAUDER
REVITALIZING
SUPREME BODY
CREME, € 78 (200
ML) Natuurlijke algenextracten stimuleren
de aanmaak van collageen- en elastinevezels, extracten van
zonnebloem en komkommer verstevigen
de huid door vocht
vast te houden.

CHANEL BODY EXCELLENCE
CRÈME, € 98 (150 G) PFA zorgt
ervoor dat collageen- en elastinevezels beter werken, waardoor je
bovenarmen steviger worden.

HANNAH BODY
CREAM, € 46
(500 ML) Cafeïne
stimuleert de doorbloeding van je huid,
voor meer stevigheid
en veerkracht.

NIVEA Q10 VERSTEVIGENDE BODY OLIE,
€ 12,99 (200 ML)
Co-enzym Q10 gaat
huidverslapping tegen.
Daarnaast voeden
avocado-, katoenzaaden macadamianotenolie je huid.
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