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HOERA VOOR 
DISBALANS

 Versterk je core 



| 39

 Versterk je core 

“Je moet volle bak 
focus hebben, 

waardoor je ook je 
mentale balans 

verbetert.”

Je traint je corespieren dus extra mee 
tijdens dit soort work-outs, wat een extra 
boost geeft aan je lichaam en aan je 
trainingsintensiteit. Een sterke
core is de basis voor balans en voor 
kracht. En het helpt je bij het beter 
uitvoeren van andere (kracht)work-outs 
of sporten (denk aan hardlopen, tennis, 
yoga, pilates…). Win-win dus!

Mentale balans

Daarnaast zorgt een balanscomponent in 
je work-outs ervoor dat je focus niet enkel  
ligt op dat zware gewicht, de lastige 
beweging of misschien wel je 
vermoeidheid. Je bent óók (en
voorál!) bezig bent met niet wankelen of 
kantelen. Je moet volle bak focus hebben, 
één en al aandacht voor de oefening, je 
lichaam en de spiergroepen die je aan het 
werk zet.

Daarmee is er geen ruimte meer in je 
hoofd voor werkissues, familie-
perikelen, boodschappen of to-do
lijstjes. Een stukje mentale balans-
verbetering krijg je er dus gratis en voor 
niks bij.

Met disbalans in je
work-outs versterk je de 
stabiliserende - jawel, de 
balansfunctie - van je
core! Door je lichaam bewust 
úit balans te brengen tijdens 
je work-outs, spreek je je 
buik-, rug-, heup- en 
bilspieren aan op hun 
stabiliserende functie. Deze 
spiergroepen zullen hard 
moeten samenwerken om je 
lichaam op z’n plek te 
houden, de oefeningen goed 
uit te kunnen voeren
en te voorkomen dat je 
kantelt of omvalt.

Je kunt de disbalans in je work-outs op 
verschillende manieren bereiken. Bijvoor-
beeld door je oefeningen unilateraal uit te 
voeren, door gebruik te maken van een 
instabiele basis of door asymmetrisch te 
werken.

Unilateraal

Naast het pluspunt van het trainen van 
core stability bij het unilateraal trainen, 
kun je hiermee ook de verschillen in 
kracht gelijk trekken. Iedereen heeft 
namelijk een dominante en een zwakkere
kant. Of je nu een linksbenige voetballer 
bent, of rechtshandig schrijft, vaak is de 
linker- of rechterkant sterker dan zijn 
tegenpool. Door beide kanten tegelijk te 
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trainen worden beide kanten sterker. 
Maar de kans is dan groot dat je 
dominante kant zich beter ontwikkelt ten 
opzichte van de minder sterke kant.

Voorbeeldje: na je barbell bicep curls merk 
je dat je rechterbiceps een stuk voller zijn 
dan de linker. Dat komt omdat je 
rechterkant in dat geval dominant is. Zie 
het als twee mensen die een zware balk 
tillen. Die balk komt wel op zijn 
bestemming, maar de sterkste persoon 
doet het meeste werk.

Door dit links-rechts verschil in 
dominantie, is ook niemand helemaal 
symetrisch in zijn of haar fysiek. Je ene 
bicep is wat groter, of je borst kent een 
vollere en een plattere kant. Door je
bilaterale training in te ruilen voor unila-
terale training kun je dit verschil 
verkleinen. Met unilateraal trainen isoleer 
je de zwakke kant, waardoor je ook die 
kant maximaal kunt trainen.

Train bij unilaterale oefeningen altijd 
eerst je zwakkere kant. Want hoewel je 

unilateraal traint, zal je ‘inactieve’ kant 
toch altijd wat mee aanspannen en 
daardoor vermoeid raken. Om je minder 
sterke kant optimaal te kunnen trainen, 
pak je deze dus als eerste. Kun je tien 
herhalingen maken met het gekozen 
gewicht? Dan doe je met hetzelfde 
gewicht ook 10 herhalingen met je sterke 
kant, ook al kun - en wil - je meer. Denk 
eraan: het gaat om balans creëren.

Instabiele basis

Ja, die core dus hè! Doordat je je lichaam 
uit balans brengt met een instabiele basis, 
moeten je corespieren volop aan het werk 

om omkukelen te voorkomen. Work those 
abssssss!

Een instabiele basis kun je bereiken door 
met je voeten op een bal, kantelplaat, 
balance board of bosu ball te staan. Of 
door je voeten juist van de grond af te 
halen en te laten ‘rusten’ in een
TRX of op een gespannen resistance band. 
Andersom kan ook: je plaatst je handen of
onderarmen op een bal, resistance band 
of je voert bijvoorbeeld buikspieroefe-
ningen uit terwijl je met je billen op een 
onstabiel vlak zit (en je voeten van de 
grond zijn!). Als het maar wiebelt.
Je kunt dit soort oefeningen simpelweg 
niet uitvoeren als je je core níet inzet.

Asymmetrisch

Assymetrisch trainen wil niets anders 
zeggen dan links en rechts iets anders van 
je lichaam vragen. Je linkerbeen strekken 
en met je rechterhand een kettlebell 
omhoog houden bijvoorbeeld. Ook hier 
draait het weer om maar één ding: je 
lichaam moet de balans herstellen en de 

“Niemand is helemaal 
symetrisch in zijn of 
haar fysiek, maar je 
kunt dit verschil wel 

verminderen.”
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door jou bewust aangebrachte assymetrie 
compenseren door de corespieren te 
activeren.

Full body work-out

In de onderstaande full body work-out 
van negen oefeningen komen alle drie 
deze vormen terug. Voer de
oefeningen met aandacht uit en beweeg 
rustig en gecontroleerd. Trainen voor een 
spiegel kan je helpen om je houding te 
corrigeren.

Probeer alle oefeningen tien keer te 
herhalen en iedere set van drie oefeningen 
drie keer te doorlopen. Succes!

Unilateraal

Doe al deze oefeningen per set tien keer 
links en tien keer rechts. 

Dit heb je nodig: een bankje, dumbbells.
 

 SINGLE DUMBBELL PRESS OP 
BENCH
Spiergroepen: borst

We beginnen liggend op een bankje. Zorg 
dat je goed met je voeten bij de grond 
kunt of gebruik eventueel een kleine 
verhoging. Stabiliseer je bovenlichaam 
goed op het bankje tijdens de oefening.
Pak een redelijk zware dumbbell in je 

 BULGARIAN SPLIT SQUATS
Spiergroepen: bovenbenen en billen

Begin met je rug naar het bankje toe en 
plaats je tenen van je linkervoet op het 
bankje. Met hetr echterbeen ga je 
squatten. Squat zo diep mogelijk, maar 
houd je romp hierbij rechtop. Probeer te 
focussen op het naar beneden brengen 
van je achterste knie.
 
Doordat je achterste been op het bankje 
rust, vergroot je de bewegingsuitslag of 
range of motion, waardoor je dieper kunt 
zakken. Dat voel je (als het goed is) in je 
billen. Om te verzwaren kun je een 
zwaardere dumbbell of kettlebell in je 
handen houden.

 ZIJWAARTSE V-UPS
Spiergroepen: buikspieren, heupbuigers, 
rugspieren, billen en schoudergordel

Deze buikspiervariant spreekt zowel de 
statische, stabiliserende functie van de 
buikspieren aan, als de dynamische 
bewegingsfunctie. Ook je heupbuigers 
werken mee bij het liften van je benen en 
je schoudergordel en rug helpen met het 
bewaren van je balans. Een zeer effectieve 
oefening dus!

linkerhand. Houd de dumbbell boven je 
borst met je handpalm naar binnen 
gedraaid. Laat het gewicht tot aan je 
ribben zakken (niet neerleggen) en stoot 
het weer terug naar boven.
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Voor deze oefening ga je op je zij op een 
mat liggen. Hierbij rol je iets naar 
achteren, zodat je als het ware op één bil 
ligt. Nu breng je je bovenlichaam en 
benen omhoog en naar elkaar toe, zodat je 
een “V” vormt met je lichaam. Hou de 
controle in zowel de opwaartse als de 
neerwaartse beweging.

Instabiele basis

Dit heb je nodig: een grote fitnessbal, een 
balance board of wiebelplank, twee 
dumbbells of twee kettlebells.

 PUSH-UPS MET VOETEN OP BAL
Spiergroepen: borst, triceps, schouders, 
buikspieren en onderrug

beide handen houd je een gewicht vast. 
Dit kunnen dumbbells of kettlebells zijn.
Maak Deadlifts waarbij je met een rechte 
rug naar voren buigt en de gewichten 
richting de grond brengt. Kom weer rustig 
omhoog. Herhaal dit tien keer.

 BUIKSPIERRONDJES OP EEN BAL
Spiergroepen: buikspieren en rugspieren

Breng je lichaam in een plankpositie en 
leun hierbij met je onderarmen op een 
grote fitnessbal. Draai nu in een rustig 
tempo met je gehele lichaam tien rondjes 
linksom en tien rondjes rechtsom.  

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat 
je buik- en rugspieren de gehele oefening 

Breng je lichaam in een plankpositie 
waarbij je met je voeten (op je tenen) op 
een grote fitnessbal steunt. Plaats je 
handen op schouderbreedte recht onder je 
schouders. Maak vanuit deze positie tien 
Push-Ups waarbij je je borst naar de grond 
brengt. Belangrijk om je lichaam
recht (een ‘plank’) te houden en niet in te 
zakken! Je zult voelen dat je buik- en 
rugspieren hard mee moeten werken om 
je balans te bewaren. 

 DEADLIFTS OP BALANCE BOARD 
Spiergroepen: hamstrings en billen

Ga met twee voeten op een balance board 
staan. Houd hierbij je voeten op 
heupbreedte en je knieen uit het slot. In 
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Ga op handen en voeten in een plank-
positie staan. Kijk naar je handen, zodat je 
je nek in een neutrale positie houdt.
 
Lift nu je linkerbeen en je rechterarm 
omhoog tot horizontaal. Houd deze 
positie vijf tellen vast en zet dan je hand 
en voet weer rustig terug op de mat in de 
uitgangspositie. Wissel naar het 
rechterbeen en linkerarm. Herhaal dit tien 
keer voor beide kanten. 
 
Let erop dat je heupen laag blijven en je 
rug recht is. Het actief aanspannen van je 
buikspieren helpt je hierbij. Je bil- en 
rugspieren werken mee bij het liften van 
je been en je schouder en bovenrug onder-
steunen het liften van de arm. Een op het 
oog eenvoudige maar zeer effectieve 
oefening!

aangespannen blijven en je je lichaam in 
de plankpositie houdt.

Asymmetrisch 

Dit heb je nodig: een lichtere kettlebell of 
dumbbell en een water bag. Heb je geen 
water bag? Gebruik dan een zwaardere 
kettlebell of dumbbell.

 KETTLEBELL BOTTOM UP SCREW 
DRIVER
Spiergroepen: schoudergordel en borst

Een hele mond vol deze oefening, maar 
waar het op neer komt: jij doet een 
schroevendraaier na en je kettlebell is de 
‘schroef’! 

Ga op je rug liggen met je linkerbeen 
gestrekt. Houd je rechterbeen gebogen en 
je rechtervoet op de grond ter hoogte van 
je linkerknie. Houd in je rechterhand de 
(lichtere) kettlebell vast. Je arm houd je 
hierbij gestrekt omhoog, recht boven je 
rechterschouder. Draai nu je hand en je 
arm naar links en naar rechts, waarbij je 
arm gestrekt blijft en je het gewicht 
richting het plafond draait. Dit is één 
herhaling. Doe dit tien keer met rechts en 
vervolgens tien keer met links.

 WALKING LUNGE MET WATER BAG 
(OF KETTLEBELL/DUMBBELL)
Spiergroep: bovenbenen

Kom in een lunge met je linkerbeen voor. 
Je linkerknie maakt op het diepste punt 
een hoek van 90 graden, terwijl je 
rechterknie heel licht de grond aantikt. 
Stap door met rechts voor en herhaal dit. 
Maak in een rustig tempo tien stappen 
met elk been.
 
Om deze oefening te verzwaren kun je een 
water bag in je nek leggen. Doordat het 
water in deze zak bij iedere beweging van 
links naar rechts geschud wordt, wordt je 
lichaam bij iedere stap uit balans gebracht 
en moet je core hard werken om deze 
disbalans te herstellen en te zorgen dat je 
niet omvalt. Focussss! Geen waterbag? 
Houd dan een zwaardere dumbbell of 
kettlebell vast.
 

 SUPERMAN PLANKS
Spiergroepen: full body
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