
 

 

Overzomeren 
 
Het motto is eigenlijk stay active. Wat je doet is minder belangrijk dan het bewegen op zich. Juist 
daardoor kun je makkelijker je gewicht en vet % beheersen en ben je beter voorbereid op de 
seizoensstart. Je instapniveau is hoger waardoor je niet alleen eerder topfit bent maar hierdoor loop je 
ook minder kans op blessures. De vakantietijd is tevens een mooie periode om je bui- en rugspieren op 
nivo te brengen. 
 
Er zijn dus genoeg redenen om in de zomer “bezig te blijven”; 
• Beheersing (en liefst nog verlagen) vet % en gewicht. 
• Minder kans op blessures / pijntjes in de voorbereidingsperiode (je maakt de overgang voor het 

lichaam een stuk gemakkelijker. 
• Ideale gelegenheid om eens wat tijd te besteden aan de zwakke punten. 
• Niveau in de voorbereidingsperiode ligt hoger doordat je “van minder ver” hoeft te komen. 
• buik- en rugspieren trainen (voor op het strand) 
 
De periode waarin je nu zit (zo net na de competitie) zul je goed moeten benutten om fysiek en 
mentaal uit te rusten. De pijntjes / blessures moeten helemaal zijn verdwenen en ook in je hoofd moet 
het weer fris zijn (honger naar de bal). Geniet van je vakantie, ga naar de sauna of het zwembad. Zorg 
altijd voor een periode van een paar weken dat je goed herstelt van het afgelopen seizoen. Evt. kan je 
als aanvulling natuurlijk altijd nog Dooitzen vragen of deze tijd heeft om je te masseren. 
 
Vervolgens kun je starten met het zomerprogramma. Als je zelf al jaren een goede manier hebt 
gevonden om de zomer fit door te brengen moet je daar vooral mee doorgaan. Ideale manieren zijn 
bijv. voetvolleyvormen, squash, tennis (kaatsen) etc. Je blijft in beweging, gebruikt het hele lichaam 
maar je hebt toch niet die specifieke voetbalbelasting die je in de vakantie moet zien te vermijden. 
 
Wil je toch eens wat anders doen dan heb ik op de volgende bladzijden een paar oefeningen / 
trainingen uitgewerkt die je goed zou kunnen doen.  
 
LUISTER NAAR JE LICHAAM 
Dat is nu ook heel belangrijk! Volg niet klakkeloos een schema of doe wat een sportinstructeur zegt, 
maar doe dat wat je lichaam nodig heeft. Hou steeds de vinger aan de pols. Elke spiervezel in je lijf 
moet gretig blijven en je mag (behalve in de training zelf natuurlijk) geen vermoeidheid voelen. 
 
MAAR WAT VOORAL NIET TE DOEN 
Wat je ook doet ga vooral geen lange duurlopen maken die een totaal ander bewegingspatroon nodig 
hebben. Bijv. lange duurlopen (meer dan 40 minuten) brengen vaak meer schade toe dan dat ze wat 
opleveren. Je traint er vooral de langzame spiervezels mee en bovendien is de haklanding (ook nog op 
harde ondergrond) iets wat je niet wilt. Fietsen is dan nog een beter alternatief, zeker als je 
tempowisselingen uitvoert. 
 
SCHEMA 
Ik heb voor vier weken een opzetje gemaakt uitgaande van 2 trainingen per week. Zoals je hierboven 
al hebt kunnen lezen is de weerstand en de inspanning persoonsgebonden. Probeer dit dan ook meer als 
richtlijn te zien waarvan je natuurlijk af mag wijken. 
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Uitgangspunten 
De trainingsfrequentie is 2 x per week. 
Zorg dat er zeker 2 dagen tussen elke sessie zit. 
Inlopen en rekken (lenigheid) naar eigen behoefte. 
Vermijdt harde ondergronden. Zeker als je 2 tot 3x in de week wat gaat doen moet je hier mee 
uitkijken. Dit ben je over het algemeen niet gewend. Slecht verende oppervlaktes kunnen dan blessures 
in de hand werken. (gras, strand of bos is ideaal) 
 
 
Week 1 
Sessie 1 
• 15 minuten loopscholingsvormen (knieheffen, hakbil, huppelen enz.) 
• 4 x 5 minuten duurtempo (ligt fractie hoger dan inlooptempo) 
• rust is 3 minuten 
• rustig uitlopen / wandelen 
 
Sessie 2 
• 15 minuten techniek oefeningen met bal (hooghouden, schijnbewegingen, kappen en draaien etc.) 
• interval; 3 x 8 minuten, als volgt verdeeld. Anderhalve minuut duurtempo, dan halve minuut tempo 

(géén sprint!!) enz. Het tempo moet je steeds vol kunnen houden 
 
 
Week 2 
Sessie 1 
• 15 minuten loopscholingsvormen  
• minutenloopje. Steeds duurloopje gevolgd door wandelen.Volgens schema 1 – 0,5 – 1,5 – 0,5 – 2 – 

1 – 3 – 1 – 2 – 1 – 1,5 – 0,5 – 1. Dit voer je 2 keer uit met een pauze van 5 minuten. 
 
Sessie 2 
• 15 minuten techniek oefeningen met bal (hooghouden, schijnbewegingen, kappen en draaien etc.) 
• interval, 4 x 5 minuten. → die 5 minuten verdeel je zo; 40 seconden duurtempo gevolgd door 20 

seconden ontspannen versnellen. Rust tussen de blokjes van 5 minuten is 3 minuten. 
 
 
Week 3 
Sessie 1 
• 15 minuten loopscholingsvormen op frequentie 
• 6 x 3 minuten duurtempo met steeds 2 minuten rust 
 
Sessie 2 
• 15 minuten trapoefeningen met bal  
• 5 minuten inlooptempo 
• 7 x 1 minuut hoog tempo. (EIS: ontspannen lopen) 3 minuten pauze (EIS: niet te snel weer 

beginnen) 
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Week 4 
Sessie 1 
• 10 minuten loopscholingsvormen  
• 5 ontspannen versnellingsloopjes 
• 3 x 5 minuten duur met de bal aan de voet (ook leuk om met een tweetal te doen en al overspelend 

het veld rond te gaan). 
 
Sessie 2 
• 10 minuten techniek oefeningen met bal (hooghouden, schijnbewegingen, kappen en draaien etc.) 
• 10 minuten trapoefeningen 
• 10 minuten snelheidsvormen met bal 
• interval, 5 x 4 minuten→ halve minuut tempo hoog, halve minuut tempo héél laag (niet wandelen). 

Pauzes van 3 minuten. 
 
Tot slot: 
Voor alle duidelijkheid: dit schema is niet heilig. Dus als er 4 x 5 minuten staat en je bent na 3 x 5 
minuten kapot dan schrap je die laatste serie gewoon! 
 
* Luister na je lichaam: Doe een Warming Up, stretch als je lichaam er om vraagt. 
* 2 tot 3 keer sportief bezig zijn in de week is genoeg. 
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Buikspieren 
 
Dagelijks trainen 
Het grote voordeel van buikspieroefeningen is dat je deze dagelijks kan doen in tegenstelling tot 
andere spieren. Buikspieren hebben immers een zeer snelle hersteltijd. Daardoor kan je inderdaad in 
een relatief korte periode (zes tot twaalf weken, afhankelijk van de intensiteit) een versteviging van de 
buikspieren realiseren. Daarna komt het erop aan om via geregeld onderhoud die stevigheid vast te 
houden. 
 
Buikspieroefeningen doe je best in series van drie met 10 tot 30 herhalingen. Ideaal is om drie 
complementaire oefeningen te kiezen en niet te lang uit te rusten tussen de verschillende series. 30 tot 
45 seconden is meer dan voldoende. Natuurlijk zal dit in het begin niet zo gemakkelijk zijn, maar 
éénmaal je buikspieren wat beter getraind, zal dit veel minder moeite eisen. Je kan dan gaan verzwaren 
door meer herhalingen te doen of een licht gewicht op je buik te leggen om de weestand te verhogen. 
 
Buikspieren oefen je echter niet alleen om op het strand mee te pronken. Ze hebben immers een 
belangrijkere en vaak vergeten functie: de versteviging en de belastbaarheid van de lage rug. Een 
modern probleem is lage rugpijn. Een zittend (vaak in verkeerde houding) en bewegingsloos bestaan 
doet de buikspieren verslappen en zorgt voor een vooroverkanteling van het bekken met overbelasting 
(en pijn) van de rug tot gevolg. Stevige buikspieren voorkomen dit probleem. 
 
Buikspieren worden niet enkel liggend of zittend geoefend op een mat. Het roeitoestel bijvoorbeeld is 
één van die toestellen die onrechtstreeks ook de buikspieren traint. Het grote pluspunt van roeien is dat 
de beweging praktisch het ganse lichaam in beweging zet. Daarenboven is de roeier het toestel bij 
uitstek om op een intensieve manier de combinatie van een kracht- en cardiotraining te realiseren.  
 
Enkele tips 
Het slecht uitvoeren van buikspieroefeningen kan meer schade berokkenen dan men vermoedt. Houd 
daarom altijd rekening met volgende punten: 

1. Trek niet aan je nek als je de buikspieren traint. Houd je kin op een vuist afstand van je borst.  

2. Begin met je armen gekruist voor je borst, breng je armen verder naar achter als je buikspieren 
sterker worden. Houd je handen nooit samen achter de nek, want dan ga je aan de nek trekken. 

3. Voer de oefeningen ook gecontroleerd uit. Ga niet trekken of duwen om je oefening af te maken.  

4. Houd spanning op je buikspieren en houd je rug vlak tegen de vloer.  

5. Altijd uitademen als je kracht zet, inademen als je teruggaat.  

Een testje 
Wil je snel even weten hoe het met jou buikspieren gesteld is? Doe dan volgende test. Ga plat op de 
grond liggen met de benen gebogen. Probeer nu recht te komen. Op een bepaald moment kom je op 
een punt dat je moet overwinnen om verder te geraken. Blijft je rug tegen de grond op dat punt, dan 
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heb je vrij stevige buikspieren. Moet je echter een holle rug maken om recht te komen, dan wordt het 
werk vooral verricht door de heupbuigers en moet je dringend aan de slag. 

Rugspieren 
 
Eenvoudige oefeningen voor de lage rug 
De oefeningen moeten enkele malen tot tien keer achter elkaar worden herhaald en minstens een tot 
driemaal per dag worden gedaan. Het is beter vaak en kort te oefenen dan lang en weinig. Begin met 
de oefeningen in liggende houding en ga als u merkt da t u meer kunt doen, verder met de oefeningen 
in zittende en staande houding.  

 
Oefening 1 

Uitgangshouding: Liggen op de rug, zonder kussen, de armen en de benen gestrekt.  

1. De rechterknie buigen, terwijl de voet over de grond meeschuift en terug. Hetzelfde met de 
linkerknie.  

2. De knieën buigen en de voeten plat op de grond zetten, vervolgens de rug tegen de grond 
drukken, en terug.  

3. De rechter knie buigen en optrekken in de richting van de neus, en terug. Hetzelfde met de 
linkerknie.  

4. De handen onder het hoofd brengen, de knieën buigen en de voeten plat op de grond leggen, 
vervolgens de bijeengehouden knieën afwisselend naar rechts en naar links bewegen, terwijl de 
heupen meedraaien en de schouders op de grond blijven liggen.  

5. De knieën buigen en de voeten plat op de grond zetten, vervolgens de heupen zo ver mogelijk 
optillen, en terug.  

 
 

Oefening 2  

Uitgangshouding: Kruiphouding, de handen recht onder de schouders en de knieën recht onder de 
heupen.  

1. De armen strekken, de rug hol maken en het hoofd rechtop houden, daarna de rug bol maken en 
het hoofd laten hangen.  

2. De heupen afwisselend naar rechts en naar links bewegen, terwijl de schouders op de plaats 
blijven.  
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3. De rechterarm onder de linker oksel brengen, vervolgens naar rechts omhoog bewegen en 
nakijken. Hetzelfde met de linkerarm.  

4. De rechterarm naar voren en tegelijkertijd het linkerbeen naar achteren strekken, en terug, 
daarna de linker arm naar voren en tegelijkertijd het rechterbeen naar achteren strekken, en 
terug.  

5. De rechterarm naar voren en tegelijkertijd het rechterbeen naar achteren strekken, en terug, 
daarna de linkerarm en het linkerbeen naar achteren strekken, en terug.  

 

 
 

Oefening 3  

Uitgangshouding: Zitten rechtop, zonder rugleuning, de armen gestrekt langs het lichaam, de heupen 
onbeweeglijk houden.  

1. Het bovenlichaam in elkaar laten zakken, en terug.  
2. Het bovenlichaam zijwaarts naar rechts buigen en terug en zijwaarts naar links buigen.  
3. Het bovenlichaam naar rechts draaien en de handen zo ver mogelijk naar achteren op de 

onderlaag plaatsen, daarna het bovenlichaam naar links draaien en de handen zo ver mogelijk 
naar achteren op de ondergrond plaatsen.  

4. De armen voor de borst kruisen en het bovenlichaam afwisselend naar rechts en naar links 
draaien.  

5. De rechterbil en het rechterbeen vanuit de rug iets optillen, en terug. Hetzelfde met de linkerbil 
en het linkerbeen, de heupen mogen bewegen.  
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