
STERKER



 

DON’T LIMIT YOUR 
CHALLENGES. 

CHALLENGE YOUR 
LIMITS.



HOE WORDT JE STERKER EN 
GESPIERDER? 
De komende 4 weken gaan we basis leggen voor jouw doel 
om meer spiermassa aan te komen en/of sterker te worden. 
Om progressie te maken is het ten eerste belangrijk dat je 
de oefeningen op een correcte manier uitvoert. Focus in het 
begin voornamelijk erop dat je de basis bewegingen goed 
beheerst. Is dit het geval dan kun je de oefeningen zwaarder 
maken. Alle trainingen staan onderbegeleiding van een 
personal trainer. Die controleert en corrigeert je houding. 
De trainer ziet ook direct als het gewicht te zwaar voor je is. 
Luister dus goed naar de coaches. 

Het is belangrijk om in de loop van de weken de oefeningen 
steeds zwaarder te maken. Dit betekend meer gewicht 
toevoegen of meer herhalingen doen met het zelfde 
gewicht. Houdt daarom dus goed bij met hoeveel kilo je de 
oefeningen doet. Dit kun je bij houden in de Virtuagym app. 
(Zie afbeelding) 

Frequent trainen is ook belangrijk. Probeer minimaal 3x per 
week te sporten. Laat je te veel rust dagen tussen je 
trainingen dan worden je spieren niet genoeg geprikkeld 
om progressie te maken. 



Lees hier meer over in onze blog: https://
www.elevatelifestyle.nl/post/7-tips-voor-meer-progressie-in-
de-sportschool  

Misschien heb je het weleens gehoord: Je groeit in je slaap. 
Dit klopt, des te beter jij van je trainingen kunt herstellen, 
des te meer progressie je maakt. 
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De belangrijkste onderdelen van een goed herstel zijn: 

• Eet voldoende eiwitten. (+/- 1,5 gram per KG  
 
lichaamsgewicht.) 

• Drink voldoende water. Minimaal 2 liter per dag. 

• Slaap voldoende. Tussen de 7-9 uur per nacht. 

• Blijf actief door de dag heen.  

• Neem magnesium voor een beter herstel. 



VOEDING 

Ook bij het sterker en gespierder worden is voeding een 
belangrijk onderdeel. Het is belangrijk om vooral niet onder 
je dagelijkse behoefte te zitten. Eet je minder dan je nodig 
hebt dan val je af. Het is moeilijk om dan alsnog spiermassa 
aan te komen. Ook ben je over het algemeen minder sterk 
als je te weinig eet.  

Wil je naast het sterker worden alsnog iets strakker worden. 
Eet dan op je dagelijkse behoefte. Dus niet meer of minder 



dan dat je lichaam nodig heeft. Je gaat merken dat als je dit 
combineert met krachttraining dat je alsnog spiermassa op 
kunt bouwen en wat gewicht kwijt raakt. Wil je echt 
focussen op meer spieren dan adviseren wij om meer te 
eten dan je lichaam nodig heeft. Het extra vet wat je 
aankomt kun je later altijd nog kwijt raken. 

Eiwitten 

Ons advies is om gemiddeld 1,5 gram per kg 
lichaamsgewicht aan eiwitten binnen te krijgen per dag. Dit 
betekend dat iemand van 80kg ongeveer 120 gram eiwitten 
nodig heeft.  

Probeer dit over de dag te verdelen, eet bij elke maaltijd wat 
eiwitten.  

Dierlijke eiwitten bevatten meer Aminozuren dan 
plantaardige eiwitten. (Aminozuren zijn afgebroken eiwit 
deeltjes.) Daarom is het advies om 20-30% meer eiwitten te 
eten als je vegan of vegetarisch bent.  

Vul je maaltijden verder aan met voldoende groente en 
koolhydraten. Zorg dat je ongeveer 15% meer calorieën 
binnenkrijgt dan dat je nodig hebt. Volg de stappen in de 
FOOD add om een duidelijk beeld te krijgen van je 
dagelijkse behoefte. 



WORKOUTS 

De komende 4 weken gaan we 3x per week sporten. De 
trainingen zullen een combinatie zijn van IST en FPT. Met IST 
ben je al bekend. FPT is onze krachttraining programma. 
Hierbij werken we in blokken van 12 weken. Week 1 
beginnen we met 10 herhalingen en we eindigen week 12 
met een set van 3 herhalingen. Doordat we steeds minder 
herhalingen per set doen kun je ook steeds meer gewicht 
pakken. Je raakt vertrouwd maar zwaartillen en je zult 
merken dat je ook sterker wordt.  



Tussen de 6-12 herhalingen ligt de focus op spiergroei. 
Tussen de 1-5 herhalingen ligt de focus voornamelijk op 
kracht, sterker worden.  

Wij raden aan om minimaal 2 keer per week FPT te doen en 
1 keer per week IST. Zorg ervoor dat je alle drie de 
oefeningen wekelijke doet. (Back squat, bench Press en 
deadlift) 

Leg de focus eerste op een perfecte uitvoeren. Zorg er 
daarna voor dat elke laatste 2 herhalingen moeizaam gaan. 
Heb je een set gedaan en je hebt het gevoel dat je meer dan 
3 herhalingen had kunnen doen, dan is het gewicht te licht. 



SUPPLEMENTEN 
Naast een goed eetpatroon kunnen de juiste supplementen 
zorgen voor een betere gezondheid. We kunnen niet alle 
vitamine en mineralen uit onze voeding halen 
tegenwoordig.  

Hier volgt een overzicht van de supplementen die wij 
adviseren ter aanvulling op je voeding. 

CREATINE 

Creatine is een van de meest onderzochte supplementen 
op het gebied van sterker worden. Het is een natuurlijke 
stof en bij het supplementen hiervan zorg je ervoor dat je 
krachtuithoudingsvermogen groter wordt. Het bevorderd 
daarnaast je herstel van de spierkracht. 

VITAMINE D3 

Vitamine D3 zorgt voor een sterke immuun systeem en 
sterke botten en tanden. Je lichaam haalt vitamine D3 uit 
dierlijke producten en blootstelling aan voldoende zonlicht. 
Aangezien we in Nederland niet het heel jaar door veel 
zonlicht hebben is het raadzaam om dit als supplement toe 
te voegen.  

MAGNESIUM 



Magnesium zorgt voor een goed herstel van je lichaam en 
voor een goede werking van de spieren. Doe je veel aan 
sporten en wil je goed herstellen van je trainingen dan is het 
raadzaam om magnesium te nemen. Je spieren kunnen 
goed herstellen voor de volgende training.  

OMEGA-3 

Omega-3 heeft een goede uitwerking op ons hart, ogen en 
hersenen. Omega-3 vind je terug in vette vis. Eet je niet 
geregeld vette vis, 2-3 keer per week. Dan raden wij aan om 
omega-3 supplement te nemen. 

VITAMINE C 

Vitamine C is een belangrijk supplement voor het 
versterken van je immuun systeem. Vitamine C kun je 
voornamelijk terug vinden in groente, fruit, aardappelen en 
koolsoorten.  

VITAMINE B12 

Volg je een veganistisch of vegan dieet dan is de kans groot 
dat je een te kort aan Vitamine B12 in je lichaam hebt. 
Aangezien vitamine B12 voornamelijk in dierlijke producten 
zit. Wij raden zeker aan om het supplement vitamine B12 te 
nemen bij een veganistisch of vegan dieet. 



WHEY PROTEIN 

Haal je het niet om je dagelijks aanbevolen hoeveelheid 
eiwitten uit je voeding te halen? Dan adviseren wij om de 
extra eiwitten uit een Whey proteïne shake te halen. 
Gemiddeld bevat 1 shake zo een 25 gram eiwitten. 



LEEFSTIJL TIPS 

Voeding en sporten is belangrijk voor een gezonde leefstijl. 
Probeer door de dag heen voldoende te bewegen. Sta elk 
uur minimaal 5 minuten op om een stukje te lopen en/of 
staand te werken. Slaap minimaal 7 uur per nacht. 

Hier volgen een paar tips voor een gezonde leefstijl. 

• + 7.000 stappen per dag. Of minimaal 30 minuten per  
 
dag wandelen/fietsen. 

• 7-9 uur slaap per nacht.  

• Drink voldoende water. +/- 3 liter per dag 

• Doe elke dag iets doen waar je energie van krijgt.  

• Minimaal 30 minuten buiten zijn.  

• Sla geen maaltijd over.  

• Plan je voeding vooruit.  

• Zet je workout in je agenda. Deel het met je thuis situatie. 

• Eet niet te kort voor een workout. +/- 90 minuten voor  
 
een training. 



VOEDINGSLIJST 
Groente: 

Wij adviseren alle soorten groente. Probeer lekker te 
variëren om je maaltijden niet te eentonig te maken.  

Eiwitten: 

Mager vlees (bakken/braden): 

• Kalkoenfilet 

• Varkenshaas 

• Kipfilet 

• Kalfslapje 

• Runderbiefstuk 

• Varkens mignonette 

• Ossenhaas 

• Struisvogelsteak 

• Bief lappen 

• Hamlappen 

• Rosbief lapjes 

• Steak tartaar 



Mager vleeswaren (broodbeleg): 

• Kalkoenfilet 

• Kippenham 

• Achterham 

• Schouderham 

• Runder rookvlees 

• Rosbief 

• Rauwe ham 

• Fricandeau 

• Kalkoenham 

• Kipfilet 

• Beenham  

• Runderlever 

Gezonde vis/schelpdier soorten: 

• Zalm 

• Forel 

• Haring 

• Heilbot 

• Makreel 



• Ansjovis 

• Sardines 

• Tong 

• Baars 

• Tonijn  

• Koolvis 

• Schelvis 

• Kabeljauw 

• Krab 

• Oesters 

• Kreeften 

• Mosselen 

Vegetarische eiwit bronnen: 

• Eieren (niet voor vegan dieet) 

• Zuivel (niet voor vegan dieet) 
 
- Kwark 
 
- Yogurt 
 
- Skyer 

• Soja 
 
- Tofu 
 
- Tempeh 



• Noten (ongebrande en ongezouten) 

• Avocado 

• Quinoa 

• Kiemgroenten 

• Brocoli 

• Kikker erwten 

Koolhydraten: 

• zilvervliesrijst 

• volkorenpasta 

• volkorenbrood 

• volkoren graanproducten 

• couscous 

• bulgur, haver, quinoa 

• groenten 

• fruit 

• peulvruchten zoals bonen, erwten en linzen 

• melk 

• yoghurt 
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