Disclaimer Overload Worldwide
De informatie, het trainings-, voedings- en
behandeladvies is met de grootst mogelijke
zorg samengesteld. Desondanks kan geen van
bovengenoemde zaken worden beschouwd
als een vervanger van het consult of een
fysiotherapeut. Wij willen benadrukken dat u bij
twijfel altijd contact op zou moeten nemen met

Overload Worldwide BV. kan niet aansprakelijk
worden gesteld indien de informatie niet voldoet
aan juistheid, volledigheid of effectiviteit.
Het gebruik van de informatie, het trainings-,
voedings- en behandeladvies geschiedt volledig
op basis van eigen risico van de gebruiker.

Introductie
Overload Worldwide is inmiddels een begrip in de
wereld van fysieke training, blessurebehandeling
& revalidatie, voeding, hormonen en alles wat
bijdraagt aan een algehele gezondheid.
Met de diverse modules, die tezamen de meest
allround opleiding in zijn soort vormen, worden
al sinds 2008 opzienbarende en ongeëvenaarde
resultaten geboekt.
De totale opleiding is o.a. gericht op:
•
•
•
•

het optimaliseren van fysieke training op alle
niveau’s
het succesvol behandelen van klachten waar
tot op heden geen resultaat werd geboekt
revalidatie van het gehele lichaam ongeacht
hoe lang de (pijn)klacht al speelt
advies op gebied van voeding om een goede
basis te creëren en het maken van een
blauwdruk van de hormonale situatie voor een
zo persoonlijk mogelijke benadering

Kortom, wij zijn van mening dat er altijd
meerdere manieren bestaan om resultaten te
boeken. Daarom wordt in de opleidingsmodules
een combinatie gemaakt van de beste
behandeltechnieken en de meest effectieve
trainingsmethoden die de trainers van Overload
Worldwide gedurende de jarenlange ervaring
overal ter wereld zijn tegengekomen. Deze
jarenlange ervaring en kennis is samengebracht in
een revolutionair trainingssysteem.

“Succesvolle mensen, zijn mensen die in
twijfel trekken wat andere mensen voor waar
aannemen.”
Tijdens de verschillende modules zul je regelmatig
uitgedaagd worden om je ‘oude’ aannames en
reeds opgedane kennis nog eens tegen het licht te
houden en te overdenken.
Wellicht zal onze visie in combinatie met de
nieuwe technieken die we je gaan aanleren zo nu
en dan voor veel commotie zorgen. Simpelweg
omdat iets wat je in de praktijk al jaren op een
bepaalde manier toepast, ineens in een ander
daglicht komt te staan.
Gelukkig kunnen we je geruststellen met de
belofte dat iedereen met een grote dosis passie
voor dit vak en de wens om zijn of haar kennis uit
te breiden een enorme vooruitgang zal boeken na
het volgen van de opleiding.
Het maakt niet uit of je een ‘nieuwkomer’ bent of
een ‘oude rot’ in het vak! De opleidingsmodules
van Overload zullen een nieuwe wereld voor je
openen en je helpen om fantastische resultaten
te boeken want uiteindelijk draait het bij Overload
bovenal om JOU!
EXPAND YOUR MINDSET
Team Overload

In de wereld van voeding, gezondheid en fysieke
training worden we continu bestookt met alle
mogelijke onderzoeken en zogenaamde ‘nieuwe
bewijzen’ voor van alles en nog wat.
Helaas moeten we concluderen dat de
wetenschap hierbij meestal jaren achter loopt. Wat
vandaag de dag in de praktijk al wordt toegepast,
en blijkt te werken, wordt pas jaren later door de
wetenschap bewezen.
Overload Worldwide combineert
wetenschappelijke informatie met jarenlange
praktische ervaring.
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Training

Trainingsresultaat
Een uiteraard zeer belangrijke factor m.b.t
training is natuurlijk ‘het resultaat’. Toch zie je
tegenwoordig, gek genoeg, dat het merendeel van
de mensen niet tevreden is over het resultaat van
al hun inspanningen. Wat is hiervan de oorzaak?
Helaas is de belangrijkste oorzaak vrijwel altijd een
slecht trainingsprogramma!

vaardigheden is hierbij even belangrijk als het
verbeteren van energiesystemen.

Trainingsdoel
De belangrijkste maar tevens minst begrepen
factor is vaak ‘het doel van training’. Het doel
is bepalend voor hoe alle trainingsvariabelen /
parameters eruit moeten zien.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensiteit
Reps
Sets
Rust
Tempo
Volume
Frequentie
Oefeningenselectie
Aantal oefeningen
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“Train for results, not to impress.”

Fysieke Systemen
Ons lichaam functioneert door middel van diverse
systemen die nauw met elkaar verbonden zijn.
Bij het samenstellen van de diverse fysieke
trainingsprikkels is het dus van groot belang
onderscheid te maken tussen deze verschillende
systemen, die overigens wel veel overlap hebben.
We maken onderscheid in de volgende systemen:

•
•
•
•
•

Contractietijd
Relaxatietijd
Voorraad glycogeen
Mitochondriën
Oxydatieve activiteit
Glycolytische activiteit
Capillaire dichtheid
Energievoorraad
Vermoeibaarheid
Maximale kracht
Snelheid

•
•

Dit systeem omvat alle spieren en botstructuren
van ons lichaam. Ons lichaam bevat meer dan
200 botten en 600 spieren. Daarnaast omvat dit
systeem tevens alle pezen, ligamenten, fasciae en
kapsels.
Het doel van het musculoskeletaal systeem is het
genereren van beweging in ons lichaam.
Wat de spieren betreft maken we een onderscheid
tussen Type 1 en Type 2 spiervezels.
De Type 1 vezels worden ook wel de rode-,
langzame- of tonische vezels genoemd.
De Type 2 vezels worden ook wel de witte-, snelleof fasische vezels genoemd. Deze vezels worden
vervolgens weer onderverdeeld in A, B en C.
Type 1 Slow twitch
Type 2-A Fast twitch
Type 2-B Fast twitch

Oxidatief
Oxidatief / Glycolytisch
Glycolytisch

Type 2-C Fast twitch

Glycolytisch / Oxidatief

langzaam
langzaam
hoog
hoog
hoog
laag
hoog
hoog
laag
laag
laag

snel
snel
hoog
laag
laag
hoog
laag
laag
hoog
hoog
hoog

M. soleus heeft 25 – 40 % meer langzame
vezels dan de andere beenspieren.
M. triceps brachii heeft 10 – 30 % meer snelle
vezels dan de andere armspieren.

Een belastingtijd van minder dan 40 seconden
stimuleert met name de Type 2 vezels, terwijl een
belastingtijd van meer dan 70 seconden met name
de Type 1 vezels stimuleert. Dit zijn overigens
geen scherp gestelde grenzen maar het geeft wel
een goede richtlijn.
Er is een grote overlap in belastingtijd en er zijn
diverse sterk uiteenlopende verschillen per
individu.
De verdeling van de verschillende spiervezeltypes is met name genetisch bepaald. Dergelijke
informatie is essentieel als je d.m.v. krachttraining
de juiste spiervezels wilt trainen.
De verschillende onderzoeken geven er op dit
moment nog geen uitsluitsel over of een bepaald
type wel of niet te transformeren is naar een ander
type.
Mocht je geïnteresseerd zijn in meer gedetailleerde
informatie omtrent dit systeem, zoals bijv. de
‘Sliding Filament Theory’ met betrekking tot
spiercontracties, dan vind je dat in ‘Essentials of
Strength Training and Conditioning’ van Baechle.
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Het cardiovasculaire systeem bestaat uit het hart,
de longen en het vaatstelsel. Deze zorgen voor
o.a. het bloed- en zuurstoftransport binnen ons
lichaam.

Het energiesysteem verzorgt de energietoevoer
voor de diverse bewegingen en voor energie die
nodig is om de overige systemen in stand te
houden.

De functie van het cardiovasculaire systeem is:

Energiemetabolisme is afhankelijk van de
beschikbaarheid van voeding. De belangrijkste
bron waaruit energie gevormd wordt is adenosinetriphosphate oftewel ATP. Energie komt vrij als
ATP afgebroken wordt.

Adaptaties in dit systeem kunnen zowel centraal
als perifeer plaatsvinden.
Bij centrale adaptaties moet je denken aan o.a. het
verbeteren van de hart- en longfunctie terwijl er bij
perifere adaptaties sprake is van het op cellulair
niveau verbeteren van de musculatuur.
Ook hierover vind je meer informatie in het eerder
genoemde boek, ‘Essentials of Strength Training
and Conditioning’ van Baechle.

ATP-synthese komt voor in alle cellen in
het lichaam. Er is echter maar een beperkte
hoeveelheid ATP voorradig in iedere cel, waardoor
de re-synthese van ATP op andere manieren moet
plaatsvinden.
Vanwege deze beperkte hoeveelheid voorradige
energie kunnen activiteiten die een hoge intensiteit
vereisen slechts gedurende een korte intervaltijd
worden volgehouden; denk aan krachttraining op
maximale intensiteit of een sprint. Hierdoor is rust
noodzakelijk alvorens een nieuwe set of sprint
uitgevoerd kan worden.

adaptation

AEROBIC & ANAEROBIC

+ time aerobic

anaerobic

HIGH REPS

LOW REPS

- intensity of effort +
aerobic

LOW INTENSITY ACTIVITY
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anaerobic

HIGH INTENSITY ACTIVITY

Wanneer we bewegen, zet ons lichaam chemische
energie, zoals glycogeen, om in mechanische
energie. Onderstaand schema geeft een sterk
vereenvoudigd beeld van ons energiemetabolisme.

Voeding
Spijsvertering
Moleculen
Ademhaling (02)
C02 --> Energie <-- H20
ATP-synthese
ATP afbraak
Energie
Spiercontractie

We maken onderscheid tussen de volgende
energie systemen:

•
•
•

•
•
•
•

Dit systeem, het anaeroob lactische systeem,
maakt gebruik van de opgeslagen glycogeen
in onze spieren. Ook bij dit systeem komt er
geen zuurstof aan te pas, maar er vindt wel
lactaatproductie plaats. Lactaat (melkzuur) is o.a.
verantwoordelijk voor het ‘branden’ van de spier
tijdens bijvoorbeeld krachttraining.
Het anaeroob lactische systeem treedt in na
ongeveer 10 - 20 seconden en kan een beperking
worden in de training, enigszins afhankelijk van
de mate waarin de betreffende persoon lactaat
tolereert.

•
•
•
•
•
•

Anaeroob a-lactisch betekent dat er voor een
optimale werking van dit energiesysteem geen
zuurstof nodig is en dat er geen lactaat gevormd
wordt. Dit energiesysteem functioneert op de
direct voorradige ATP in de cellen.

•
•
•

Als bij een activiteit met een hoge intensiteit de
direct voorradige ATP in de cellen op begint te
raken schakelt ons lichaam over op het volgende
systeem.

De activiteit is kort en hoog intensief
Snelst beschikbare bron van energie
Geen zuurstof en weinig chemische reacties
noodzakelijk
Geen of minimale lactaatproductie
Snelste en sterkste spiercontractie
Beperkte hoeveelheid energie
Voornaamste energiebron voor de witte,
snelle, 2B-spiervezels

Een aantal voorbeelden van zeer korte en
intensieve sporten waar dit systeem gebruikt
wordt zijn kogelstoten, gewichtheffen en de 100
meter sprint.

Geen zuurstof noodzakelijk maar meer
chemische reacties dan in het anaeroob
a-lactische systeem
Glycogeen als energiebron
Lactaatproductie
Beperkte hoeveelheid energie
Voornaamste energiebron voor de 2A-spiervezels
Voornaamste energiebron na ongeveer 20
seconden tot 2 minuten

Voorbeelden waarbij het anaeroob lactische
systeem een grote rol speelt zijn de 400 meter
sprint, de 500, 1000 en 1500 meter schaatsen, en

Het aerobe systeem is een energiesysteem
waarbij zuurstof gebruikt wordt in combinatie met
glycogeen of vetzuren.
Bij een continu hoge intensiteit treedt na ongeveer
2 minuten het aerobe systeem in werking. Zouden
we bijvoorbeeld direct met een lage intensiteit
gaan wandelen dan maken we vanaf het begin
voornamelijk gebruik van het aerobe systeem.

•
•
•
•
•

Zuurstof noodzakelijk voor energieproductie
Vetten en koolhydraten als energiebron
Zeer grote hoeveelheid energie
Voornaamste energiebron voor de rode,
langzame Type 1 spiervezels
Voornaamste energiebron na 2 - 3 minuten
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Voorbeelden waarbij voornamelijk gebruik wordt
gemaakt van het aerobe energiesysteem zijn

Welk energiesysteem we voornamelijk gebruiken
is dus afhankelijk van de intensiteit van de
activiteiten en de sport die we beoefenen.
Ook over de werking van dit energiesysteem vind
je meer informatie in het boek: ‘Essentials of
Strength Training and Conditioning’ van Baechle.

Het neuromusculaire systeem bestaat uit zowel
het centrale- als het perifere zenuwstelsel en de
musculatuur die hierdoor wordt aangestuurd.
Verder omvat dit systeem tevens de diverse
spiervezeltypes, proprioceptoren en regulatoren
van onze musculatuur en gewrichten.
Het beïnvloeden van dit systeem zal in het TOP
trainer traject uitvoerig aan bod komen. Met name
de technieken uit de Mylogenicsopleiding zijn van
cruciaal belang om het neuromusculaire systeem
te optimaliseren.
Ook de werking van het neuromusculaire systeem
wordt uitgebreid beschreven in ‘Essentials of
Strength Training and Conditioning’ van Baechle.
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Het hormonale systeem is verantwoordelijk voor
het reguleren en aansturen van de vele andere
systemen in ons lichaam. Hormonen zijn kleine
boodschappers in ons lichaam. Ze verzorgen
diverse processen die van levensbelang zijn.
Hormonen zijn voor een groot deel bepalend voor
onze geestelijke gesteldheid en voor hoe we ons
voelen, maar zijn ook van grote invloed op ons
uiterlijk en ons seksleven.
Iedere vorm van fysieke training heeft invloed
op een bepaald hormoon. Bij het samenstellen
van een optimaal fysiek programma is het dus
ook heel belangrijk rekening te houden met de
‘hormonale output’ van het programma.
De diepgaande werking van hormonen komt
uitgebreid aan bod in de opleiding tot

Indien je meer wilt weten over de exacte werking
van het hormonale systeem kun je het boek
‘Essentials of Strength Training and Conditioning’
van Baechle raadplegen of de opleiding ‘Personal

Fysieke kwaliteiten / eigenschappen

met name bepalend voor de resultaten van een

We kunnen fysieke kwaliteiten / eigenschappen
grofweg onderverdelen in:

bijvoorbeeld de 2e set bicepsoefening t.o.v. de
eerste set.

•
•
•
•

Snelheid
Kracht
Uithoudingsvermogen
Flexibiliteit

Snelheid is de mate waarin de tijd ten opzichte van
de afgelegde weg verandert, oftewel de afgelegde
afstand per tijdseenheid. In het kader van sport is
met name de power (kracht x snelheid) belangrijk.

van bewegingsuitslag van de diverse gewrichten.
Dit kan zowel actief als passief bekeken worden. In
krachttraining is een goede flexibiliteit van belang
om over een volledige bewegingsuitslag te kunnen
trainen. Een grotere bewegingsuitslag heeft als
gevolg dat we de homeostase per rep sneller
kunnen verstoren.

De snelheid van bewegen, het tempo waarin we de
oefening uitvoeren, is in de krachttraining bepalend
voor welk spiervezel-type of energiesysteem we
trainen. De factor snelheid is dus medebepalend
voor het trainingseffect.

Een beperkte flexibiliteit kan bovendien diverse
problemen veroorzaken in de vorm van blessures,
krachtverlies, instabiliteit, etc. Een goed voorbeeld
is de tegenwoordig zeer veel voorkomende
hamstringblessure bij voetballers.

Kracht is het natuurkundige verschijnsel dat de
snelheid van een massa verandert volgens de
wetten van Newton. In de krachttraining wordt de
term kracht veelal gekoppeld aan de maximale
kracht (1RM) van een bepaalde oefening.
We onderscheiden verschillende vormen van
kracht:

•
•
•
•

Maximaalkracht (concentrisch - excentrisch)
Snelkracht - power (kracht x snelheid)
Explosiefkracht - power (kracht x snelheid)
Krachtuithoudingsvermogen

Een verminderde bewegingsuitslag kan daarnaast
ook veel vergen van zowel het algemene- als
het lokale uithoudingsvermogen waardoor de
toename van kracht negatief wordt beïnvloed of
zelfs wordt tegengegaan.
Een te grote flexibiliteit kan daarentegen ook
voor problemen zorgen. Trainen over de volledige
bewegingsuitslag is wel vaak het gewenste doel
maar men moet tegelijk ook in staat zijn om
gedurende het gehele bewegingstraject te kunnen
stabiliseren. Wanneer men dat niet kan wordt de
kans op blessures aanzienlijk vergroot.
‘Mobility through Stability’

Uithoudingsvermogen is het vermogen om
gedurende lange tijd een lichamelijke of
geestelijke inspanning te kunnen volhouden.
We onderscheiden het lokale- en algemene
uithoudingsvermogen.
Het algemene uithoudingsvermogen bepaalt
voornamelijk hoe lang we een training kunnen
volhouden en hoe goed we vervolgens kunnen
herstellen van die training.
Het algemene uithoudingsvermogen wordt
ook wel conditie of algemene belastbaarheid
genoemd. Het lokale uithoudingsvermogen is
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Overload Worldwide Trainingsprincipes

Macro- & Microtrainingsvariabelen

Trainingsprincipes zijn algemene regels of
richtlijnen die van toepassing zijn op alle aspecten
van fysieke training.

De trainingsvariabelen zijn de aspecten in
het fysieke programma die, wanneer ze
gemanipuleerd worden, direct ook het effect van
het programma veranderen.

Overload Worldwide maakt gebruik van de
volgende trainingsprincipes voor het samenstellen
van fysieke programma’s.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actieve participatie van de cliënt
Contrarian principle
Individualiseren
Opposite & equal effect
Progressieve overload
Herstel en supercompensatie
Reversibiliteit
Wet van de verminderde meeropbrengst
Transfer
Variëteit

Bovenstaande trainingsprincipes komen uitgebreid
aan bod in de TOP A, B en C opleiding.

‘If you do what other people do, you get what
other people get.’
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Trainingsvariabelen worden verdeeld in macro- en
microtrainingsvariabelen

•
•
•
•
•

Density / frequentie
Duur
Intensiteit
Volume
Soort training

•
•
•
•
•
•
•

Oefeningkeuze
Oefeningvolgorde
Reps
Rust
Sets
Tempo
Time under tension & Time under load

Bovenstaande macro- & microtrainingsvariabelen
komen uitgebreid aan bod in de TOP A, B en C
opleiding.

functional ability / performance

INJURY

TRAINING ZONE

CURRENT ABILITY

WORKOUT STIMULUS

workout
stimulus to
overload

SUPERCOMPENSATION / DECOMPENSATION

workout ?

recovery
reduced function
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OVERTRAINING

DECOMPENSATION

NEW ABILITY

SUPERCOMPENSATION

Verschijningsvormen van kracht
Kracht kan onderverdeeld worden in vele
verschillende vormen. Elke vorm wordt
gekarakteriseerd door de verschillende eigenschappen van het neuromusculaire systeem.
Enkele verschijningsvormen kunnen ook weer
onderverdeeld worden in verschillende vormen van
spiercontracties.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maximum ‘Survival’ Strength
Maximum Strength
Strength
Relative Strength
Optimal Strength
Functional Hypertrophy
Hypertrophy: Show and No-Go
Strength Endurance
Power

Bovenstaande verschijningsvormen van kracht
komen uitgebreid aan bod in de TOP A, B en C
opleiding.

contractionS

ECCENTRIC VS CONCENTRIC

FORCE

CONCENTRIC

ECCENTRIC

POSITIVE

NEGATIVE

VELOCITY
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Contractievormen
Een excentrische contractie is een contractie
waarbij de spier verlengt terwijl er spanning in de
spier geleverd wordt. Een excentrische contractie
wordt gebruikt om een beweging af te remmen of
te controleren. Een voorbeeld is de zakkende fase
in de biceps-curl.

1. Isometrische of statische contractie
2. Concentrische contractie
3. Excentrische contractie
4. Isokinetische contractie

De maximale excentrische kracht die geleverd kan
worden is normaal gesproken 30 – 50% groter dan
de maximale concentrische kracht die geleverd
kan worden. Hier kunnen we gebruik van maken
om het neuromusculaire systeem optimaal te
prikkelen.

Een isometrische of statische contractie is een
contractie waarbij de lengte (=metrisch) van de
spier gelijk (=iso) blijft. De spanning in de spier
neemt toe terwijl de hoek van het betreffende
gewricht onveranderd blijft.
We zien veel voorbeelden van isometrische
contracties in de ringen tijdens turnwedstrijden.

Trainingsvormen die hier gebruik van maken
worden ook wel aangeduid als ‘negatief’ trainen.
Hiermee wordt bedoeld, dat de atleet het gewicht
zelf laat zakken in bijvoorbeeld de bench press
(excentrische contractie) en dat een ‘spotter’
de atleet helpt het gewicht omhoog te drukken
(concentrische contractie).

Een concentrische contractie is een contractie
waarbij de spier verkort terwijl de spanning in
de spier toeneemt met beweging als gevolg. In
bijvoorbeeld de biceps-curl praten we over een
concentrische contractie van de biceps als het
gewicht omhoog ‘gecurld’ wordt.

Door verschillende oorzaken kan het verschil
tussen een maximale concentrische en een
maximale excentrische contractie minder
bedragen dan de normale 30%.

CONTRACTIONS

ECCENTRIC VS CONCENTRIC

FORCE

CONCENTRIC
POSITIVE

CARDIO-VASCULAR STRESS
ENERGY COST
LACTIC ACID
TOTAL MU RECRUITMENT

ECCENTRIC
NEGATIVE

PEAK FORCE OUTPUT
STRESS PER MOTOR UNIT
D.O.M.S.
MUSCLE TENSION

VELOCITY
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Het verschil tussen een maximale concentrische
en een maximale excentrische contractie wordt

Een te klein verschil kan leiden tot blessures.
waarbij veel concentrische activiteit gevraagd
wordt kan dit voorkomen. Trainingsvormen voor
de maximale excentrische kracht kunnen in
deze sporten preventief werken. We noemen dit
‘retrogravity’ training

Een isokinetische contractie is een maximale
contractie waarbij het gewricht in constante
(=iso) snelheid (=kinetisch) gedurende de
gehele bewegingsuitslag bewogen wordt. Een
isokinetische contractie is altijd een concentrische
contractie.
Tegenwoordig komt er steeds meer apparatuur
op de markt waarmee deze contracties getraind
kunnen worden. Het voordeel van het trainen op
isokinetische apparatuur is dat de spier gedurende
het hele bewegingstraject maximaal belast wordt.
Een nadeel is dat isokinetische contracties zowel
in de sport als in het dagelijks leven niet veel
voorkomen en dus meestal niet voldoen aan het

Enkele sporten waarbij wel isokinetische
contracties voorkomen zijn zwemmen, roeien en
kajakken.
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Tissue Tolerance & Krachttraining
Bij alle vormen van fysieke training, en met name
bij ‘power’ training, is het van cruciaal belang om
rekening te houden met iemands belasting en
belastbaarheid. Een belangrijke factor hierbij is de
‘tissue tolerance’.
We maken hierbij gebruik van de curve van Viidik.
Deze curve laat zien dat ons bindweefsel minder
“rekbaar” is onder hoge snelheid.
De elasticiteit neemt af naarmate de snelheid
toeneemt. Belastingen onder hoge snelheid
verhogen derhalve de kans op blessures.
Voorbeelden komen we regelmatig tegen in
de sport. Door je enkel gaan, zweepslag, het
afscheuren van een voorste kruisband, etc.
Dergelijke blessures gebeuren vrijwel altijd onder
hoge snelheid.
Wanneer we immers heel bewust en langzaam
dezelfde beweging maken als bij het ‘door de
enkel gaan’, dan blijkt dat de bewegingsuitslag
veel groter is dan wanneer we ons onverwacht
verstappen op bijvoorbeeld een stoeprand.
In krachttraining kan het dus van essentieel

belang zijn om de parameter ”tempo” aan te
passen om blessures te voorkomen of om juist
met een blessure te kunnen trainen.
Als we eens heel kritisch gaan kijken naar wat
er gebeurt tijdens het trainen met conventionele
apparatuur of gewichten m.b.t. de belastbaarheid
dan zien we het volgende gebeuren.
Als gevolg van een aantal natuurkundige wetten
is een kilo niet altijd een kilo. Wanneer men een
ijzeren gewicht neemt, of het nu een halter of een
stapel gewichten is, wordt aangenomen dat het
een bepaalde weerstand vertegenwoordigt. Dat
klopt, maar alleen wanneer het in rust is of in een
constante snelheid beweegt. Eenmaal in beweging
zullen veranderingen in de bewegingssnelheid
zorgen voor een veranderend gewicht.
Deze veranderingen kunnen het beste worden
geïllustreerd door het gevoel dat mensen hebben
wanneer ze in een lift staan. Wanneer de lift naar
boven begint te bewegen voelt men zich zwaarder.
Beweegt de lift eenmaal op een constante

TISSUE TOLERANCE
CURVE VAN VIIDIK

LOW SPEED

Force

HIGH SPEED

displacement
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POWER CLEAN
FORCE CURVE

PEAK FORCE
FROM IMPACT

TOTAL FORCE
(BODYWEIGHT + BARBELL)
BODYWEIGHT

ZERO FORCE

snelheid, dan verdwijnt het zware gevoel. Remt de
lift af om te stoppen, dan zal de persoon in de lift
zich lichter voelen.
Zonder dat het lichaamsgewicht veranderde,
veranderden de krachten die uitgeoefend werden
op de weegschaal wel. Ditzelfde gebeurt wanneer
een halter of een stapel gewichten wordt opgetild.
De krachten die door de halter of stapel gewichten
worden uitgeoefend op het lichaam, zullen
gedurende een oefening op dezelfde manier
variëren. Dit komt doordat de halter of de stapel
gewichten op dezelfde manier accelereert als de
personen in een lift worden geaccelereerd.
Sir Isaac Newton heeft aangetoond dat
een veranderende kracht proportioneel
is aan de massa (gewicht) die opgetild
wordt, vermenigvuldigd met de acceleratie
(snelheidsverandering). F = ma, “F” is de force,
ofwel kracht, “m” is de massa en “a” de acceleratie.
De acceleratie verandert wanneer de snelheid
van bewegen verandert. Om grotere snelheden te
bereiken, is een grotere acceleratie nodig.
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Sinds Max Herz in 1898 de machine met variabele
weerstand uitvond, is de genoemde wet van
Newton een uitdaging geweest voor ontwerpers.
Toen Arthur Jones in 1970 zijn Nautilus machines
introduceerde, werd hij geplaagd door dit
fenomeen. Om de acceleratiekrachten tot een
minimum te reduceren had Jones twee keuzes:
ofwel de massa ofwel de acceleratie verlagen tot
(nagenoeg) nul.
Omdat ijzer de bron van zijn weerstand was,
kon Jones de massa niet verlagen. Hierdoor
was het verlagen van de acceleratie de enige
mogelijkheid. Om de acceleratiekrachten zo laag
iedereen die op de machine trainde geïnstrueerd
om de oefening in een laag tempo uit te voeren
(2 seconden concentrisch en 4 seconden
excentrisch).

SPEED OF MOVEMENT
FORCE CURVE
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“There must be a few people who are not idiots,
but they follow the advice of idiots, listen to idiots,
and train in a fashion that can only be described
as idiotic.
One of the few things that I can say without the
slightest reservation is the fact that meaningful
you will ever attempt.
And it matters very little how simple the idea may
be; things that should be obvious to a goat, and
probably are obvious to a cat, still leave many
people in a state of hopeless confusion.
You can make many people ‘believe’ almost any
damned thing, no matter how ridiculous it may be,
but making them ‘understand’ it is another matter
entirely.”
Arthur Jones

Keiser is een producent die voor het tegenovergestelde koos. Wetende dat snelheid
essentieel is bij een atletische prestatie, besloot
Keiser om niet de acceleratie (snelheid van de
oefening), maar de massa te reduceren. Dit houdt
in dat de gewichtenstapel weg moest, en moest
worden vervangen door een andere vorm van
weerstand.

“If you cannot change your mind, you cannot
change anything.”
George Bernard Shaw

Keiser heeft voor de kracht van lucht gekozen,
een van de meest sterke krachten op aarde. Een
cilinder met een diameter van 6½ cm kan meer
dan 225 kg kracht produceren, maar met minder
dan 1½ kg bewegend gewicht. Dit is het geheim
van de pure, consistente en zeer controleerbare
weerstand van Keisers Pneumatische
Technologie.
Apparatuur zoals onder andere die van Keiser,
levert dus een positieve en negatieve weerstand
net als een stapel gewichten, maar zonder de
hoge belasting bij het starten en stoppen van het
gewicht. Dit heeft natuurlijk voordelen maar ook
nadelen.
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Wat betreft de ‘tissue tolerance’ is dit een meer
veilige manier van trainen. Echter, dit is dit geen
‘functionele’ situatie, omdat we in het dagelijks
leven wel met deze ‘piekbelastingen’ te maken
hebben.
We kunnen met ‘conventionele’ krachttraining
de ‘strength curve’ ook aanpassen door gebruik
te maken van onder andere chains, bands en
sledtraining welke in deze opleiding uitgebreid aan
bod zal komen.

SPEED OF MOVEMENT
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Power VS Strength
Als we praten over ‘strength’ training, dan hebben
we het over het rekruteren in kilogrammen.
Simpel gezegd: het doel is het verplaatsen van
zoveel mogelijk gewicht met betrekking tot een
vastgesteld aantal herhalingen.
Als we praten over ‘power’ training dan hebben we
het over rekruteren in tijd. Simpel gezegd: het doel
is het zo snel mogelijk kunnen verplaatsen van een
bepaald gewicht over een bepaalde afstand.
- Rekruteren in kilo’s = STRENGTH
- Rekruteren in tijd =

snel kan iemand een massa over een bepaalde
afstand verplaatsen.
Work kan worden vertaald naar force x distance,
oftewel het leveren van kracht over een bepaalde
afstand.

•
•
•

Bij ‘strength’ training staat de tijd/tempo van de
beweging vast, bij ‘power’ training gaat het om zo
snel mogelijk een gewicht te verplaatsen over een
bepaalde afstand en hebben we dus niet te maken
met een voorgeschreven tempo
Het leveren van zo veel mogelijk power is zoals
gezegd belangrijk in situaties waar het zo snel
mogelijk verplaatsen van een bepaalde massa
noodzakelijk is. Dit is met name het geval
bij sporten als voetbal, tennis, verspringen,
hoogspringen, kogelstoten etc.
Maximaalkracht is natuurlijk zeer belangrijk
bij dit soort sporten. Het is alleen niet zo dat
de persoon met de meeste kracht ook de
“sterkste” is. Er is dus geen correlatie tussen
maximaalkracht en maximale snelheid, aangezien
dit verschillende motor-abilities zijn. Het is wel
zo dat maximaalkracht voorwaardescheppend is
voor snelheid.
Zoals gezegd is power dus heel belangrijk voor
sporters, maar ook in het dagelijkse leven. Wat
de meeste mensen niet verwachten is dat power
de belangrijkste schakel is voor ouderen m.b.t.
mobiliteit etc.

POWER CURVE

FORCE

FORCE-VELOCITY

POWER CURVE

VELOCITY
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Wat je gaat trainen is o.a. afhankelijk van de
getraindheid van de persoon. Over het algemeen
kun je bij sporters stellen dat een beginner meer
kracht moet leren genereren, en een ervaren
sporter meer snelheid moet trainen om zijn kracht
optimaal te leren omzetten in snelheid.

Een van de belangrijkste factoren die de
“leefbaarheid” van ouderen bepalen is het kunnen
leveren van power. Dit is ook de factor die het
meeste afneemt bij ouderen. Het probleem van
het trainen van power bij ouderen is met name
piekbelasting, techniek en uitvoering van de
oefeningen.

In de TOP B module leer je hoe je kunt testen wat
je moet gaan trainen om het beste en snelste
resultaat te genereren.

Er zijn echter methodes en apparatuur waaronder
kettlebell- en sledtraining, waardoor ouderen direct
veilig power kunnen trainen met een grote variatie
aan oefeningen.
“Power is the key to performance.”
Zoals je kunt zien is het eigenlijk voor iedereen
belangrijk om powertraining te doen. Maar hoe
bepaal je nu wat je moet gaan trainen?
Zoals je weet bestaat power uit 2 componenten
nl. ‘work’ en ‘tijd’. Dit kun je vertalen naar de 2
eigenschappen ‘maximaalkracht’ en ‘snelheid’.
Power kan dus verbeteren door het verhogen van
maximaalkracht en / of de snelheid, het verlagen

POWER TRAINING

POWER CAN BE INCREASED BY

3.

1.

WORK

2.

1. POWER BEFORE TRAINING
2. THE SAME WORK IN LESS TIME
3. MORE WORK IN THE SAME TIME

TIME
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STRENGTH TRAINING
EFFORT INTENSITY

MOMENTARY
MUSCLE
CAPACITY

0%
100%
EFFORT
INTENSITY

MODERATE LOAD

HIGH LOAD

POWER TRAINING
EFFORT INTENSITY

MOMENTARY
MUSCLE
CAPACITY

0%
100%
EFFORT
INTENSITY

MODERATE LOAD
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HIGH LOAD
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Slow Twitch

WORKOUT STIMULUS

Fast Twitch

+ Repetitions Weight
Lifting

Shot
Put

- Velocity +
Base
Ball

Power Curve

SUPERCOMPENSATION / DECOMPENSATION

- Force +

Free Arm
Movement

Energy System Training
Het lichaam produceert energie via verschillende
systemen. Sommige systemen hebben zuurstof
nodig (aeroob) en andere systemen niet
(Anaeroob).

•
•
•

Het ATP/CP systeem, de direct beschikbare
vorm van ATP & creatinefosfaat
Het anaerobe systeem, door middel van de
anaerobe glycolyse
Het aerobe systeem, door middel van de
aerobe glycolyse

Alle drie de systemen leveren continu energie.
Welk energiesysteem de overhand heeft hangt af
van de intensiteit en de duur van de activiteit.

“Take time to gather up the past, so that you will
be able to draw from experiences and invest
them in the future.”
Jim Rohn

1. ATP
2. Glycolysis
3. Aerobic

Baseball
Basketball
Field hockey
Football
Golf (swing)
Gymnastics
Ice hockey
Rowing
Soccer
Diving
Swim (50m)
Swim (100m)
Swim (200m)
Swim (400m)
Swim (1.5km)
Tennis
Field Events
Run 400m
Run 800m
Run 1.5km
Run 5km
Marathon
Volleyball
Wrestling

80
80
60
90
100
90
80
20
60
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95
80
30
20
10
70
90
40
10
5
2
0
90
45

15
10
20
10
0
10
20
30
20
2
5
20
65
40
20
20
10
55
60
35
28
2
10
55

5
10
20
0
0
0
0
50
20
0
0
0
5
40
70
10
0
5
30
60
70
98
0
0

“First of all, pay attention to the technical model,
you have to be perfect because you have very little
time to make a mistake. Secondly, develop speed
Charlie Francis
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Functional Training
Veel trainers hebben tegenwoordig de aanname
dat zogenaamde ‘functional training’ beter is dan
traditionele krachttraining voor het verbeteren van
belastbaarheid. Deze aanname heeft echter
meer te maken met een soort ‘hype’ dan met een
werkelijke toename van de prestaties.
Veel van de functionial training technieken
komen uit de wereld van revalidatie en bevatten
technieken die gebruikt worden om een ‘transfer’
te krijgen naar dagelijkse activiteiten. Er
wordt gebruik gemaakt van pully’s, elastieken,
bosu ballen etc. met als doel een transfer te
bewerkstelligen naar de beoogde doelstelling.
De ‘Functional Trainers’ verschuilen zich
achter de illusie dat isolatie-oefeningen,
apparatuur, machines, zittende oefeningen etc.
‘niet functioneel’ zijn en alleen geschikt voor
‘cosmetische’ doeleinden.
Deze aannames worden echter door geen enkel
onderzoek ondersteund.
Charles Poliquin maakt de volgende vergelijking
wanneer mensen hem vragen wat hij vindt van
‘functional training’ zoals tegenwoordig wordt
toegepast.

“Functional training is like Capoiera, and classical
strength training is like boxing.”
Charles Poliquin

De term ‘Functional Training’ wordt tegenwoordig
gebruikt voor alles wat afwijkt van ‘traditionele
training’. Wij denken dat de essentie van de term
‘Functional Training’ beter wordt weergegeven met

“Exercise that increases work capacity, strength,
muscle mass, sport performance, and improves
joint function and integrity.”
Functional Training

Een oefening is dus ‘functional’ als deze bijdraagt
aan een verbetering van het gestelde doel.
Het gebruik van isolatie oefeningen kan

bijvoorbeeld noodzakelijk zijn om een bepaalde
disbalans in de strek-keten te normaliseren.
Doordat de persoon zwakke schakels heeft in het
patroon zal het lichaam gaan compenseren door
de zwakke schakels te vermijden.
Dit zal met name het geval zijn bij complexe
bewegingen zoals sprinten, springen, olympic
lifts, chin ups, presses etc. Deze herhaalde
compensaties van deze complexe patronen zullen
uiteindelijk leiden tot pijn en verdere disfuncties
van spieren en gewrichten.
Een keten is zo sterk als de zwakste schakel, dus
het optimaliseren van de zwakke schakels in de
keten zal altijd leiden tot prestatieverbetering.
Alles wat dus kan leiden tot het optimaliseren
van de zwakke schakels, zal leiden tot een
functieverbetering en kunnen we dus ‘functional
training’ noemen.

te pas en te onpas gebruikt voor de diverse
voorgeschreven oefeningen.
Tenzij je een olympisch gewichtheffer, powerlifter
of ‘strongmanbeoefenaar’ bent, zijn er dus eigenlijk

oefeningen’, zijn de eigenlijke ‘sportbewegingen’ de

“Simply, any exercise that meets the needs
of the desired goal adds a link in the chain of
improvement.”
Purvis, 2001

Het is belangrijk om te zoeken naar de transfer
naar het gestelde doel. Dus laat oefeningen
niet vallen omdat anderen zeggen dat deze niet
‘functioneel’ zouden zijn, maar doe deze indien ze
een transfer geven naar het gestelde doel.

naar het gestelde doel. Simpel gesteld;
“Do whatever is necessary to get the job done.”
Overload Worldwide
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Sled Training

Sled training is de enige praktische methode
om de heup adductie en abductie patronen op

Sled Training is vooral bij teamsporten waarbij
atleten veel weerstand moeten overwinnen een
heel bruikbare trainingsvorm. Denk aan sporten
als voetbal, ice hockey, tennis, rugby, volleybal.

10 Eigenschappen Sled Training
1.
2.

Sled Training is één van de beste methodes om
met low impact, maar op een toch progressieve
en functionele manier, de m. vastus medialis
te versterken. Deze trainingsvorm kan al vroeg
tijdens de revalidatie worden ingezet.
Sled training staat eenzaam bovenaan als het
gaat om het effectief trainen van ‘laterale’ kracht/
snelheid. Volgens Charles Poliquin is Sled Training
zelfs de enige methode om optimaal ‘lateral
movement’ te trainen. Dit, omdat laterale snelheid
over het algemeen plaats vindt in situaties waarbij
veel weerstand overwonnen moet worden.

Ultieme fatloss methode
Zeer geschikt voor zowel kracht- als
powertraining
3. De meest geschikte tool voor energy system
training
4. Geen excentrisch moment
5. Zeer veelzijdig en overal te gebruiken
6. Zeer geschikt voor rehab
7. Ultieme tool voor zijdelingse
krachtontwikkeling
8. Groot volume mogelijk
9. Real Functional Training
10. Zeer veilig voor ouderen

SARCOMERE LENGTH
PASSIVE & ACTIVE COMPONENT

PASSIVE COMPONENT

FORCE %

100

75

ACTIVE COMPONENT

50

25

0
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3

SARCOMERE LENGTH
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MAXIMAL SPRINTS
MEDICINE BALL THROWS
PLYOMETRIC JUMPS

CLEAN & JERK
SNATCH
CLEAN

MOTOR UNIT INVOLVEMENT

DEADLIFT
STIFF LEG DEADLIFT
SQUAT
REVERSE HYPERS
GOOD MORNING

BENCH PRESS
INCLINE PRESS
MILITARY PRESS
LAT PULL
SEATED ROW

APPROXIMATE PERCENTAGE OF THE ATHLETE’S TOTAL MOTOR UNITS
INVOLVED IN DIFFERENT ACTIVITIES

ISOLATED
SUPPLEMENTARY LIFTS

Anatomy Guide
OVERLOAD WORLDWIDE
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

Superior
Richting het hoofd

Craniaal
Richting het hoofd

Ventraal
of anterior
Voorzijde van
het lichaam

Dorsaal
of posterior
Achterzijde van
het lichaam

Frontaal Vlak
Verdeelt het lichaam
in een voor- en achterkant
Caudaal
Richting het sacrum

Inferior
Richting voeten
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

Superior
Richting het hoofd

Proximaal
Dichtbij het centrum
van het lichaam

Distaal
Van het
lichaamscentrum af

Mediaal
Richting het centrum
van het lichaam

Lateraal
Van het
lichaamscentrum af

Proximaal
Dichtbij het centrum
van het lichaam
Sagitaal Vlak
Verdeelt het lichaam
in een linker en rechter helft

Distaal
Van het
lichaamscentrum af

Inferior
Richting voeten
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

Superior
Richting het hoofd

Proximaal
Dichtbij het centrum
van het lichaam
Transversaal Vlak
Verdeelt het lichaam
in een boven- en onderkant

Lateraal
Van het
lichaamscentrum af

Mediaal
Richting het centrum
van het lichaam

Distaal
Van het
lichaamscentrum af

Proximaal
Dichtbij het centrum
van het lichaam

Distaal
Van het
lichaamscentrum af

Inferior
Richting voeten
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

flexie (CWK)

EXTENSIE / retroflexie (CWK)

m. Semispinalis Capitis

flexie / anteflexie (SCHOUDER)
m. Deltoideus pars anterior

EXTENSIE (SCHOUDER)
m. deltoideus pars posterior
m. Latissimus Dorsi
m. Teres Major
m. Teres Minor

flexie (HEUP)
m. Gluteus Medius (anterior deel)
m. Gluteus Minimus

extensie (HEUP)
m. Semitendinosus
m. Gluteus Maximus
m. Gluteus Medius (posterior deel)

m. Sartorius
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

flexie (LWK & TWK)

EXTENSIE (LWK & TWK)

m. Semispinalis Capitis

flexie (palmairflexie) (POLS)
m. Flexor Carpi Radialis
m. Flexor Carpi Ulnaris
m. Palmaris Longus

Extensie (dorsaalflexie) (POLS)
m. Extensor Carpi Radialis Longus
m. Extensor Carpi Radialis Brevis
m. Extensor Carpi Ulnaris
m. Extensor Digitorium

m. Flexor Digitorum Profundus

PLANTAIR FLEXIE (VOET)
m. Soleus

DORSAAL FLEXIE (VOET)
m. Extensor Digitorium Longus

m. Peroneus Longus (assists)
m. Peroneus Brevis (assists)
m. Flexor Digitorium Longus (zwak)
m. Plantaris (zwak)
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

abductie (SCHOUDER)
m. Deltoideus
m. Supraspinatus

aDductie (SCHOUDER)
m. Latissimus Dorsi
m. Teres Major
m. Teres Minor

abductie (HEUP)

adductie (HEUP)

m. Gluteus Maximus
m. Gluteus Medius / Minimus
m. Sartorius
m. Piriformis (heup in flexie)
m. Gluteus Maximus
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

LATERO FLEXIE (CWK)

rotatie (CWK)
m. Splenius Capitis

m. Splenius Capitis
m. Longus Capitis
m. Longus Capitis
m. Longissimus Capitis

endorotatie (SCHOUDER)

exorotatie (SCHOUDER)
m. Deltoideus pars Posterior

m. Latissimus Dorsi
m. Teres Major

radiaal deviatie
m. Flexor Carpi Radialis
m. Extensor Carpi Radialis Longus

m. Teres Minor

ulnair deviatie
m. Flexor Carpi Ulnaris
m. Extensor Carpi Ulnaris
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

flexie (ELLEBOOG)

EXTENSIE (ELLEBOOG)

m. Flexor Carpi Radialis
m. Palmaris Longus
m. Pronator Teres
m. Extensor Carpi Radialis Longus
m. Extensor Carpi Radialis Brevis

flexie
m. Semitendinosis
m. Sartorius
m. Poplitius
extensie
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

elevatie

SUPINATIE

DEPRESSIE

PRONATIE
m. Supinator

endorotatie (HEUP)

m. Pronator Teres
m. Pronator Quadratus

exorotatie (HEUP)

m. Semitendinosus
m. Gluteus Medius (anterior deel)
m. Gluteus Minimus

m. Gluteus Maximus
m. Gluteus Medius (posterior deel)
m. Sartorius
m. Piriformis
m. Quadratus Femoris
m. Gemellus Superior
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

horizontale aDductie (SCHOUDER)

LATERO FLEXIE (LWK & TWK)
m. Spinalis
m. Longissimus

m. Latissimus Dorsi

EVERSIE (VOET)
m. Peroneus Longus
m. Peroneus Brevis
m. Extensor Digitorium Longus

endorotatie
m. Semitendinosis
m. Sartorius
m. Poplitius
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

horizontale abductie (SCHOUDER)
m. Deltoideus pars Posterior
m. Teres Minor

RETRACTIE
m. Trapezius pars Transversum

PROTRACTIE

rotatie (LWK & TWK)
m. Rotatores

exorotatie

INVERSIE (VOET)

m. Flexor Digitorium Longus
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

SCHEDEL

STERNUM

HUMERUS

COCCYX

FEMUR
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anatomy guide
OVERLOAD WORLDWIDE

SCHEDEL

HUMERUS

COCCYX

FEMUR
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m. Frontalis
Platysma
m. Deltoideus

m. Sternocleidomastoideus
m. Pectoralis Minor
m. Coracobrachialis

m. Pectoralis Major
m. Biceps Brachii
m. Pronator Teres
m. Flexors
m. Obliquus Externus

m. Brachialis
m. Abdominis Transversus
m. Brachioradialis
m. Flexors

m. Rectus Abdominis

mm. Adductors
m. Sartorius

m. Vastus Lateralis
m. Vastus Intermedius

m. Rectus Femoris
m. Vastus Medialis
m. Peroneus Longus
m. Tibialis Anterior

m. Trapezius
m. Deltoideus
m. Triceps Brachii
m. Latissimus Dorsi
m. Extensors

m. Temporalis
m. Splenius Capitis
m. Levator Scapulae
m. Supraspinatus
m. Rhomboideus
m. Infraspinatus
m. Teres Minor
m. Teres Major
m. Sacrospinalis
m. Serratus Posterior Inf.
m. Obliquus Externus
m. Abductor Pollicis Longus
m. Gluteus Medius

m. Gluteus Maximus
m. Tractus Iliotibialis
m. Biceps Femoris
m. Semitendinosus
m. Gastrocnemius

42 - Powersled Instructor

m. Gluteus Minimus
m. Piriformis
m. Semimembranosus
m. Plantaris
m. Popliteus
m. Soleus

