
De kracht van ondersteunende 
training.
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Wie ben ik?
Michael Groen, 

Eigenaar Training Performance



Disclaimer

� De komende tips en tricks kunnen je helpen om het blessure risico te verlagen. Het zal 
blessures niet uitsluiten. 

� Sterk zijn/worden in specifieke taken kan veel oplossen maar niet alles.



What to do?

Obstakels bij het trainen in survivalrun

Voordelen van een sterker/robuuster 
lichaam

Eerste stappen van een 
sterkere/robuustere ik

Vragen?



Obstakels bij het trainen in survivalrun 

PRIVÉ
-TIJD

-ENERGIE

ONDERBENEN
-ENKELS
-KUITEN

BOVEN BENEN
-HAMSTRINGS
-QUADRICEPS

BOVENLICHAAM
-SCHOUDER GORDEL

-ONDER ARMEN



Voordelen van een 
sterker/robuuster lichaam?

Laten we beginnen met enkele vragen



Ready?

Tesla met fiat panda remmen is dat 
handig?

Ferrari motor met koude motor 
volgas intrappen?

Porsche motor 2021 in een peugeot
206 uit 1990 plaatsen?



Voordelen sterker en krachtiger lichaam?

� Beter bestand tegen grote krachten.

� Als er iets misgaat heb je meer kracht om het op te vangen.

� Iets wat voorheen al je kracht kostte kan je nu op 50% van je kracht uitvoeren en langer 
volhouden.

� Bot structuur wordt sterker van zware kracht training (dit verminderd naar mate we ouder 
worden)

� Pezen worden sterker door kracht training en kunnen hierdoor meer piekbelasting aan. 



De 1ste stap naar een 
sterkere/robuustere ik

Is je WARM-UP

Tijdwinst



Praatje
Daadje met een
Plaatje

Maak een tweetal met degene naast je:
�Jog 20s
�Scapula push up 5 x 
�Scapula length pull 5 x 
�Stofzuiger press up 5 x 
�Band pull apart 10x L/R
�Worlds greatest stretch 5 x L/R
�Split squat 5 x L/R
�Soleus split squat 5 x L/R

2 rondes



Warm-up die jezelf kan doen

Raise

Activate
Mobilise 

Potentiate



RAMP

�Raise

�Activate
�Mobilise

�Potentiate

Verhoog je lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling, 
bloedomloop en warm je gewrichten op.

Activeer de belangrijkste spiergroepen en bereid de 
gewrichten voor op mogelijke hoeken die je gaat halen.

Intensiteit verhogen en bereid je specifiek voor op de 
taak.



Plaatje
Bij de club

Linkje 2 pagina’s verder





Video link uit de workshop

�https://youtu.be/ANCR8B4S4e
E

Activate + Mobilise + 
Potentiate voorbeeld

https://youtu.be/ANCR8B4S4eE


De 2de stap naar een
sterkere/robuustere ik

In de tijd na je 
training kan er ook
winst behaald
worden

Tijdwinst



Voorbeeld oefeningen voor na de training 

Scapula pull 
(varianten)

Scapula
press ups

Pull up/chin
ups

Push up 
varianten TWY Towel-

twisters

Jerry can
holds

Calf raises Soleus hold Hamstring 
hold/sliders

Wall sitt Lunge
(varianten)

Skater 
squat

Pistol squat

Min mogelijk materiaal

OnderstelBovenlichaam



Praatje Plaatje voor een later Daadje
Na de training? 10-15 minuten?

� 1A Pistol squat 2 x 5L/R
� 1B Scapula push ups 2 x 10
� 1C Pull up 2 x 5

� 2A Hamstring sliders 2x 5 L/R
� 2B TWY 2 x 10
� 2C Push up varianten 2 x10

Afsluiter
� Twister 2 x 10
� Wall sitt 2 x 30s
� Romp activiteit

� 1A Hamstring sliders 3 x 5L/R
� 1B Scapula pull up 3 x 10
� 1C Push up varianten 3 x 5

� 2A Skater squat 3 x 5 L/R

� 2B Pull up 3 x 5
� 2C Soleus lunge 3 x10

Afsluiter

� Twister 2 x 10
� Wall sitt SL 2 x 20s L/R
� Romp activiteit

Dag 1 Dag 2



Wil jij naar
een gym? 



Dan hebben wij hier een voorbeeld
Zie volgende pagina voor voorbeelden

� Kracht training
https://athlete.trainheroic.com/ - /training/preview?previewPwId=46555448

� Circuit vormen voorbeeld
https://athlete.trainheroic.com/ - /training/preview?previewPwId=46561873

https://athlete.trainheroic.com/
https://athlete.trainheroic.com/


Raise, activate, mobilise, 
potentiate

(RAMP)

� Voorbeeld training in een gym van een dag.



2 soorten circuit 
vormen voor een 
training in de gym



Tijd om los te gaan?
Nee nog niet



Tips

Doe elke week een stapje erbij 
(progressieve overload)

Ga niet meteen door tot falen 

Houd bij wat je doet

Last? Laat een fysio checken wat je 
hebt (kan tijd besparen)

Slow is smooth and smooth is fast

Common sense ipv EGO



Vragen?



Social media

� Instagram: https://www.instagram.com/groen_sc/

� Linkedin: https://www.linkedin.com/in/michael-groen-8a39a51b/

� Site: https://celsc.nl

https://www.instagram.com/groen_sc/
https://www.linkedin.com/in/michael-groen-8a39a51b/


Dank jullie wel voor
jullie aandacht en

energie!


