R

Online

Calisthenics
Workshop
Basics

Veil ig e n e f fe ct i e f cal i st h enics l eren met Bod yweig h t Sp orts
1

R

stap voor STAP
Welkom in onze unieke Online Calisthenics Basis workshop. Deze workshop hebben wij speciaal
ontwikkeld voor iedereen die op een veilige en effectieve manier wil beginnen met Calisthenics.
In dit programma ga je leren wat de sport Calisthenics precies inhoudt, waarom deze sport zo
goed voor je is, en hoe je hiermee het beste kunt beginnen.
Voordat we beginnen zullen we onszelf even kort voorstellen. Wij zijn Dean Louwrenssen
(@dean_bodyweight) en Tommy Giling (@tommy_bodyweight), eigenaren van de Calisthenics
Gym: Bodyweight Sports in Heesch. Sinds 2013 zijn wij dagelijks bezig met het beoefenen van
Calisthenics en met het begeleiden van beginners tot atleten met deze sport. Op het moment
van schrijven hebben wij 5000+ uren calisthenics lessen verzorgd aan o.a. onze sporters, scholen
en andere overheidsinstellingen. Regelmatig verzorgen we workshops en demonstraties, ook
zijn wij (of onze teamleden) erg vaak te vinden op Calisthenics wedstrijden.
Dankzij onze jaren aan ervaring in het begeleiden van mensen met Calisthenics, hebben wij als
persoonlijk doel om deze sport zo goed mogelijk en zo ver mogelijk te verspreiden. Dit is dan
ook de reden waarom wij deze workshop ontwikkeld hebben.
We gaan je stap-voor-stap door de belangrijkste kennis en oefeningen begeleiden zodat jouw
Calisthenics carrière op de best mogelijke manier begint. Doe je mee?
We wensen je heel veel plezier met lezen en in je toekomstige trainingen.
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Hoofdstuk 1

OVER CALISTHENICS
Calisthenics is een moeilijke naam voor “een manier van bewegen”, naar onze mening is
dit een perfecte naam omdat de sport ook moeilijk is om op de juiste manier te beoefenen.
Gelukkig kunnen wij jou hiermee goed op weg helpen en zullen de ervaringen die je hiermee
ondervindt positief zijn.
Calisthenics is letterlijk vertaald: ‘’Goede groeikracht’’ of ‘’Mooie kracht’’. Het komt
oorspronkelijk uit het oude Griekenland, waar de Spartanen deze manier van bewegen
gebruikte om een sterk en lenig lichaam te krijgen.
Tegenwoordig worden veel Calisthenics oefeningen toegepast bij o.a. de Politie, Brandweer
en Defensie vanwege hun fysiek zware beroepen.

1.1 Wat is Calisthenics

Calisthenics betekend dat je je lichaam traint met je eigen gewicht als weerstand. Door
de honderden verschillende oefeningen kan elke spiergroep zowel apart, maar ook in
combinatie met andere spiergroepen worden aangesproken om hierin kracht en controle
te krijgen. Dit zorgt voor zeer sterke corpus (=romp) spieren waar je in het dagelijks leven
veel baat bij hebt.
Met Calisthenics zetten we ons lichaam in bepaalde houdingen en voeren we bewegingen
uit die te herkennen zijn vanuit het Turnen, Freerunnen, Breakdance, Parkour, Tricking en
Fitness. Het grootste verschil zit in de techniek die wordt gebruikt, in Calisthenics proberen
we zo min mogelijk techniek te gebruiken en zoveel mogelijk explosieve en gecontroleerde
kracht.
Omdat er enkel gebruik wordt gemaakt van het eigen lichaamsgewicht is het bijna overal
mogelijk om deze sport te beoefenen. Attributen en uitgebreide parken kunnen het
overigens wel leuker en gemakkelijker maken.
Het leukste aan Calisthenics is dat de sporters onderling erg veel begrip en fascinatie
hebben voor elkaars kracht en motivatie. Wanneer je traint met een groep valt het direct op
dat de liefde voor de sport voorop staat en dat je samen het sterkste bent, dankzij inspiratie
en motivatie van de medesporters.

1.2 Diverse oefeningen

De sport bestaat uit honderden oefeningen, de één moeilijker dan de ander. Dit zorgt voor
veel variatie voor atleten en sporters, ten eerste omdat de meeste al een eigen voorkeur
hebben betreft de dingen die hij wilt leren, en ten tweede omdat niet iedereen alle
oefeningen goed beheerst.
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De kunst is om een zo breed mogelijke basis te creëren, met een goede balans tussen de
(soms) minder leuke maar effectieve oefeningen, en tegelijkertijd de leuke oefeningen.
Over het algemeen gezien is Calisthenics opgebouwd uit de volgende twee type oefeningen:
1 Dynamische oefeningen: hieronder vallen snelle en explosieve oefeningen (die veel
momentum vereisen) maar ook bewegende krachtoefeningen.
2 Statische Oefeningen: hieronder vallen alle Holds (stilstaande houdingen) maar ook slowmotion kracht oefeningen.
Dynamische oefeningen zijn veelal de indrukwekkendste om te zien. Hieronder vallen alle
salto’s, 360’s en oefeningen die enorm veel routine en kracht vereisen, die veel mensen
aanspreken. Maar ook basis bewegingen zoals opdrukken (push-ups) en optrekken (pullups) zijn een voorbeeld van dynamische oefeningen. Sommige dynamische bewegingen zijn
dan ook niet alleen gevaarlijk omdat je jezelf hierbij
kunt bezeren, maar ook omdat deze oefeningen het
meest blessuregevoelig zijn. Hierom is het cruciaal
dat je in de juiste volgorde traint om eerst voldoende
kracht op te bouwen, zodat je bij het oefenen van
moeilijke bewegingen jezelf niet blesseert.
Statische oefeningen zien er indrukwekkend uit, denk
aan bijvoorbeeld de “Human Flag”. Het vereist veel
oefening omdat hierbij bijna alle spiergroepen in het
lichaam moeten samenwerken. Het mooie aan Statische oefeningen is dat deze ‘’holds’’
vaak echt een mijlpaal zijn die je op een dag ‘’unlocked’’, en je jezelf met nog meer motivatie
verder kan ontwikkelen.
Wij hebben persoonlijk ervaren dat het misschien wel het allerbelangrijkste is om als eerste
alle basisoefeningen en basis holds goed te beheersen, hiermee een sterke romp te trainen,
en als laatste de ingewikkelde oefeningen te gaan leren. Dit is de meest veilige en snelste
manier om deze sport goed te leren.

1.3 Spierpijn en trainen

Voordat je vol motivatie 2x per dag gaat trainen, is het noodzakelijk om te weten wat je
maximaal kunt doen aan training. Wanneer jij gisteren hard hebt getraind zal je waarschijnlijk
spierpijn hebben en is de vraag automatisch: Zou ik wel moeten trainen nu?
Het antwoord is doorgaans: Nee, de spieren die echt pijn doen wil je niet nog meer
belasten. Spierpijn is eigenlijk een ander woord voor beschadigde spieren, dus geef ze de
tijd om te herstellen. Het is belangrijk dat je luistert naar je lichaam. Zodra je begint met
een eenvoudige push-up, maar je ervaart dit als zeer pijnlijk, dan sla je die oefening over.
Wanneer je buikspieren bij het lachen al pijnlijk zijn, sla je de buikspieroefeningen over die
dag.
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Je zult de intensiteit van je trainingen hier een beetje op moeten aanpassen. Wanneer je
2 uur lang met alle oefeningen tot het uiterste gaat, zul je veel spierpijn krijgen. Spierpijn
voelt natuurlijk alsof je echt iets hebt gedaan, toch is het verstandig en goed voor je lichaam
om tenminste de helft van je trainingen niet tot het uiterste te gaan maar gewoon lekker
beweegt en de oefeningen perfect probeert uit te voeren. Ook al is het niet extreem moeilijk
of zwaar, de vorm en de hoeveelheid beweging telt aan het einde van je training altijd mee
voor je progressie.
Op deze manier moet het mogelijk zijn om 3 tot 5 keer per week te trainen. Wissel
verschillende delen van het lichaam af per dag. En wanneer jij denkt dat een rustdag extra
nodig is, pak deze dan. Over het algemeen is het verstandiger om pas bij 100% herstel weer
te starten met trainen dan bij 90%. Hierdoor wordt je sneller sterk, en is de kans op blessures
aanzienlijk lager. Op het onderdeel “spierpijn en trainen” komen we later op terug.

1.4 Blessures

Bij elke sport (helaas ook bij Calisthenics) bestaat de kans dat je een blessure oploopt, al
is deze aanzienlijk minder vergeleken met andere sporten. Dit kan komen door te snel,
te moeilijke oefeningen uit te voeren, maar ook om bij onvolledig herstel te trainen. Het
belangrijkste om blessures te voorkomen is een goede warming up (hoofdstuk 2.1 wordt
hier uitgebreid aandacht aan besteed.) Wanneer je 1x een koude spier te zwaar belast, is
er al een kans dat je een blessure krijgt. Dit hangt af van je niveau en hoe regelmatig je een
bepaalde oefening doet.
Wanneer je onverhoopt toch een blessure hebt opgelopen, probeer dan concreet na te
gaan door welke oefening dit komt en geef je lichaam de tijd hiervan te herstellen. Stop in
alle gevallen direct met het belasten van dat lichaamsdeel of gewricht. Wacht tot ongeveer
2 dagen af hoe het herstel verloopt. Wanneer de pijn niet verminderd, vraag dan advies aan
een arts of fysiotherapeut.
Be safe, be warm.

1.5 Voeding en supplementen

Naast de perfecte verhouding van trainen en rusten is het ook noodzakelijk om “goed” te
eten. Je bent wat je eet. Als jij voedzaam en gezond eet kan je lichaam kracht en concentratie
leveren. Wij geven je geen eetschema, maar we zullen je uitleggen wat belangrijk is, en hoe
je goed voor je lichaam kan zorgen.

Voeding:

Er zijn vier noodzakelijke elementen waar je goed op moet letten.
1. Vocht. Essentieel voor het functioneren van het lichaam. Drink voornamelijk water,
thee, koffie (zonder melk en suiker) of andere dranken op waterbasis. Drink tenminste
de helft van je vocht als puur water.
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2. Vitamines en mineralen. Noodzakelijk voor alle orgaanfuncties en stofwisseling. Je
spieren en gewrichten hebben functies van de organen hard nodig om optimaal te
kunnen presteren. Vitaminen en mineralen zitten van nature in alle fruitsoorten ,
groenten, vlees, noten, vruchten en kruiden.
3. Brandstof. De benzine voor je lichaam. Met brandstof wordt er energie geleverd. Er
zijn 3 soorten brandstoffen. Afhankelijk van je stofwisseling is de één effectiever dan
de ander:
Koolhydraten: de krachtigste brandstof. Door het eten van koolhydraten kan je
lichaam snel energie leveren. Koolhydraten voor je spieren vind je in: granen,
brood, pasta’s, aardappelen, rijst en suiker. (let op: beperk de hoeveelheid
koolhydraatbronnen
Vetten: De langzamere brandstof. Met vetten kan
je lichaam langdurig energie leveren, belangrijk
voor work-outs en cardio-sessies, maar vetten
zijn ook noodzakelijk voor het functioneren van
je hersenen en je organen. Gezonde vetten zijn
cruciaal voor je lichaam en deze kun je halen
uit: vlees (alle soorten), bepaalde groentes,
vruchten, noten, pitten, zaden, avocado, oliën,
boter of zuivel.
Eiwitten: De reservetank. Wanneer er geen koolhydraten of vetten meer ter
beschikking zijn, zal je lichaam eiwitten gaan gebruiken als brandstof. Dit is geen
gunstig scenario omdat de eiwitten juist nodig zijn voor het herstel van je spieren en
cellen.
4. Eiwitten. Ook bouwstenen of proteïne genoemd. Zorgt ervoor dat je lichaam
beschadigde cellen en weefsels kan herstellen. Eiwitten kunnen als brandstof dienen
maar zijn van nature bouwstoffen. Deze zijn noodzakelijk voor een goed en snel
herstel na trainingen, maar ook bij blessures. Eiwitten zijn gemakkelijk tot je te nemen
uit: vlees/vleesvervangers, eieren, vis, noten, pitten, zaden, groentes, vruchten, granen
en zuivel.
Wanneer we gaan kijken naar de exacte voedingswaarden wordt het erg ingewikkeld,
persoonlijk denken wij dat het belangrijk is om in ieder geval gevarieerd, maar ook
gezond/vers te eten wanneer je Calisthenics beoefend. Wij zijn een groot voorstander van
“Intermittent Fasting” en een “Ketogene levensstijl”. Deze manier van eten bevorderd je
hormoonbalans, zorgt voor een gezond metabolisme (stofwisseling) en laat je hongergevoel
werken zoals het hoort.
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Wanneer je meer informatie wil over Intermittent Fasting verwijzen wij je graag naar ons
gratis infoblad ‘’Vasten Als Een Pro’’. Dit is te vinden op onze website:
www.bodyweightsports.nl

Supplementen

Vast en zeker heb je ooit gehoord van supplementen, deze zijn er inmiddels duizenden
verschillende soorten. Wij zijn geen voorstander van het gebruik van supplementen tenzij
je d.m.v. een onderzoek erachter bent gekomen dat je van bepaalde vitaminen of mineralen
extreme tekorten hebt. Over het algemeen zul je bij een gevarieerd en gezond eetpatroon
niet zomaar een dusdanig tekort opbouwen dat je hiervoor supplementen nodig hebt. Hier
hebben wij wel 1 uitzondering in namelijk: Vitamine D (de vitamine die je lichaam aanmaakt
via blootstelling aan de zon). Ongeveer 90% van de wereldpopulatie heeft hier een tekort
aan (zeker in de winter) vanwege het feit dat we zoveel binnen zitten en altijd zonnebrand
gebruiken.
Veel sporters gebruiken ‘’pre-workout’’, Creatine of BCAA (aminozuren). Alhoewel de
suppletie hiervan je prestaties tijdens het sporten positief kunnen beïnvloeden, zijn wij
persoonlijk geen voorstander hiervan. We zijn van mening dat je beter je grenzen en ‘’ware’’
kracht kunt zien en meten wanneer je geen supplementen gebruikt.
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Hoofdstuk 2

CALISTHENICS
TRAININGSLEER
Nu je wat meer weet over calisthenics, spierpijn, blessures en voeding, wil je vast snel
beginnen met trainen. In dit hoofdstuk gaan wij je uitleggen hoe jij het beste kunt beginnen
met Calisthenics. Je zal verschillende manieren van trainen leren toe te passen om voor
jou zo efficiënt mogelijke trainingen te kunnen hebben. Belangrijk is: begin met de basis,
verbeter de basis, wordt meester van de basis. Dit maakt jouw start met Calisthenics het
meest effectief.

2.1 De Warming up

Voordat je begint, zal je goed opgewarmd moeten zijn. Wij zullen je kort uitleggen wat de
belangrijkste factoren zijn voor een goede warming up.
1. Temperatuur: Zorg ervoor dat je algehele temperatuur omhoog gaat. Dit kan door
middel van touwspringen, dribbelen of joggen, maar uiteraard ook door ‘’voor jou’’ zeer
gemakkelijke oefeningen uit te voeren. Alle oefeningen die goed zijn voor je conditie
kunnen goed zijn om je temperatuur te verhogen. Het is oké dat je een beetje buiten
adem raakt. Zorg voor constante beweging gedurende 3 – 6 minuten.
2. Spieren activeren: Afhankelijk van de training die je gepland hebt, is het verstandig
om de spieren die hiervoor nodig zijn alvast extra op te warmen. Voer eenvoudige
oefeningen uit zoals “hangen”, Squats of Push-ups (eventueel op de knieën) om de
betreffende spieren voor te bereiden op zwaardere krachttraining. Probeer dit 3 – 6
minuten vol te houden zonder dat je spieren erg gaan verzuren.
3. Gewrichten smeren: Het beste is om elk gewricht die je wil belasten tijdens je training
goed los te draaien en te bewegen. Hierdoor worden ze warm en goed gesmeerd, ook
dit is zeer noodzakelijk om blessures en ontstekingen te voorkomen.
Een goede warming up is noodzakelijk om niet alleen veilig, maar ook met veel progressie
te kunnen trainen. Oefeningen gaan beter wanneer je goed opgewarmd bent. Begin nooit
aan een training zonder warming up.

2.2 Mobiliteit

Als deel van, of aansluitend aan, je warming-up is het verstandig om enkele
mobiliteitsoefeningen uit te voeren. Hiermee bedoelen we de dynamische grens van je
spieren, pezen en gewrichten aantikken. Hierdoor vergroot je de doorbloeding en zal je
training soepeler verlopen. Gebruik de volgende basis mobiliteit oefeningen om elke
training net iets flexibeler te worden en veilig de zwaardere oefeningen te kunnen trainen.
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Je hoeft niet perse alle mobiliteit oefeningen in elke training te doen. het belangrijkste is
dat je ze regelmatig en altijd rustig uitvoert. Er zijn diverse mobiliteitsoefeningen. Deze
oefeningen kun je altijd uitvoeren, ook als je niet gaat trainen maar gewoon even wilt
bewegen. We geven je een aantal voorbeelden.
Lage squat:
Watch video
Hierbij ga je in je diepste squat proberen een ontspannen houding te krijgen, je kunt je
knieen hierin om en om een beetje naar binnen bewegen. Probeer zo recht op mogelijk te
zitten en je hakken op de grond te houden. Voer deze tenminste 15 tot 30 seconden uit.
Van hol naar bol:
Watch video
Op handen en knieën jezelf hol en bol maken. Deze is perfect om al je core spieren van voor
naar achter te laten werken. Duw bij het bol maken jezelf zo ver mogelijk uit de grond. Kijk
bij het hol maken naar boven en kantel je bekken zo ver als mogelijk naar achteren(billen
omhoog). Voer deze tenminste een aantal keer rustig uit.
De windmolen:
Watch video
Met gespreide gestrekte benen kruislinks je schenen/tenen aantikken. Hiermee komt er
korte rek op je schouders, borst, benen en buikspieren. Deze kan je iets sneller uitvoeren
dan andere mobiliteit oefeningen.
De jagende kat:
Watch video
op de knieën met handen ver vooruit je borst naar de grond drukken. Beweeg hierin
langzaam op en neer.
Watch video
Van hol naar mountain:
vanuit een (voorzichtig) doorgezakte opdrukhouding naar een uitgeduwde mountain
positie. Deze is net als ‘’de hol naar bol’’ effectief voor je core- en schouderspieren.

2.3 Calisthenics Basis Oefeningen

Er zijn verschillende basisoefeningen waar je mee kan starten. Om te beginnen kun je
elke oefening even uitproberen, om te weten hoe sterk je hierin bent. Zo weet je in het
vervolg ook beter welke oefeningen je als doelen moet gaan stellen. Hieronder zullen wij de
belangrijkste oefeningen uitleggen die we in dit programma gebruiken:

De push-up

De push-up is één van de meest effectieve oefeningen voor het bovenlijf en de core. Er
zijn tientallen verschillende soorten push-ups, de één moeilijker dan de ander zoals de
Diamond push-up, de Wide push-up en de Push-up Clap. Push-ups doen we altijd op
handen en voeten op de grond, wanneer een push-up te moeilijk voor je is om uit te voeren,
kan je deze op handen en knieën doen.
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Watch video

De normale Push-up
Op handen en voeten jezelf met een recht lichaam naar
de grond laten zakken en weer omhoog drukken. Hierbij
wil je je handen op schouderbreedte zetten en recht
onder je schouders. Je ellebogen gaan hierbij schuin
naar achteren.
Watch video

De Diamond Push-up
Het opdrukken met de handen dicht bij elkaar, zodat de
wijsvingers en duimen elkaar raken. Hierbij sta je met
je handen ter hoogte van je borst, iets lager dan bij de
normale Push-up.
Watch video

De Wide Push-up
Het opdrukken met de handen ver uit elkaar, een Wide
Push-up kun je breder maken tot het punt dat bij jou
goed voelt.

Watch video

De Push-up Clap
De klassieke push-up, maar nu met een klap er tussenin.
Wanneer je jezelf afduwt, druk jezelf dan de lucht in, en
klap in je handen.

De pull-up

De pull-up is één van de belangrijkste basisoefeningen in Calisthenics. Een pull-up is het
optrekken van je lichaam aan een stang. Ook hierin zijn er tientallen variaties, de één
moeilijker dan de ander. De belangrijkste basis variatie hiervan is de Bar-row. Wanneer een
pull-up of variatie van een pull-up te moeilijk is om uit te voeren, kun je een resistance band
(elastiek) gebruiken ter ondersteuning. Ook is het bij sommige variaties mogelijk om alleen
de negatieve (de omlaag beweging) te oefenen wanneer je geen resistance band hebt. Bij
alle manieren van optrekken is het noodzakelijk om de beweging zo volledig mogelijk uit te
voeren. Probeer elke keer van volledig gestrekte armen, tot zo hoog mogelijk opgetrokken
armen de oefening te doen. Hierdoor gaat de progressie 2x zo snel.
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Watch video

De normale Pull-up
plaats de handen op schouderbreedte aan de hoge
stang, trek jezelf met gestrekt lichaam omhoog totdat
je kin boven de stang uitkomt. Belangrijk hierbij is dat je
geen momentum gebruikt, enkel kracht. Als je omhoog
springt met behulp van je benen, kun je de negatieve
beweging gecontroleerd uitvoeren.

Watch video

De Bar-row
Voor een bar-row is het belangrijk om een stang te
hebben ter hoogte van je heupen of iets hoger. Plaats nu
je handen op schouderbreedte op de stang en ga er met
je lichaam gestrekt onder hangen. In deze positie moet
het mogelijk zijn om jezelf op te trekken terwijl je voeten
op de grond blijven. De belangrijkste aandachtspunten
hierbij zijn een gestrekt lichaam, én dat je met je armen
van volledig gestrekt; naar zo hoog mogelijk optrekt.
Watch video

Chin-up
Een Chin-up kun je ook de biceps variant van de pullup noemen. Voor veel mensen is deze oefening iets
makkelijker uit te voeren. Dit komt doordat over het
algemeen de biceps in eerste instantie sterker en beter
ontwikkeld zijn dan de spieren die je nodig hebt voor
een Pull-up.
Watch video

Pull-over
Een Pullover is de basis om bovenop de hoge stang te
komen, en daarnaast erg belangrijk om een goede basis
te krijgen voor alle toekomstige oefeningen.
Bij een Pullover ga je vanuit een hangende positie door
middel van een stukje pull-up in combinatie met het
omhoog brengen van je benen, achterover tot bovenop
de stang. Je maakt in principe een koprol achteruit.
Wanneer je sterke buikspieren hebt, en goede pull-ups
kunt uitvoeren moet deze oefening goed uit te voeren
zijn. (de Pull-over zit niet in de trainingsschema’s van dit
programma. Deze kun je los oefenen)
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Squat

Squats kennen de meeste mensen wel, één van de belangrijkste basisoefeningen voor je
bovenbenen. Door je knieën zakken en weer uitduwen, het lijkt erg simpel maar er zijn een
aantal belangrijke aandachtspunten. Ook bij Squats zijn er veel variaties, bijvoorbeeld:
Jump Squats en de gevorderde Pistol Squat.
Watch video

De normale Squat
Ga met je benen iets wijder dan schouderbreedte
staan en draai ze 45 graden naar buiten. Zak nu door
je benen met je hele gewicht op je hakken, tijdens het
zakken kun je je armen naar voren bewegen. Wanneer
je met je benen 90 graden gebogen bent of dieper kun
je weer terug omhoog, duw hierbij weer op je hakken.
Tijdens het omhoog bewegen kun je je armen weer
laten zakken. Wanneer je weer boven bent, duw je
heupen naar voren zodat je weer helemaal rechtop
staat. Het is belangrijk om tijdens de Squat constant
je knieën naar buiten te duwen, zodat er minimale
spanning op je kniebanden komt.
Watch video

De Jump Squat
Bij de Jump Squat gelden exact dezelfde
aandachtspunten. Hierbij strek je niet alleen uit
wanneer je boven bent, maar spring je ook de lucht in.
Land op dezelfde plaats als je startpositie en zak met
behulp van de zwaartekracht in één beweging weer
naar beneden. Hierbij komt best veel controle kijken.
Deze techniek heb je snel onder controle.

Watch video

De Pistol Squat
De Pistol squat is een gevorderde variant van de Squat.
Hierbij voeren we een normale Squat uit, maar dan op
1 been. Tijdens het zakken strek je de andere been uit
naar voren samen met je armen. Druk vervolgens met
1 been én al het gewicht op je hak jezelf weer omhoog.
Wanneer je deze correct en tot onder kunt uitvoeren
heb je al aardig sterke benen. In dit programma doen
we ‘’assisted’’ Pistol Squats (met hulp van je armen aan
een stang) omdat deze vaker en veiliger te trainen zijn
dan een vrijstaande Pistol Squat.
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Dip (omlaag gaan)

Dips zijn een erg belangrijke oefening in Calisthenics. Het zorgt voor ijzersterke schouders,
triceps en borstspieren. Deze zijn noodzakelijk om goed in Calisthenics te worden. Dips kun
je uitvoeren op 2 parallel stangen of op 1 stang.

Watch video

De normale Dip
Start vanuit steunpositie op 2 parallel stangen met op
elke stang 1 hand. Vervolgens zak je naar beneden met
je ellebogen zo ver mogelijk naar achteren gericht,
hierdoor komt er de meeste spanning op je triceps.
Zak tot je armen ongeveer 90 graden staan en duw
jezelf weer omhoog totdat je armen volledig gestrekt
zijn (niet overstrekken). Het dieper zakken is sterk af te
raden. Hierdoor komt er een te zware spanning op je
schouder, dat weer blessures kan veroorzaken.
Zak tot zo diep dat voor jou mogelijk is. Door het vaker
te oefenen zal het steeds beter gaan.
Watch video

Bar-dips
De Bar-dip is het dippen op 1 stang. Plaats je handen
iets wijder dan schouderbreedte en start met je armen
volledig gestrekt, zak nu zo ver mogelijk door je armen.
Op het diepste punt kunnen je bovenste buikspieren de
stang aanraken, vervolgens duw je jezelf weer uit naar
boven totdat je armen weer volledig gestrekt zijn (niet
overstrekken). Belangrijk bij de bar-dip is dat aan de
bovenkant je schouders goed uitdrukt. Het is niet erg
als je bar-dip nog niet tot het diepste punt gaat, door te
oefenen zal het steeds beter en dieper moeten lukken.
Watch video

Leg raises
Buikspieren tot het uiterste. Ga op je rug op de grond
liggen met je benen gestrekt. Houd je hoofd en schouders
in de lucht en breng je benen gestrekt helemaal naar
boven. Vanaf daar wil je weer zo ver mogelijk zakken
zonder je benen op de grond te leggen. Vanaf hier ga je
weer omhoog.
De oefening wordt makkelijker wanneer je je handen
onder je billen plaatst, en de oefening wordt moeilijker
wanneer je je armen naast je houdt, net iets boven de
grond.
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Watch video

Pole hip raise
De voorbereiding op de dragon flag. Bij een pole hip
raise ga je gestrekt op de grond liggen met je hoofd
een paar centimeter van een object waar je je aan kunt
vasthouden (dit kan bijv. een paal of lage stang zijn). Pak
het object vast met je handen boven je hoofd. Probeer
je hele lichaam naar een verticale positie te krijgen. Dit
is de beginpositie van de Pole hip raise. Probeer vanuit
die verticale positie langzaam je benen en heupen te
laten zakken. Begin opnieuw door je benen en heupen
weer naar de verticale positie te krijgen.
Watch video

Hanging knee-raise
Een geweldige oefening voor gripkracht en buikspieren.
Ga aan een bar hangen en trek je knieën in. Wanneer
je je benen weer laat zakken probeer ze iets naar voren
te houden te houden. Hierdoor blijft de spanning op je
core actief en is de oefening veel effectiever.
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Lunge

Lunges zijn de wederhelft van Squats. Je gebruikt de stabiliteitspieren in je benen samen
met je core spieren. Lunges zien er eenvoudig uit, maar je moet ze zeker niet onderschatten
in hun effectiviteit.
Watch video

De normale Lunge
Start met 2 benen naast elkaar, en je maakt een grote
stap naar voren. Zak nu door je benen met je lichaam
volledig rechtop, wanneer je knie bijna de grond raakt
is het de bedoeling dat je voorste been ongeveer 90
graden gebogen staat. Het is belangrijk dat je voorste
knie nooit voorbij je voorste teen komt, om gevaarlijke
spanning op de kniebanden te voorkomen. Vervolgens
duw je jezelf omhoog en terug naar achteren om weer
in de startpositie te komen.
Wanneer je balanceren moeilijk vindt bij de Lunge, kun
je je benen al in de startpositie + tijdens de Lunge iets
verder uit elkaar zetten, dit zorgt voor een betere balans.
Watch video

De Walking Lunge
De Walking Lunge begint hetzelfde als de normale
Lunge, echter duw je jezelf alleen niet terug naar de
startpositie, maar duw je jezelf naar voren en omhoog
om weer een volgende Lunge te maken met de andere
been. Bij Walking lunges gebruik je meer hamstrings en
meer stabiliteitspieren.
Watch video

Lunge Jumps
De klassieke Lunge met een sprong. Door tussen je
Lunges te springen en tegelijk om te wisselen van been,
voer je Lunges uit met een stuk meer explosiviteit en
coördinatie.
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Touwspringen

Een must in de basis van Calisthenics. Omdat je in deze sport grotendeels het bovenlijf
gebruikt, is het minstens zo belangrijk om de benen te trainen. Touwspringen is niet
alleen goed voor de kuitspieren, maar ook voor je algehele conditie. Het bevorderd de
stofwisseling en is in tegenstelling tot hardlopen niet belastend voor onze knieën. Dit geldt
alleen wanneer het springen correct wordt uitgevoerd. Dit betekent dat je zoveel mogelijk
met je kuiten springt. Als je jezelf op de grond afduwt, zijn je benen nagenoeg al gestrekt.
De klap van het neerkomen zal op deze manier niet op je kniebanden komen, maar op je
kuitspieren.
Tijdens het touwspringen kun je diverse variaties aanbrengen om het uitdagend en
afwisselend te houden. Je kunt bijvoorbeeld wisselen van been, waardoor je elke keer op
1 been afzet , of je probeert om 2 rondjes te draaien met het touw, terwijl je maar 1 keer
springt. Dit heet een Double-under.
Let op: wanneer je niet regelmatig touw springt, is het gevaarlijk om ineens dagelijks zeer
intensief te gaan springen. Bouw het langzaam op en zorg dat je niet met spierpijn gaat
touwspringen. Het kan zijn dat je zogenoemde ‘’springschenen’’ als blessure krijgt, dit
maakt touwspringen zeer pijnlijk. Bekijk paragraaf 1.4: Blessures wanneer je hier last van
hebt.

2.4 Basis Holds

Een belangrijk element in Calisthenics zijn de Holds, ofwel statische houdingen. In deze
paragraaf leer je met welke effectieve holds je kan starten en hoe je deze het beste kunt
uitvoeren.

Watch video

Frog stance
De Frog stance is een belangrijke positie die de basis
vormt om een handstand te kunnen doen. Hierbij train
en stretch je de polsen en leer je goede concentratie
krijgen tijdens het balanceren.

Watch video

L-sit
Deze hold is een bekende houding binnen de turnwereld.
Een L-sit kun je op verschillende manier uitvoeren.
Bijvoorbeeld hangend aan de stang, of steunend op
een dip bar. De moeilijkste variant is op de grond. Een
L-sit zorgt voor ijzersterke buik en corespieren, ook je
schouders, armen en nekspieren worden hierbij goed
getraind.

w w w. b o dy weightspo r ts. nl

17

R

Watch video

Planking
Dit is een bekende oefening: op onderarmen en voeten
kaarsrecht blijven staan. Planking is goed voor veel
spieren, maar voornamelijk de buik en core. Wanneer je
vaak ‘’Plankt’’ wordt je uithoudingsvermogen beter en
train je het strak houden van je hele lichaam.
Watch video

Wallsit
Een grappig uitziende hold. Een Wallsit is met je rug
tegen de muur zitten en je benen gebogen alsof je op
een stoel zit. Deze hold zorgt voor stalen bovenbenen.
Een gevorderde variant hierop is de Wallsit op 1 been.
Watch video

Pull-up/Chin-up hold
Deze hold is belangrijk als basis hold. Leer en versterk
pull-ups of chin-ups door met een sprong jezelf op te
trekken tot de hoogst mogelijk positie. Met veel oefening
moet deze hold elke keer iets hoger te doen zijn.

2.5 Sets en Repetities

Nu je de belangrijkste basisoefeningen en holds weet en hebt gezien zullen wij je uitleggen
hoe je hiermee het beste aan de slag kunt om verder te groeien.
Maak sets in oefeningen: een set betekend dat je een X- aantal herhalingen van een oefening
direct achter elkaar uitvoert. Om goed te bepalen hoeveel sets en hoeveel herhalingen je
moet doen tijdens een training, is het belangrijk om te weten wat je spieren aankunnen en
wat je doel is van een training.
Dit programma is speciaal ontwikkeld voor iedereen die start met calisthenics. Het
algemene doel is om de basisoefeningen goed te beheersen en vanuit daar te gaan kijken
wat je het liefste wilt gaan leren of bereiken. Het is belangrijk om tenminste 3 tot 6 sets van
een oefening uit te voeren per training.
Bij holds werkt het weer net wat anders. Het trainen van holds kun je prima in sets uitvoeren,
alleen is de duur van een hold niet bepalend voor verschillende progressiepunten.
Wanneer je een hold uitvoert, train je vrijwel alle progressiepunten tegelijk. Het is belangrijk
dat je probeert je hold elke keer iets beter uit te voeren qua vorm, maar ook in de duur
ervan.
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Over het algemeen geldt de volgende regel: Als je een hold meer dan 30 seconden kunt
uitvoeren in perfecte vorm, train je enkel nog het uithoudingsvermogen in die hold. Je kunt
de moeilijkheidsgraad van een hold verhogen om kracht te blijven ontwikkelen.
Het uitgangspunt voor optimale progressie is dat je blijft variëren. Niet alleen in sets of
herhalingen, maar ook in oefeningen en holds. Train nooit weken achter elkaar op exact
dezelfde manier. Als je blijft doen wat je altijd deed, zal je nooit meer kunnen dan je altijd
kon.
Wanneer je jouw lichaam iets nieuws laat doen dat moeilijker of zwaarder is dan de vorige
training, zal jouw herstel hierop gebaseerd zijn en maak je maximale progressie.
In het Hoofdstuk “Starten met trainen” kun je eenvoudig complete trainingsschema’s
vinden. Ook wordt er uitgelegd hoe je hierin het beste kunt variëren.

2.6 Explosief of gecontroleerd

Een interessante vraag die vaak wordt gesteld wordt :
Snel en veel herhalingen, of langzaam en minder?
Het antwoord hierop kunnen jullie nu wellicht ook wel geven: beide is goed.
Variatie is de sleutel van progressie, dit betekend ook in de manier waarop je een bepaalde
oefening uitvoert. Eerst zullen we uitleggen wat explosief en gecontroleerd betekent.
Explosief: Het leveren van een grote hoeveelheid kracht in een korte tijd. Bij explosiviteit
draait het om de versnelling van je kracht. Om explosief te worden in een bepaalde oefening
is het niet nodig om meer kracht te kunnen leveren, maar juist om de beschikbare kracht
sneller te leveren.
Om explosief te worden is het noodzakelijk om je spieren de kans te geven explosief te
kunnen zijn. Dit kan doormiddel van resistance bands, hulp van anderen, of door oefeningen
met minder gewicht uit te voeren waardoor je snel en explosief kracht kunt leveren.
Gecontroleerd: Het leveren van nauwkeurige kracht over een langere tijd. Bij controle
over je lichaam werken je spieren nauw samen met je zenuwstelsel. Om een oefeningen
gecontroleerd uit te voeren, moeten onze hersenen zeer precies handelen in het aanspannen
van verschillende spieren.
Interessant om te weten: Hier komt het trillen van de spieren tijdens oefeningen vandaan.
Wanneer ons zenuwstelsel nog niet dusdanig ontwikkeld is om in een oefening complete
controle te hebben, zullen de spieren door het gebrek aan sturing gaan trillen. Gelukkig kan
dit door training van de betreffende beweging verholpen worden.
Wanneer je een goede basis wilt opbouwen in Calisthenics zul je ervoor moeten zorgen
dat je lichaam zo optimaal mogelijk getraind wordt. De bedoeling is dan ook dat je soms
explosief traint, en soms gecontroleerd. Afwisselen tijdens trainingen is ook erg variërend
en dus goed.
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Hoofdstuk 3

STARTEN MET TRAINEN
Je hebt nu al veel kennis opgedaan over warming-ups, basisoefeningen en holds. Nu is het
tijd om echt te gaan trainen. Dit hoofdstuk gaat over het aantal trainingen, trainschema’s,
rustdagen en mindset, we wensen je alvast heel veel succes met je eerste Bodyweight
training.

3.1 Het beste trainingsplan voor jou

Iedereen traint op een andere manier. Daarom is het belangrijk dat je erachter komt hoeveel
tijd je hebt om te trainen en hoe vaak je zin hebt om te trainen en wat je lichaam aankan
i.v.m. eventuele overbelasting. Voor optimale progressie is het handig om de onderstaande
richtlijnen aan te houden. Je kunt hiermee je trainingen voor deze week alvast plannen
qua dagen en tijden. Afhankelijk van je niveau kun je vaker, minder vaak of zwaarder gaan
trainen. Ook waar je voornamelijk de focus legt is verschillend bij elk niveau.
Niveau 1: Moeite met basis oefeningen
Aantal trainingen: 1 tot 3x per week 30 minuten tot 1 uur
Soorten oefeningen: basisoefeningen, basis holds en mobiliteit
Intensiteit: matig tot licht
Focus op: veel herhalingen (12+ per set) en correcte vorm
Niveau 2: Weinig moeite met basisoefeningen
Aantal trainingen: 2 tot 4x per week 30 minuten tot 1 uur
soorten oefeningen: basisoefeningen, basis holds en mobiliteit
Intensiteit: licht tot zwaar
Focus op: matige herhalingen(8-10 per set) en correcte vorm, varieer intensiteit per training
Niveau 3: Sterk met basisoefeningen
Aantal trainingen: 2 tot 4x per week 30 minuten tot 1.5 uur
Soorten oefeningen: basisoefeningen, basis holds, mobiliteit en progressieoefeningen
Intensiteit: licht tot extreem zwaar
Focus op: Matige tot weinig herhalingen(5-10 per set), correcte vorm, varieer intensiteit per
training
Niveau 4: Startend atleet
Aantal trainingen: 2 tot 5x per week 30 minuten tot 1.5 uur
Soorten oefeningen: basisoefeningen, basis holds, mobiliteit en progressieoefeningen
Intensiteit: licht tot extreem zwaar
Focus op: Matige tot minimaal herhalingen (3-10 per set), correcte vorm, vaker hoge
intensiteit dan laag
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Niveau 5: Atleet
Aantal trainingen: 2 tot 5x per week 30 minuten tot 2 uur
Soorten oefeningen: gevorderden basisoefeningen en holds, mobiliteit, moeilijke
oefeningen en holds
Intensiteit: matig tot extreem zwaar
Focus op: Nieuwe oefeningen leren, technische oefeningen vaak herhalen, gevorderde
holds langdurig vasthouden, Basis oefeningen bijhouden, correcte vorm, vaker hoge
intensiteit dan laag.
Voor alle niveaus gelden de volgende vuistregels:
1. De intensiteit van oefeningen in een training mag alleen hoog zijn wanneer je geen tot
weinig spierpijn hebt.
2. Met matige tot veel spierpijn dien je alleen mobiliteit en (voor jou) eenvoudige
oefeningen te trainen.
3. Wissel de intensiteit van elke oefening per training af.

3.2 Trainingsschema’s

Nu gaan we echt aan de slag. In deze paragraaf vind je de 5 trainingsschema’s die wij aan
de hand van de oefeningen in dit programma voor je hebben ontworpen. Je kunt op elke
oefening in een schema klikken om de instructie video te bekijken. Probeer de oefeningen
exact zoals in de video na te doen voor het aantal herhalingen dat aangegeven wordt.
Wanneer een oefening niet goed lukt of te moeilijk is op dit moment, lees dan de beschrijving
in paragraven 2.3 en 2.4 om te weten hoe je deze kunt vereenvoudigen. Wanneer je een
oefening niet voor het aantal herhalingen per set achter elkaar kunt uitvoeren, probeer dan
een korte rust van 5-10 seconden te nemen om vervolgens je set toch af te maken.
De ontworpen trainschema’s zijn Full body, dit betekend dat je met elk schema je gehele
lichaam traint. Wij zijn van mening dat je voor een goede basis de eerste paar weken elke
training het beste Full body kunt trainen. Hiermee kun je soepel door een training gaan en
belast je 1 spiergroep nooit teveel zodat de kans op een blessure of dagenlang spierpijn
minimaal wordt. Wanneer je toch graag per training 1 of 2 spiergroepen traint, kun je
natuurlijk zelf een soortgelijk schema inrichten met de oefeningen die je kent.
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Schema 1

niveau 1+
3X12

2X12

2X12

3X20

Push-ups
Watch video

Pull-ups

Watch video

Jump Squats
Watch video

Hanging knee raises
Watch video

Squats

3X20

Watch video

2X14

Watch video

4X5 sec.

Watch video

3X14

Lunges

L-sit

3X20

3X10 sec.

4X12

Leg raises
Watch video

Frog stance
Watch video

Bar-rows

Watch video

Walking Lunges
Watch video
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Schema 2

niveau 1+
Plank

3X90 sec.

Watch video

2X10

Watch video

3X10 sec.

3X8

Bar-dips

Pull-up hold
Watch video

Chin-ups
Watch video

3X12

Wide Push-ups

2X15

4X10

Pole hip raises

2X24

2X25 sec.

2X10

Watch video

Watch video

Wallsit

Watch video

Push-up claps
Watch video
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3X12

4X8

Hanging knee raises
Watch video

Leg raises
Watch video

Lunge Jumps
Watch video

Pistol Squat
Watch video
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Schema 3

niveau 2+
Pull-up

3X8

Watch video

1X12

Watch video

4X10 sec.

3X16

2X8

Chin-up

Watch video

3X8

Push-up

4X14

Pole hip raise

2X25

Frog stance

3X15

Jump Squats

3X10

Watch video

Lunge jumps
Watch video

2X30

Watch video

Watch video

Leg raises
Watch video
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2X60

Diamond Push-up
Watch video

Hanging knee raises
Watch video

Dips

Watch video

sec.

Plank

Watch video
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Schema 4

niveau 3+

4X8

2X8

4X8

Hanging knee raises

3X15

L-sit

3X12

Diamond Push-ups

2X35

Pull-ups

2X12

Wallsit

Watch video

sec.

2X60

2X20

Walking Lunges

2X20

Watch video

Watch video

sec.

Watch video

Pistol Squat
Watch video

Watch video

Watch video

Bar-rows
Watch video

Squats

Watch video

Chin-up hold

3X15

Bar-rows

2X20

Leg raises

2X10

Pole hip raises

1X30

Leg raises

2X10

Push-up claps

sec.

Watch video

Watch video

Watch video
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Watch video
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Schema 5

niveau 3+
2X8

4X10

5X8

4X8

2X10 sec.

Wide Push-up
Watch video

Diamond push-up

2X8

Watch video

2X8

Push-up

Watch video

Chin-ups

3X20

Hanging knee raises

6X12

Squat jumps

Dips

1X40

Leg raises

1X30

Hanging knee raises

Pull-up hold

2X16

Bar-rows

Watch video

Watch video

Bar-dips

Watch video

Chin-up hold
Watch video

2X10 sec.

2X24

Watch video

Watch video

Watch video

Watch video

Watch video

Watch video

Walking lunges
Watch video
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3.3 Creëer variatie in trainingen

Om je lichaam op alle manieren te prikkelen is het belangrijk om elke training net anders in
te delen. Naast dat je natuurlijk simpelweg een ander trainschema gebruikt, kun je ook het
schema eens van onderen naar boven uitvoeren.
Om per oefening te variëren raden wij aan om de snelheid per herhaling ook regelmatig te
variëren van snelle explosieve bewegingen naar langzame rustige herhalingen. Zo weet je
zeker dat je spieren elke keer een nieuwe uitdaging krijgen wat uit eindelijk zorgt voor de
snelste progressie.
Wanneer jij meester bent van alle trainschema’s kun je natuurlijk ook 2 schema’s in 1
training doen, of 2 keer hetzelfde schema achter elkaar.

3.4 Rustdagen en herstel

Na een training is het erg belangrijk om te beseffen hoe zwaar deze training was. Probeer
in te schatten welke oefening beter ging dan de vorige keer en of je wellicht al tegen het
volgende niveau aanzit.
Om voldoende rust aan je lichaam te geven raden wij het altijd aan om na een zware training
tenminste 1 of 2 dagen rust te nemen voordat je weer een zware training gaat doen.
Op rustdagen kun je daarentegen wel trainen. Mobiliteitsoefeningen en (voor jou)
eenvoudige oefeningen of schema’s kun je gerust op een rustdag doen. Uiteindelijk is
hoeveel je traint wel een bepalende factor in je progressie.
Wanneer je flink spierpijn hebt moet je de pijnlijke spieren niet zwaar belasten totdat de
spierpijn voor tenminste 80% weg is (bij voorkeur 100%). Beweging en licht stretchen is wel
erg goed voor de doorbloeding en het herstel.

3.5 Mindset in training

Ook al is dit de laatste paragraaf van deze online workshop, het is een van de belangrijkste
aspecten van je hele training: De Mindset in je trainingen.
Wat bedoelen we precies met Mindset? Dit gaat over jouw gedachten voor, tijdens en na het
trainen. Hoe positief of negatief deze zijn, maakt het verschil tussen een goede of slechte
training ‘’voor je gevoel’’.
We hebben als eerst te maken met directe motivatie, hiermee bedoelen wij: Hoe graag wil
je zelf gaan trainen? Hoeveel moeite wil je zelf doen om fysiek iets te bereiken?
Deze vragen kunnen jou al dusdanig veel motivatie opleveren om dan ook daadwerkelijk te
gaan trainen, maar ook om bijvoorbeeld gezond te eten.
Ook indirecte motivatie is iets waar iedereen mee te maken heeft. Hiermee bedoelen
wij: Ga jij harder trainen als je een vriend/vriendin ook hard ziet trainen? Kan een vriend/
vriendin jou overhalen om te gaan trainen als je zelf geen zin heb? Kan een vriend/vriendin
jou intensiever laten trainen?
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Indirecte motivatie zorgt ervoor dat jij het maximale uit je trainingen kan halen en geen
enkele training overslaat.
Als laatste is inspiratie erg belangrijk om gemotiveerd te gaan trainen. Het zien van gave
video’s of foto’s van andere sporters, maar ook het zien van jouw trainingsbuddy kan je
motiveren om zelf nog beter je best te doen.
Wat wij je hierin willen meegeven is: gebruik inspiratie als voeding voor je mindset. Iets wat
een ander kan bereiken kun jij ook. Natuurlijk is dit niet altijd 100% waar, maar zolang jij er
zelf in gelooft is de kans zeer groot. Als je dit niet geloofd dan weten we in ieder geval zeker
dat het ook niet gaat gebeuren.
Geloof in jezelf, jij wil dit, jij kan dit.
Jouw doorzettingsvermogen hangt hier volledig vanaf. Wanneer jij door kan gaan waar een
ander stopt, ben je 1 stap dichterbij het bereiken van jouw eigen doelen.
Wanneer iets 15 x niet is gelukt, maar je gaat toch door, ben je 15 keer verder gegaan dan
een ander zou doen. Hiermee is jouw kans om je doel te bereiken 15 keer groter geworden.
We kunnen je uitleggen hoe belangrijk jouw mindset is voor je progressie, maar dit zal je
zelf ook gaan ervaren. Er zijn honderden, misschien wel duizenden keren geweest dat een
oefening te moeilijk voor ons was of dat we simpelweg nog niet sterk genoeg waren. Soms
waren we moe van het dagelijkse werk of liepen we wonden en blessures op. Toch ging
niets ons tegenhouden in de doelen die we voor ogen hadden. Al moesten we 100 keer
vallen voordat iets zou lukken, al moesten we 1000 x trainen om genoeg kracht te krijgen,
niets hield ons tegen om toch door te gaan.
Deze ‘’niet te stoppen’’ mindset hebben wij aan elkaar te danken.
Het is winnen of verliezen, ook jij bent een winnaar en je wilt ervoor gaan. Dus neem dit
mee, denk eraan terug, maar het allerbelangrijkste: voedt je mindset met positieve dingen.
Ben dankbaar voor de hulp die je krijgt, en geef wat terug aan anderen. Op deze manier
komen we allemaal een stapje verder.
Mindset tips:
1. Het is erg aanbevolen om een vaste training vriend/vriendin te hebben(of meerdere).
Het maakt niet uit op welk niveau je partner traint, iedereen heeft zijn sterke en minder
sterke punten.
2. Inspireer jezelf en inspireer anderen dagelijks met video’s of foto’s.
3. Geef nooit op! Als een ander het kan bereiken dan kun jij het ook.
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Laatste woord

Wij vinden het geweldig dat je begint of begonnen bent met Calisthenics. Naast dat je dit
programma als richtlijn kunt gebruiken om een goede basis op te bouwen, is het natuurlijk
hartstikke leuk om zelf dingen te proberen. Het belangrijkste van alles is dat je veilig traint
en plezier hebt tijdens het sporten. Dit is de hoofdreden waarom wij begonnen zijn met
Calisthenics en (waarschijnlijk) nooit meer zullen stoppen.
‘’Een doel hebben is pas echt fantastisch, als je de reis er naartoe leuk vindt.’’
Dean Louwrenssen en Tommy Giling
Eigenaren Bodyweight Sports

Wij ontvangen heel graag jouw feedback naar aanleiding van dit programma.
Vanzelfsprekend zijn wij ook altijd bereikbaar voor vragen, opmerkingen en aanvullingen.
We zijn bereikbaar via:
via instagram: @bodyweightsports
via Facebook: /Bodyweightsports
via e-mail: info@bodyweightsports.nl
via de website: www.bodyweightsports.nl ( ook om recensies achter te laten)
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