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Welkom in deze unieke online workshop, ontworpen door Coaches/eigenaren Dean en Tommy
van Bodyweight Sports. Dé club voor het leren en beoefenen van Calisthenics in Nederland. In
deze online workshop gaan we zo diep mogelijk in op het leren van een handstand, zodat ook
jij een meester kan worden in het gebruiken van je eigen lichaamsgewicht. De handstand is een
fantastische oefening die je veel plezier op kan leveren tijdens je trainingen. Dit komt onder
andere door de grote variatie, maar ook doordat je er mooie foto’s en uitdagingen mee kunt
maken. Een goede handstand is mooi om te zien en is daarnaast ook een effectieve oefening
voor het trainen van je armen, schouders en core(romp).
Er zijn veel mensen die een handstand willen leren vanwege de toepasselijkheid in andere
sporten zoals turnen, Crossfit en breakdance. Ook al heeft iedereen wellicht een andere reden
om de handstand te leren, de meeste mensen willen ook een andere variant ervan leren
als persoonlijke doel. Bijvoorbeeld een mooie rechte handstand tijdens het turnen op de
burg, of een lopende handstand voor Crossfit. In Calisthenics willen de meeste beoefenaars
op meerdere manieren de handstand leren en dit is de reden dat we deze online workshop
hebben ontworpen. We gaan in dit programma aan de slag met de basis van alle handstanden
en dat is de rechte handstand op de grond. Wanneer je een stabiele handstand op de grond
kunt vasthouden (zonder te lopen) kun je hem vrijwel op alle andere manieren of attributen
uitvoeren, of tenminste goed oefenen.
Wij hebben ervaren dat de handstand een vrij eenvoudige houding is om snel te kunnen leren,
omdat je hier niet extreem veel kracht voor hoeft op te bouwen. De samenwerking van al je
spieren is het belangrijkst voor een goede handstand en hier gaan we jou in dit programma mee
helpen. De hoofdstukken en video’s in dit programma zijn op een bepaalde manier ingedeeld
zodat je de snelst mogelijke progressie kunt boeken tijdens je trainingen. Je kan gerust alle
informatie en de video’s vooraf lezen en bekijken maar probeer de volgorde van oefeningen uit
te voeren zoals wij ze aanraden zodat je geen belangrijke progressiepunten mist. Om een goede
handstand te kunnen leren heb je een vlakke ondergrond, een muur en doorzettingsvermogen
nodig.
We wensen je heel veel succes en plezier in het leren van de Handstand.
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Hoofdstuk 1

MOBILITEIT EN
WARMING-UP
Om op de beste manier te beginnen met dit programma gaan we je in dit hoofdstuk
uitleggen hoe het zit met mobiliteit en de juiste warming up voor een handstand training.
Er zijn 2 gewrichtsgroepen die het belangrijkst zijn om een goede handstand zonder pijn of
blessures te kunnen oefenen.
Mobiliteit
Polsmobiliteit:
Wanneer je in een handstand staat heb je je polsen in een hoek van 90 graden staan op
de grond. Hierdoor is het vanzelfsprekend nodig dat je polsen deze rek aankunnen en bij
voorkeur nog iets verder omdat je anders met je lichaamsgewicht erbovenop een te zware
belasting op je polsen kan krijgen. De lenigheid van je polsen kun je stimuleren door een
aantal dynamische stretches uit te voeren als onderdeel van je warming-up, maar ook
door na de training of buiten de training om stretches hiervoor te doen. Deze brengen we
verderop in dit hoofdstuk in beeld.
Schoudermobiliteit:
Ook je schouders dienen een bepaalde lenigheid te hebben om de handstand langer te
kunnen volhouden en vooral om de uitlijning van de handstand goed te maken. De lenigheid
van je schouders gaan we ook door middel van bepaalde stretches verbeteren zodat je zo
snel mogelijk een goede handstand kunt leren.
Door de oefeningen in dit programma te doen zal de mobiliteit van deze 2 gewrichtsgroepen
snel kunnen verbeteren, maar houd in gedachte dat de handstand trainingen zelf ook erg
veel bijdragen aan de gewenning van bepaalde krachten op deze gewrichten.
Wanneer je de stretches en oefeningen in dit programma gaat trainen is het goed mogelijk
dat je enige pijn kunt ervaren in je polsen. Dit komt puur door de nieuwe soort belasting
die je toevoegt en zal na verloop van je trainingen steeds minder worden of minder snel
optreden.
Let op: wanneer je tijdens een handstand training of bij wijze van na een paar oefeningen al
extreem veel pijn ervaart, is het verstandig om met kortere trainingen te beginnen en deze
steeds verder uit te bereiden. Je dient nooit meerdere dagen achter elkaar last te hebben
aan je polsen van 1 training. Indien dit wel het geval is, neem dan absoluut een paar dagen
rust en start dan weer met mobiliteit oefeningen.
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Voer de stretches in een warming up of tijdens je training dynamisch uit(bewegend)
Na afloop van je training of als stretch sessie buiten een training om kun je ze statisch
stretchen(stilstaand). Stretches wil je altijd rustig uitvoeren voor 10-30 seconden.
Stretches voor je pols/onderarmen:
Polsen draaien Watch video
Leans zonder gewicht Watch video
Assisted finger pulls Watch video
Forearm turns Watch video
Stretches voor je schouders:
Jagende kat Watch video
Staande muur stretch Watch video
Stiek stretch Watch video
Warming up voor een handstand training:
Wanneer je de handstand gaat oefenen is het belangrijk om een goede algemene
warming up te doen voordat je begint. Wij raden aan om tenminste een aantal minuten de
lichaamstemperatuur te verhogen met rustig joggen of touwspringen. Vervolgens dien je
een aantal dynamische stretches uitvoeren voor je schouders en polsen. Eindig je warming
up met een aantal minuten aan eenvoudige oefeningen voor je schouders en rompspieren
zoals opdrukken op je knieën, planken en/of simpelweg hangen. Oefeningen uit ons
Calisthenics basisprogramma kunnen hier ook aan voldoen.

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

5

R

Hoofdstuk 2

BASIS EN DE
FROGSTANCE
Om een goede basis voor de handstand te krijgen is het noodzakelijk dat je de fundering
hiervan zo sterk mogelijk maakt. Je polsen en je onderarmen staan het dichtst bij de grond
dus hier gaan we ons als eerst op concentreren. Wanneer je hierop goed het gewicht kunt
dragen en kunt balanceren, ben je verzekerd van een sterke fundering voor een stabiele
handstand.
Om de basis apart van de handstand zelf te trainen gaan we aan de slag met de Frogstance.
Dit is één van de basisholds die je moet beheersen om snel progressie te maken. Er zijn
verschillende variaties hiervan die we allemaal gaan behandelen in dit programma.
Watch video

De Frogstance:
Bij de normale Frogstance is het de bedoeling dat
je vanuit een lage squat-positie je ellebogen aan
de binnenkant van je knieholtes zet. Vervolgens
zet je je handen met vingers naar voren gericht op
schouderbreedte op de grond, en ga je balanceren op
je handen met het gewicht op je ellebogen. Je mag
hierbij je armen gebogen hebben. Bekijk de video
voor een duidelijk beeld hoe dit eruit moet zien.

Watch video

De Turning Frogstance:
Bij de Turning Frogstance ga je terwijl dat je in een
normale Frogstance staat, langzaam van links naar
rechts draaien. Hierdoor verstoor je je balans en dien
je op verschillende manieren je polsen, vingers en
onderarmen te gebruiken om niet om te vallen. Bekijk
de video voor een duidelijk beeld van deze oefening.

Watch video

De Bending Frogstance:
De Bending Frogstance is één van de belangrijkste
om te beheersen. Hierbij ga je vanuit een normale
Frogstance je armen buigen zodat je met je hoofd
bijna de grond raakt. Vervolgens ga je je armen weer
strekken om de beweging af te maken. Je zwaartepunt
gaat bij deze oefening aardig ver van voren en naar
achteren. Je zult merken dat je polsen bij het strekken
van je armen een flinke rek krijgen en hier dien je dan
ook rustig mee aan de slag te gaan. Bekijk de video
voor een duidelijk beeld.
w w w. b o dy weightspo r ts. nl
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Watch video

De Rodeo Frogstance:
De Rodeo Frogstance is de meest moeilijk van
allemaal. Hierbij ga je de Turning Frogstance en de
Bending Frogstance combineren zodat je rondjes
draait. Je dient hierbij beide richtingen te trainen
en wanneer je begint met kleine rondjes, zul je na
verloop van tijd steeds grotere kunnen maken.

De Belangrijkste tip:
Oefening baart kunst! Een goede stabiele Frogstance kun je in 1 tot 2 weken leren wanneer
je elke dag 5 minuutjes oefent. Start hier direct mee om zo snel mogelijk een handstand te
kunnen.
Wanneer jij de Frogstance goed beheerst zal je merken dat het balanceren tijdens een
handstand een stuk beter gaat. Alle stevige en stabiele dingen hebben een sterke basis, net
zoals jouw handstand dat moet hebben.
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Hoofdstuk 3

HANDSTAND TEGEN
DE MUUR
In dit hoofdstuk gaat we de belangrijkste punten behandelen voor een goede handstand
tegen de muur, hoe je deze het snelste kunt leren en wat hier de belangrijkste
aandachtspunten en progressies voor zijn. Een handstand tegen de muur is vereist om de
stap naar het balanceren zo snel mogelijk te kunnen maken.
Plaatsing van de handen
Om een goede handstand tegen de muur te leren plaats je je handen eerst op de grond
voordat je opspringt. Veel mensen beginnen staand om vervolgens in een beweging de
handstand op te gooien, wij raden aan om je handen eerst
op de perfecte positie neer te zetten en vervolgens pas op
te gaan springen. Plaats je handen ongeveer 1 handafstand
van de muur op schouderbreedte. Je vingers dienen naar de
muur te wijzen en spreid je vingers een stukje. We raden aan
om deze handplaatsing bij alle handstanden in de toekomst
toe te passen, tenzij je ze bewust anders wilt neerzetten.
Armen en schouders
Voordat je opspringt zorg je ervoor dat je je armen volledig
strekt en de schouders uitgedrukt hebt. Probeer je armen te allen tijde gestrekt te houden
bij de handstand tegen de muur. Wanneer je lichtjes doorzakt wordt het steeds zwaarder en
zal het moeilijker worden om de balans te trainen.
Opspringen
Startpositie:
Start in een beginpositie alsof je gaat sprinten, met 1 been
voor en 1 been achter. Zet bij voorkeur je beide voeten iets
dichterbij de muur zodat je een minder grote afstand hoeft
te overbruggen om in een handstand te komen.
Opgooien Stap 1: Watch video
Wanneer je de beginpositie perfect hebt kun je een proberen om op te springen. Zet hierbij
af met je voorste been en probeer met je achterste been omhoog te komen. Wanneer de
handstand tegen de muur nieuw voor je is kun je het beste beginnen met het aantikken van
de muur met je achterste been. Deze kun je hierbij buigen zodat je sneller bij de muur bent.
Bekijk de video hoe dit eruit moet zien.
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Opgooien Stap 2: Watch video
Als het aantikken tegen de muur met 1 been goed lukt, ga je vervolgens proberen om met
datzelfde been gestrekt de muur aan te tikken. Hierbij tik je met je hak de muur aan om
vervolgens weer terug te komen naar beneden. Bekijk de video om deze stap duidelijk te
zien.
Opgooien Stap 3: Watch video
Wanneer je met gestrekt been de muur aan kunt tikken is het tijd om de andere been erbij
aan te sluiten. Nu doe je al een echte handstand! Bekijk de video hoe dit eruit moet zien.
Belangrijke tips:
- kijk constant naar de grond tussen je handen
- pas op dat je niet met je hoofd tegen de muur komt
Door bovenstaande stappen te oefenen moet het mogelijk zijn om in een handstand tegen
de muur te komen. Wanneer dit nieuw voor je is zal het eng zijn om te doen, maar oefening
baart kunst en het zal steeds minder eng worden en iedereen dit kan leren in een korte tijd.

Watch video

De Perfect throw
De Perfect throw is een zeer belangrijke variatie
van opgooien waarbij je iedere keer het balanspunt
probeert te raken wanneer je ondersteboven staat.
Bij deze oefening spring je op in een handstand tegen
de muur, maar dan zonder de muur te raken. Je komt
hierbij heel kort in een perfecte handstand en je
verbetert hiermee de opsprong zodat de handstand in
de toekomst elke keer goed lukt. Wanneer je verder in dit
programma komt zal je deze oefening ook steeds beter
kunnen uitvoeren en verschillende balanstechnieken
kunnen toepassen terwijl je de Perfect throw uitvoert.
Bekijk de video om te zien hoe een Perfect throw eruit
moet zien.
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Hoofdstuk 4

UITLIJNING VAN
DE HANDSTAND
Om een mooie handstand te kunnen is het cruciaal dat je op een gegeven moment je
handstand gaat uitlijnen tot een mooie verticale lijn vanaf je handen tot aan je tenen. Alle
gewrichten dienen hiervoor flexibel genoeg te zijn zodat je je skelet in een rechte lijn kan
gaan zetten tijdens een handstand. Wanneer je helemaal recht staat kost het uiteindelijk
minder kracht om de handstand langer vol te kunnen houden en het ziet er natuurlijk een
stuk strakker uit!
Eén van de belangrijkste gewrichten die je moet uitlijnen zijn de schouders en heupen,
hiervoor kun je de mobiliteit oefeningen uit dit programma gebruiken samen met de
volgende handige tips:
• Druk jezelf zo ver mogelijk uit naar boven wanneer je een handstand doet
• Zet je vingertoppen dichterbij de muur, hoe dichterbij de muur je kunt blijven staan hoe
verder je je schouders moet uitdrukken om niet om te vallen
• Oefen de handstand met je buik naar de muur met je polsen zo dichtbij de muur als
mogelijk, probeer hierbij met je lichaam los van de muur te blijven (behalve je voeten)
je zult merken dat je hierbij op je vingertoppen gaat drukken om niet om te vallen
• Trek je navel in tijdens de handstand, hierdoor komt je onderrug recht te staan en kantel
je je bekken de goede kant op
Maak je handstand kaarsrecht
Wanneer jij met de toppen van je middelvingers
tegen de muur aan een handstand kunt blijven staan,
is je handstand kaarsrecht. Je dient hierbij ook je
hoofd volledig ondersteboven te zetten om niet om
te vallen. Probeer dit elke handstand training te
oefenen en/of te verbeteren. Naarmate je schouders
vermoeid worden tijdens een training zal dit steeds
lastiger gaan.
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Hoofdstuk 5

BALANS TIJDENS
DE HANDSTAND
Wanneer je je eigen lichaamsgewicht goed kunt houden tijdens een handstand tegen de
muur en je inmiddels de Frogstance voor minimaal 15 seconden kunt vasthouden is het tijd
om de balans te gaan trainen!
Er zijn 2 richtingen waarop je de balans van een normale handstand kunt trainen, we
noemen dit de Frontbalance en Backbalance.
Met Frontbalance bedoelen we het stuk vanaf het balanspunt totdat je achterover valt.
Met Backbalance bedoelen we het stuk vanaf het balanspunt tot het terugvallen naar
startpositie.
Beide richtingen behandelen we in dit programma evenveel, om jouw balanspunt zo groot
mogelijk te maken zodat je handstand binnenkort écht altijd lukt.
Train de balans van je handstand voornamelijk bij de muur. Wanneer je vaak zonder muur
oefent terwijl je de balans nog niet goed beheerst, gooi je in principe een hoop tijd weg.
Hierom hebben we de volgende vuistregel:
Als je 10 seconden in balans kunt staan bij de muur maar zonder de muur aan te hoeven
raken, heeft het zin om zonder muur te gaan oefenen.
We komen later in deze workshop nog terug op het oefenen zonder muur. Alle balans
oefeningen komen uiteraard terug in hoofdstuk 7: Trainingsschema’s.
Frontbalance: Om de Frontbalance te trainen richten we ons op de polsen en onderarmen,
het komt er op neer dat het drukken op je vingertoppen tijdens de handstand zo sterk
mogelijk moet zijn om je frontbalance te verbeteren. Deze richting van balans tijdens de
handstand is beperkt, aangezien de lengte van je vingers bepalen hoe ver je deze kan
trainen. Wanneer je frontbalance goed is, kun je voorkomen dat je achterover valt wanneer
je te hard een handstand opgooit.
Watch video

Frog jumps
Bij deze oefeningen start je in een lage squat
met je ellebogen in je knieholtes net zoals bij de
normale Frogstance. Zet je handen neer en spring
in een vloeiende beweging naar de Frogstance, om
vervolgens met je vingertoppen jezelf terug te duwen
naar de startpositie. Bekijk de video voor een duidelijk
voorbeeld van deze oefening.

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

Finger presses
Zet je handen op 1 handafstand van de muur en
spring in een handstand. Houd je lichaam zo recht
mogelijk en probeer door middel van het duwen
op je vingertoppen jezelf los te duwen van de muur.
Druk hierbij jezelf volledig terug naar de start positie
zodat je voeten weer op de grond staan. Hoe verder
je je handen van de muur plaatst, hoe moeilijker het
wordt. Probeer niet persé zo ver mogelijk te willen
gaan. We zien vaak dat mensen dan hun lichaam hol
gaan maken terwijl het doel is om je lichaam recht te
houden. Bekijk de video voor een duidelijk voorbeeld
van deze oefening.

Watch video

Fingerpress & release
Bij deze oefening starten we hetzelfde als bij de
normale Fingerpress, alleen ga je nu niet dóór het
balanspunt heen drukken maar precies op tijd stoppen
met drukken zodat je weer terug naar de muur valt.
Hier kun je dan ook meerdere herhalingen van maken
in 1 handstand. Bekijk de video voor een duidelijk
voorbeeld van deze oefening.
Backbalance: De Backbalance is een compleet andere
manier van balans houden, aangezien je nu gaat
focussen op de flexibiliteit van de polsen en kracht in je
schouders. Deze richting is onbeperkt uit te bereiden
omdat je hierbij richting de ‘’Planche’’ gaat. Het komt
er op neer dat we met een recht lichaam met onze
schouders naar voren gaan hangen, terwijl de benen
juist de andere kant op gaan. Wanneer je Backbalance
goed is, kun je zelfs met een te zachte opgooi van je
handstand alsnog blijven staan en naar een rechte
handstand komen.

Watch video

Shoulder leans
Met deze oefening gaan we tijdens een handstand
meer gewicht zetten op je schouderspieren en zoeken
we de grens op van je polsgewricht.
Ga met je buik naar de muur in een handstand tegen
de muur staan. Plaats je handen op ongeveer 20 cm
van de muur. Houd je lichaam en armen zo recht
mogelijk en probeer met je hoofd en schouders verder
van de muur te komen. Dit is een ‘’hold’’ en kun je van
enkele seconden tot tientallen seconden vasthouden.
Het is mogelijk om bij deze oefening met je voeten los
van de muur te komen maar dit is niet noodzakelijk.
Het doel is dat je na het doen van de hold voelt dat
w w w. b o dy weightspo r ts. nl
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je schouders flink kracht hebben geleverd. Ook kun
je je polsen voelen. Wanneer de Shoulder lean op dit
moment te heftig voor je polsen is kun je je handen
iets naar buiten draaien (45 graden).
Bekijk de video om te zien hoe een Shoulder lean eruit
moet zien.
Watch video

Jump leans
Met jump leans ga je zonder de muur aan de slag, het is
belangrijk dat je geen angst hebt om te vallen wanner
je naar achteren zou vallen. Gebruik een valmat, of
leer onze valtechniek uit hoofdstuk 9 wanneer je dit
nog eng vind.
Bij deze oefening gaan we een handstand opspringen
zonder muur. We richten ons hierbij net zoals bij de
Shoulder leans op het naar voren leunen zodat het
meeste gewicht op de schouders komt. Het doel is
hierbij niet dat je in een handstand komt, maar slechts
de sprong vanuit een leunende positie uitvoert. Spring
de eerste paar keren slechts 10 cm los van de grond,
naarmate je backbalance beter word kun je steeds
hoger en het dode punt verslomen waardoor je steeds
sterker zult worden. Bekijk de video voor een duidelijk
beeld van de Jump lean.

Al met al is het trainen van de balans tijdens de handstand een leuke uitdaging en zul je
merken dat dit steeds beter lukt. Soms heb je dagen waarbij het wat minder gaat maar dat
is volledig normaal. Uiteindelijk is het proces een leuke ervaring en wij zien dagelijks dat
wanneer iemand eenmaal de balans heeft, de handstand alleen nog maar leuker wordt
vanwege de tientallen variaties die je vanaf dan kunt gaan doen.

w w w. b o dy weightspo r ts. nl
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Hoofdstuk 6

KRACHT EN
UITHOUDINGSVERMOGEN
Voor een goede handstand heb je naast balans ook voldoende kracht nodig om daadwerkelijk
tientallen seconden het gewicht te dragen op je armen. Daarom is het nuttig om de juiste
krachtoefeningen toe te passen in een goede trainingsvorm om snel progressie te maken.
In dit hoofdstuk komen de belangrijkste oefeningen aan bod om snel sterke schouders,
armen en core te trainen zodat je binnen een korte tijd ruim voldoende kracht hebt voor
jouw handstand. Onderstaande krachtoefeningen kun je ook terug vinden in Hoofdstuk 7:
Trainingsschema’s.
Watch video

Pike push-up
Een Pike push-up is eigenlijk de eenvoudigere variant
van de handstand push-up. Ga in een opdruk houding
staan met je handen op schouderbreedte en je vingers
naar voren gericht. Loop nu met je voeten naar voren
(richting je handen) en breng je heup naar boven.
Wanneer je lichaam in een hoek van 90 graden staat
ben je in de juiste positie beland om de pike pushup te starten. Vanwege de beperkte flexibiliteit van
sommige mensen kan het zijn dat je een stretch op
je hamstring voelt, je mag bij deze oefening je benen
enigszins buigen. Zak nu door je armen met je hoofd
ondersteboven. Het doel is om met je hoofd vóór
je handen de grond aan te raken. Hierbij richt je je
ellebogen naar achteren. Je maakt als het ware een
driehoek op de grond van je handen en de bovenkant
van je hoofd. Bekijk de video om een duidelijk beeld te
krijgen van deze oefening.

Watch video

Ab wheel rollout
De ab-wheel rollout is een cruciale oefening voor
een sterke core en schouders, precies wat je nodig
hebt voor een goede handstand. Start in een opdruk
houding op je knieën, alleen nu met de ab-wheel in
je handen. Zorg dat je lichaam vanaf je knieën tot je
schouders in een rechte lijn is, span hierbij nadrukkelijk
je billen aan. Met deze positie is het de bedoeling
dat je naar voren en weer terug gaat rollen zonder je
lichaam te buigen. Wanneer je teveel spanning op je
onderrug voelt tijdens het doen van de oefening, dien
je absoluut minder ver te rollen. Je core wordt binnen
enkele trainingen sterker en hierdoor zal het mogelijk
zijn om verder te rollen. Bekijk de video voor een
duidelijk voorbeeld van deze oefening.
w w w. b o dy weightspo r ts. nl
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Watch video

Wallwalks
Bij een Wallwalk ga je voorzichtig stappen zetten
richting een handstand tegen de muur. Begin in een
opdrukhouding met je voeten tegen de muur, breng
je heupen iets omhoog en zet kleine stapjes tegen
de muur omhoog. Je loopt als het ware achteruit de
muur op. Wanneer je op zijn hoogst bent gekomen
ga je met je handen kleine stapjes zetten richting
de muur, zodat je handstand steeds mooier wordt.
Let er bij deze oefening goed op dat je niet met je
heup doorzakt om teveel belasting op je onderrug te
voorkomen. Wanneer je boven bent loop je dezelfde
weg weer terug naar beneden. In de video kun je goed
zien hoe deze oefening eruit moet zien.

Watch video

Handstand shoulder tap
Handstand shoulder taps zijn een uitstekende
oefening om alle kanten van je core en schouders te
trainen, omdat je bij deze oefening iedere keer een kort
moment op 1 arm staat, word je normale handstand
hier ijzersterk van. Ook hierbij is het belangrijk om
niet door te hangen met je heupen om je onderrug te
beschermen. Wanneer je je benen geopend neerzet
tegen de muur word de oefening gemakkelijker. Bekijk
de video voor een duidelijk beeld van deze belangrijke
oefening.

Watch video

Handstand hold (tegen de muur)
Een zeer goede oefening om sterker te worden in de
handstand is de handstand zelf natuurlijk. Door hier
tientallen seconden in te spenderen word je keer op
keer sterker en zal je handstand binnenkort eenvoudig
lukken. Je kan met je rug naar de muur een handstand
hold doen maar ook met je buik naar de muur.
Wij hebben ervaren dat de buik richting de muur een
stabielere en veiligere oefening is om voor lange duur
te trainen, hiermee voorkom je dat je bij uitputting
door je rug gaan hangen. Ook is de afstand tussen
je handen en de muur te vergroten zodat deze hold
eenvoudiger wordt. Je kan hierin gerust variëren of
simpelweg de houding kiezen die je het fijnst vind.
Bekijk de video voor de handstand hold.
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Watch video

Wall mountain climbers
Wall mountain climbers is een van onze favoriete
oefeningen! Sta met je buik richting de muur in een
handstand van ongeveer 45 graden. Zet je armen
strak neer en trek 1 knie in tot net onder je borst,
wissel hierin van been met een matig tempo. Deze
oefening is een combinatie van een handstand hold
en mountain climbers, waardoor je zeer efficiënt je
kracht ontwikkeld. Bekijk de video voor een duidelijk
beeld van deze oefening.
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Hoofdstuk 7

TRAININGSSCHEMA’S
In dit hoofdstuk vind je meerdere trainingsschema’s om jouw handstand zo snel mogelijk
te leren. Omdat het goed is om de balans soms apart van de kracht te trainen hebben wij
3 verschillende schema’s ontworpen zodat je deze afwisselend of net voor jouw minder
getrainde onderdeel kunt toepassen. In de schema’s vind je soms een aantal herhalingen
achter elkaar, waar je dan meerdere sets van dient te doen (3x10). Ook staat er soms niet
het aantal herhalingen maar het aantal seconden (3x10 sec), hierbij voer je dus 3 keer
een 10 seconden hold uit. In sommige schema’s kan het zijn dat er simpelweg een aantal
herhalingen staat voor een oefening, dit betekend dat je deze oefening het benoemde
aantal keren uitvoert.
Alle trainingsschema’s zijn ontworpen met de oefeningen uit deze workshop, klik op de
oefening om de video hiervoor nog eens te bekijken.
We wensen je veel plezier en succes met deze trainingsschema’s!
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Balanstraining 1
Herhaal dit schema 2x

3X10 sec.

2X4

Frog stance
Watch video

Fingerpress & release
Watch video

3X10 sec.

8X

Handstand hold
Watch video

2X4

Jump leans
Watch video

Perfect throws
Watch video
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Balanstraining 2
10X

8X

40X

Bending Frogstance

5X

Perfect throws

Fingerpresses

5X

Perfect throws

Frog jumps

5X

Perfect throws

Watch video

Watch video

Watch video

Watch video

Watch video

Watch video
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Shoulder leans

4X5

3X15

3X5

Watch video

sec.

Handstand hold
Watch video

Fingerpress & release
Watch video
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Balanstraining 3
Herhaal dit schema 2x

20X

3X8 sec.

Frog jumps

12X

Fingerpresses

Shoulder leans

10X

Perfect throws

Watch video

Watch video

Watch video

Watch video
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4X6

4X15 sec.

Jump leans
Watch video

Frog stance
Watch video
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Krachttraining 1
3X5

Pike push-ups

3X5

Bending Frogstance

3X5

Pike push-ups

Watch video

Watch video

Watch video

2X15 sec.

4X2

2X15 sec.

Handstand hold
Watch video

Wallwalks
Watch video

5X5

Ab-weel rollouts
Watch video

4X30 Wall mountain climbers
Watch video

Handstand hold
Watch video
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Krachttraining 2
Herhaal dit schema 2x

3X10

3X8

sec.

Handstand hold
Watch video

Pike push-ups
Watch video

3X3

5X20

Wallwalks
Watch video

4X14

Handstand shoulder taps
Watch video

Wall mountain climbers
Watch video
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Krachttraining 3
3X40

Wall mountain climbers
Watch video

6X5

Pike push-ups

20X

Wallwalks

Watch video

3X5

2X20 sec.

Jump leans
Watch video

Handstand hold
Watch video

3X12

Ab-weel rollouts
Watch video

2X24 Handstand shoulder taps
Watch video

Watch video
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Kracht & balanstraining 1
5X

4X16

7X

Perfect throws
Watch video

Handstand shoulder taps
Watch video

Fingerpresses
Watch video

2X8 sec.

3X8

3X34

Shoulder leans
Watch video

Ab-wheel rollouts
Watch video

Wall mountain climbers
Watch video
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3X6

3X3

8X

Pike push-ups
Watch video

Bending Frogstance
Watch video

Perfect throws
Watch video
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Kracht & balanstraining 2
4X10 sec.

Frogstance
Watch video

4X5

Fingerpress & release

6X5

Ab-wheel rollouts

Watch video

Watch video

3X6

Jump leans

4X10

Frog jumps

150X

Watch video

Watch video

2X25 sec.

Handstand hold
Watch video

5X18 Handstand shoulder taps
Watch video

Wall mountain climbers
Watch video
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Kracht & balanstraining 3
Herhaal dit schema 2x

2X15 sec.

3X20 sec.

1X16

Handstand hold

4X8

Pike push-ups

Frogstance

3X3

Wallwalks

Watch video

Watch video

Watch video

Watch video

4X5 sec.

25X

Shoulder leans
Watch video

Ab-wheel rollouts
Watch video

Handstand shoulder taps
Watch video
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Kracht & balanstraining 4
3X6

6X3 sec.

4X4

1X30 sec.

Ab-wheel rollout
Watch video

Shoulder leans
Watch video

Wallwalks
Watch video

Handstand hold
Watch video

6X

Fingerpresses

4X8

Pike push-ups

16X

5X5

Watch video

Watch video

Bending Frogstance
Watch video

3X4

Fingerpress & release

1X30 sec.

12X

Watch video

Handstand hold
Watch video

Perfect throws
Watch video

Jump leans
Watch video
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Hoofdstuk 8

RUSTDAGEN EN HERSTEL
Om zo snel mogelijk te ontwikkelen in de handstand is het belangrijk dat je regelmatig
traint. We raden je aan om te starten met 2 tot 3 keer per week, en eventueel uit te bereiden
naar 4 tot 5 keer. Dit hangt er volledig vanaf hoe je polsen en schouders aanvoelen, probeer
hier dan ook naar te luisteren. Na het doen van een balanstraining zul je voornamelijk je
polsen voelen en na het doen van een krachttraining zullen het je schouders zijn. We raden
het af om 2 of meer dagen achter elkaar een krachttraining te doen. Balanstrainingen kun
je wel enkele dagen op rij doen. Zorg er te allen tijde voor dat je niet aan een training begint
wanneer je polsen of schouders nog erg gevoelig zijn of wanneer je erge spierpijn ervaart.
Dit belemmert de krachtontwikkeling en ook zul je dan niet zoveel progressie ervaren, wat
je motivatie niet ten goede komt.
een mooie manier om te starten zou zijn:
maandag: krachttraining
dinsdag: balanstraining
woensdag: rustdag of andere training
donderdag: rustdag of balanstraining
vrijdag: Balans en krachttraining
za/zo: Rustdagen of balanstrainingen
Op deze manier kun je ervan uitgaan dat je lichaam voldoende kan herstellen en kun je
eventueel nog andere soorten training doen in de week. Het gaat er niet persé om dat je
uren achter elkaar traint, het gaat er om dat je het structureel en met de juiste oefeningen
doet.
Verbeter je voeding:
Om je voeding te verbeteren kun je veel toevoegen of weglaten aan je huidige eetpatroon.
Wij zijn voorstanders van Intermittent Fasting om een sterk en gezond lichaam op te bouwen.
Focus vooral op kwaliteit voeding: voldoende groenten, kleine en zachte fruitsoorten,
gezonde vetten en een goede kwaliteit vlees. We raden aan om niet meer dan 2 bronnen
koolhydraten per dag te consumeren en zorg voor een goede kwaliteit koolhydraten.
Trainen met een volle maag is niet aan te raden dus eet tenminste 3-5 uur niets voor een
training. (train bij voorkeur en wanneer mogelijk in de ochtend op lege maag)
Verbeter je slaap:
Om je slaap te verbeteren is het belangrijk om niet te eten vlak voordat je gaat slapen. Slaap
tenminste 6-8 uur per nacht en sport bij voorkeur in de ochtend. Wanneer je vlak voor het
slapen nog televisie kijkt of op je telefoon zul je automatisch minder goed slapen. Probeer je
slaapkamer zo donker mogelijk te hebben gedurende de nacht. Probeer elke dag minimaal
30-60 minuten buiten te zijn. Ook het verminderen van stress speelt een belangrijke rol bij
een goede kwaliteit slaap.
Voor een goede handstand heb je veel concentratie nodig, wanneer je je voeding en slaap
verbeterd zal hierdoor ook je handstand progressie een stuk beter gaan.
w w w. b o dy weightspo r ts. nl
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Hoofdstuk 9

JOUW EERSTE HANDSTAND
Na alle informatie, oefeningen en trainingsschema’s in deze workshop heb je vast al eens
een handstand geprobeerd zonder muur. Een leuke manier om je progressie te testen is
natuurlijk om het gewoon te proberen. Na het volgen van de vele oefeningen en trainingen
is het wellicht nu tijd om je eerste echte handstand neer te zetten!
Voor sommige mensen is het hartstikke eng om een handstand zonder de veilige muur te
proberen. Het is dan ook belangrijk om goed vertrouwen te hebben in jezelf en dat je er
altijd voor kan zorgen dat je niet achterover valt en op je rug belandt. Hiervoor hebben we
een speciaal stukje over vallen ontworpen, zodat je dit op een veilige manier kunt leren.
Valtechniek Watch video
Wanneer je een handstand probeert en te hard opspringt, of wanneer je in een handstand
staat en dreigt achterover te vallen dien je direct een halve draai maken zodat je weer veilig
op je voeten beland. De manier om dit te doen is door 1 arm op te tillen waardoor je op 1
arm staande je lichaam kunt omdraaien.
Bekijk de video om te zien hoe je dit het beste kunt uitvoeren.
Uiteraard is het verstandig om een valmat te gebruiken wanneer je dit voor het eerst
probeert. Met een valmat kun je in eerst instantie nog op je knieën landen om de halve
draai te oefenen. Uiteindelijk ga je dit zonder mat kunnen toepassen wanneer het nodig is.
Wanneer je de valtechniek gaat oefenen start dan altijd met je handen in de juist positie
om een goede handstand te gaan doen, dit betekent op schouderbreedte en met je vingers
naar voren gericht. In eerste instantie maak je een soort radslag en vervolgens is het doel
om steeds iets langer in je handstand te staan voordat je daadwerkelijk de draai in gaat
zetten.
Het oefenen van de valtechniek kan een hoop vertrouwen geven in je handstand, waardoor
je een heel stuk sneller echt een handstand kunt.
Cruciale tips om jouw eerste echte handstand te doen:
1. Besef dat het altijd een momentopname is, vandaag lukt het wellicht beter dan morgen,
of andersom.
2. Doe niet meer dan 5 serieuze pogingen, hierna dien je een minuutje of 2 te rusten.
3. De handstand gaat om focus, balans en rust. Het is belangrijk dat je ook op deze manier
denkt. Adem eens diep en langzaam in en uit voordat je een poging doet.
4. Wanneer je enkele pogingen gedaan hebt en het lukt niet, ga dan even terug naar de
muur. Vind kort je balans in een handstand bij de muur en probeer het dan nog eens.
5. Herinner je onze vuistregel nog?
Pas als je 10 seconden in balans kunt staan bij de muur, zonder de muur aan te hoeven
raken, heeft het zin om zonder muur te gaan oefenen.

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

29

R

Laatste woord

Nu je alle informatie hebt om veilig en efficiënt de Handstand te leren is het slim om je
eerste trainingen in te plannen en aan de slag te gaan. Wij zijn van mening dat iedereen
deze leuke houding kan leren dus het belangrijkste wat we je willen meegeven is: Geef niet
op. De ene bereikt de handstand nou eenmaal eerder dan een ander en wanneer jij ervoor
zorgt dat je in ieder geval niet opgeeft, ben je ervan verzekerd dat je dit gaat leren.
We hopen dat je veel hebt kunnen leren van deze unieke online workshop en uiteraard dat
we jouw video of berichtje mogen krijgen van je eerste echte handstand.
‘’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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