Kracht
&
Massa
Beginner
12 weken
3-4x p/week

WELKOM BIJ PROJECT IJZERSTERK
Dit schema gaat jou helpen groter en sterker te worden. Voordat je begint vind je hier hoe je het
schema gebruikt en waarom het schema zo in elkaar steekt. Bij elk onderdeel is er tekst of een
video beschikbaar waarin wij uitleg geven.
Voor resultaat is naast een goed programma ook voeding, slaap en levensstijl essentieel. Wil je
hier hulp bij? Kijk naar 'online coaching' op www.projectijzersterk.nl
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ONDERBOUWING
Het doel van dit programma is werken aan pure kracht in de grote lifts en daarnaast rauwe
massa opbouwen. Dit is de leidraad geweest voor elke keuze die we hebben gemaakt.
Volume
Het volume is de belangrijkste factor in spiergroei en een grote speler voor kracht. Dit is het
aantal sets wat je doet per spiergroep per week. Voor dit schema hebben wij gekozen voor een
volume van ongeveer 10-16 sets per week. Het bouwt zich op in de loop van het schema zodat
je lichaam kan wennen eraan en je niet overbelast raakt.
Intensiteit
Dit is hoe zwaar je sets zijn. In dit programma werken we met sets van 3-20 herhalingen.
Oefeningen waarin we kracht willen opbouwen zullen minder reps zijn zodat het gewicht
zwaarder is. Dit is effectiever in het creëeren van sterke lifts. Oefeningen met als doel spiergroei
zullen in de hogere range liggen.
Frequentie
Het is een full body schema. Zo train je elk bewegingspatroon en spiergroep minstens 3x
p/week.
Periodisering
Het is een 12 weeks programma opgedeeld in twee periodes. Elke periode duurt zes weken
waarin het volume wordt opgebouwd met een deload in de zesde week. Het doel hiervan is je
lichaam de laten wennen aan het volume zodat je maximaal kunt presteren en om
oververmoeidheid te voorkomen. De deload helpt je hierbij door het volume een week te
halveren en de grote lifts op een lagere intensiteit uit te voeren zodat je lichaam kan herstellen.
Na de eerste zes weken veranderen de oefeningen en gaat de intensiteit omhoog. In de eerste
zes weken voer je sets van 5 uit op de grote lifts, dit bouwt zich op naar sets van 3 zodat je beter
wordt in goede uitvoering onder maximale inspanning. Daarnaast gebruiken we een lineaire
periodisering. Dit betekent dat er elke week een stap bij komt. Dit werk vaak goed voor
beginners en brengt de nodige structuur aan in je progressie.
Het programma eindigt met een testweek waarin jij jouw 1RM test op de squat, bench press en
deadlift.
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UITLEG VAN HET SCHEMA

Sessie
Alle oefeningen waar dezelfde letter voor staat horen bij dezelfde training. In dit geval training
"A".
Oefening
https://youtu.be/iNyfnryukks
De oefeningen staan in de volgorde van uitvoering. Wanneer je een oefening niet kent kun je de
bijbehorende video bekijken.
Voor de oefening staan een nummer en een letter. Oefeningen met hetzelfde nummer zijn een
superset. Daarbij voeg je twee of meer oefeningen samen. Dit kan je veel tijd besparen. Het
heeft geen extra effecten op spiergroei of vet verbranding, het scheelt je enkel tijd.
Na het uitvoeren van een set op de eerste oefening rust je lang genoeg om fysiek en mentaal
klaar te zijn voor de volgende oefening. Gebruik de aangegeven rust als richtlijn.
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Reps/Tijd
Dit zijn het aantal herhalingen per set.
MR of MT staan voor 'Max Reps' of 'Max Time'.
https://youtu.be/lvU7PGYVHqQ
Bouw het gewicht op als het nodig is. Met lichaamsgewicht kun je gelijk beginnen. Doe zoveel
mogelijk reps of tijd met goede techniek. Wanneer de techniek verloren gaat of je 1RIR bereikt is
dat je MR of MT
Warm up sets
https://www.youtube.com/watch?v=yaKFONw4SQA
Bouw op naar je eerste werk set door de spieren en gewrichten op te warmen met 10-15 reps
op een licht gewicht. Bouw daarna het gewicht op met sets van 3-5 reps om kracht en techniek
te optimaliseren. Gebruik ongeveer 1-3 warm up sets afhankelijk van wat je nodig hebt.
RIR
https://youtu.be/j5j9Z_Z8Z7s
Dit staat voor Reps In Reserve. Omdat je goede dagen hebt en slechte dagen verschilt ook het
optimale trainingsgewicht per dag. RIR geeft aan hoe zwaar een set moet voelen zodat je altijd
met het juiste gewicht traint.
RIR staat voor hoeveel reps je nog in de tank moet hebben aan het einde van de set. Pas het
gewicht zo nodig per set aan. Dit kan in de praktijk betekenen dat niet elke set met hetzelfde
gewicht is.
In dit voorbeeld kies je dus een gewicht wat je voor 10 herhalingen maximaal kan. Maar 2RIR
betekent dat je stopt bij 8.
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Lineaire progressie
Dit houdt in dat er elke week hetzelfde gewicht bijkomt. Dit werk goed voor beginners en brengt
de nodige structuur aan in je progressie. Het voorkomt daarnaast dat je te snel van start gaat, of
te langzaam.
In de eerste week zoek je een 8RM op. Over RM's kun je verder in het bestand meer vinden. Dit
is je start gewicht de week erna. We beginnen met een 8RM zodat je niet te zwaar begint, maar
wel op jouw niveau. In de gebruiker sheet zit een formule die het gewicht elke week voor je
uitrekent. Vul je 8RM in en voila.
Verkies nooit meer gewicht boven techniek.
Je kunt niet voor altijd 2,5kg vooruit gaan. In dat geval breng je het gewicht naar beneden tot dat
je het wel aankan. Vul dit getal in het schema in en de week erna probeer je weer 2,5kg
zwaarder.
Als een bepaald gewicht niet mogelijk is met de schijven in jouw gym rond je het af naar het
dichtstbijzijnde gewicht wat wel kan.
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Rust
https://youtu.be/9ix4iBYNQuQ
We geven tussen elke set een richtlijn voor de hoeveelheid rust. Het belangrijkste is dat jij je
hersteld voelt voordat je doorgaat. Dit betekent de spier die je gaat trainen, conditioneel of
mentaal.
Voor kracht en spiermassa is de kwaliteit van elke set belangrijk. Rust daarom lang genoeg om
elke set zo goed en zwaar mogelijk uit te kunnen voeren.
Bij supersets verwijst de richtlijn naar de rust tussen de verschillende oefeningen.
RM
https://youtu.be/-7RUjGrAbOE
Dit is het maximale gewicht wat je kan doen voor het aangegeven aantal herhalingen. 1RM is
bijvoorbeeld zoveel mogelijk gewicht voor 1 herhaling. 10RM is zoveel mogelijk gewicht voor 10
herhalingen.
Zo testen we je krachtniveau voor een oefening. Dit kan zijn om progressie te meten of een start
gewicht te bepalen. Zie je bijvoorbeeld 10RM staan? Dan bouw je op naar het gewicht waarmee
je het gegeven aantal herhalingen, 10, nog maar net perfect kunt uitvoeren.
Start licht en warm op naar het gewicht wat je denkt te kunnen
Beoordeel na afloop of je nog zwaarder zou kunnen zonder techniek verlies
Als dit niet meer kan heb je jouw RM gevonden
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1RM
https://youtu.be/QU5BuYCEV1U
Dit is jouw maximale kracht prestatie voor 1 herhaling. De opbouw is erg belangrijk als je dit gaat
testen.
Stel van te voren een streef gewicht.
Start met een rustige set van 10 herhalingen met de lege stang.
Doe sets van 3-5 herhalingen tot je rond 60% van je streefgewicht komt
Gebruik sets van 1-3 herhalingen tot je rond 80% van streefgewicht bereikt
Vanaf nu enkel sets van 1 herhalingen met 3-5 minuten rust tot je jouw 1RM gevonden hebt
Verhoog je gewicht elke set met 5-10% als het goed voelt. En 1-5% als het moeizaam ging
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TRAININGSLOGBOEK

Je kunt het training logboek gebruiken om je resultaten in bij te houden. Dit is heel belangrijk om
je progressie in kaart te brengen. Als je niet sterker wordt is de kans klein dat je spiermassa
aankomt.
De oefeningen, progressie methode en rust staan er al in. Je hoeft alleen per week in je
programma te kijken wat je moet doen.
Sets/Reps
Vul hier het aantal sets en reps in wat je die week moet doen.
Gewicht
Hier vul je jouw resultaten in van de training.
Per progressie methode verschilt hoe je het bij kunt houden. Blijft het aantal herhalingen gelijk
maar veranderd het gewicht zoals bij RIR? Dan vul je eerst het aantal herhalingen in en per set
het gewicht wat je gebruikt hebt.

Blijft het gewicht hetzelfde maar verandert het aantal herhalingen per set zoals bij MR of AVT?
Dan noteer je het gewicht en per set het aantal herhalingen.
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ALTERNATIEVEN
Als een oefening niet mogelijk is kun je een alternatief vinden bij "alternatieve oefeningen".
Ook hier vind je voor elke oefening een demo video. Houdt bij voorbaat hetzelfde aantal sets en
reps aan.
Let op! Het schema werkt het beste in zijn originele staat. Probeer dus zo min mogelijk
oefeningen om te gooien.
Het is belangrijk om te wennen aan een oefening om het maximale eruit te halen. Wissel dus
niet gelijk oefeningen wanneer er een apparaat een keer bezet is.
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PROGRESSIE TRACKEN
Het is erg belangrijk om in kaart te brengen of je vooruit gaat. Het eerste wat je zal moeten doen
is bepalen wat je doel is. Vervolgens kun je de parameters kiezen om je vooruitgang richting dit
doel bij te houden. We geven hier een aantal opties en tools die je kunnen helpen.
Lichaamsgewicht
Wanneer je spiermassa wilt aankomen of vet wilt verliezen vertelt je lichaamsgewicht een
essentieel deel van dit verhaal. Zeker in combinatie met een taille of vet percentage meting. Zo
kun je namelijk bepalen of je vetvrije massa toe- of afneemt.
Volg hiervoor de instructies in de progressie sheet. Door fluctuaties in je vochtbalans kan je
lichaamsgewicht een kilo per dag schelen. Om die reden nemen we een gemiddelde aan het
einde van de week.
Taille
Om een beeld te scheppen van vet vrije massa toe- of afname kun je een taille meting gebruiken.
Volg hiervoor de instructies uit de sheet.
Optioneel: armen, bovenbenen, bil, borst
Om toename in spiermassa te meten in specifieke lichaamsdelen kun je deze metingen
gebruiken. Volg hiervoor de instructies in de sheet.
Foto's
Wanneer je een esthetisch doel heb als "beter eruit zien", zijn foto's een fantastisch meetmiddel.
Zij geven namelijk visuele feedback op jouw proces. Om hier effectief gebruik van te maken is het
creëren van dezelfde situatie essentieel.
Neem de foto voor je ontbijt en het liefst na je eerste toiletbezoek
Draag elke keer hetzelfde ondergoed en geen andere kleding
Neem een neutrale houding aan. Benen gestrekt, armen langs je lichaam en je blik recht
naar voren
Neem een foto van voren, de zijkant en van achter
Gebruik elke keer dezelfde plek in je huis rond hetzelfde tijdstip zodat het licht inval niet
verschilt

PROJECT IJZERSTERK

10

Kracht
Een van de beste indicatoren voor kracht is de hoeveelheid spiermassa die iemand meedraagt.
Wanneer je traint voor spiergroei kun je daarom verwachten dat je meer gewicht of meer reps
kunt doen aan het einde van je schema.
Een positieve indicatie zou zijn dat je elke training of om de training een stap erbij kan doen.
Wanneer je aan het bulkt is kracht en spiermassa toename makkelijker, wanneer je aan cutten
bent waarschijnlijk moeilijker. Houd hier rekening mee. Hoe agressiever calorietekort hoe
moeilijker het is om kracht en spiermassa te ontwikkelen.
Kijk als je niet sterker wordt eerst naar je slaap, voeding en stress. Als zij geen oorzaak blijken
kun je jouw training onder de loep nemen.
Techniek
Naast kracht is ook techniek essentieel. Op lange termijn gaat goede techniek jou het meeste
helpen sterker te worden en blessure vrij te blijven. Trainen met hetzelfde gewicht maar met
betere techniek is ook progressie.
Je kunt je technische progressie bij houden door je uitvoering te filmen. Laat als het kan iemand
met verstand meekijken naar je oefening.
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