De Halter
Juli 2018 - Jaargang 2, nummer 4

WK Classic
Powerlifting
Calgary, Canada
Ilrish Kensenhuis
Op 16 juni mocht mijn zus Iris
tillen op het WK Classic in
Calgary. Nadat ik haar deelname
aan het EK Equipped via de
livestream had bekeken mocht ik
nu vanuit de zaal toekijken hoe
Iris haar entree op het
wereldplankier maakte. In een
drukbezette -84 klasse (13
deelneemsters) met alle toppers
aanwezig tilde Iris zich naar een
zevende plaats in het klassement
met PRs op squat (172,5kg) en
bank (87,5kg). Op haar favoriete
onderdeel, deadlift haalde moest
Iris na een kranige strijd
genoegen nemen met 215 kilo,
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evengoed genoeg voor een 4e
plek in het deadlift klassement.
Het was tof om van dichtbij mee
te maken hoe een internationaal
toernooi vorm krijgt en wordt
uitgevoerd en ik hoop dat de
lifters van Obelix in de toekomst
dergelijks ook van dichtbij
mogen ervaren.

Bedankt voor alle
wellwishings, ik ben blij dat
iedereen zo trots is op Iris. We weten wat
ze ervoor doet en laat en the best is yet to come! !
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Nieuwe leden!
Andrey Krupksiy
Hello everyone! My name is
Andrey, I’m originally from
Moscow, Russia and I’m currently
a 2nd year masters student in
Utrecht University.
I’ve moved to the Netherlands
almost 2 years ago already for
my master’s degree and had a
great time here since then.
However, since I’ve moved here, I
was not doing a whole lot of
physical exercises, especially in
the gym, partially due to my
initial prejudice towards the gym
activities and because of my
complete inexperience and lack
of knowledge of what to do in the
gym. For the context, I’ve done
around 3 years of karate as a
small kid, some bodyweight and
dumbbell exercises later in
school, have roughly 1.5 years of
experience in muay thai (thai
boxing), which I decided to quit
due to it being too injury prone.

To top it off, before moving to the
Netherlands I’ve been trying to
go swimming 2-3 times a week
for about a year. I’ve tried to pick
up swimming again when I’ve
moved here, even found a
“swimming buddy”, but this
activity proved to be very boring
for me when done without a
trainer or not in a club.
About 3 months ago, around the
time I got into Obelix, I was in a
situation when I really started to
feel the toll not exercising for
over a year on my body, getting
random lower back pains and
just feeling soggy in general. I’ve
started asking people around
how to get back in shape and a
great friend of mine (also from
the Obelix) from Utrecht
University suggested checking
out powerlifting classes by
Obelix.
I was hesitant at first, since I’ve
never done gym in my entire life,

Nino Termini
3e -jaars student op de School voor
de Journalistiek (HU)

Squat: 140kg
Bench: 107,5kg
Deadlift: 170kg

Terug naar een passie voor
krachtsport. De vlam die Obelix
in mij heeft aangewakkerd.

Na een tijdje nauwelijks sporten
heb ik de halters weer opgepakt
en ben ik begonnen aan een
nieuw avontuur. Ditmaal
Olympische stijl gewichtheffen.

Ik tilde ooit al zware gewichten,
maar nu ga ik dat naar een véél
hoger niveau tillen. Met de juiste
mensen om mij heen; leden van
Obelix, met een vriendelijke,
maar wel competitieve sfeer en
met uitstekende coaching.
Mijn powerlift 1RMs van een
paar jaar geleden:

Toen ik de vereniging tijdens de
UIT-week ontdekte, baalde ik er
enorm van dat ik nog zo ver – in
Zoetermeer – woonde. Ik sportte
al een tijdje niet meer. Op enkele
keren in de sportschool en een
sporadische bouldersessie na.
Dat terwijl ik altijd had gezegd

however training sessions under
the supervision of the Obelix
trainers proved to be awesome.
Everyone in the club is super
friendly and is always very
helpful, ready to give any tips
about exercises and help figuring
out what to do. I really like the
classes as well, I mainly go to
powerlifting and weightlifting
classes and both of them are
really engaging and productive.
For me, strength training in the
gym turned out to be a complete
surprise, I’ve never thought that
squatting heavy weights or doing
deadlifts can be so much fun. So
far, I’ve been making some
progress by going to the gym 3
times a week and I’m really
happy about it.
So, to sum up, I’m really grateful
to Obelix for opening my eyes on
the awesome activity the gym is
and for being an awesome
community to exercise with.
nooit een sportschool te willen
sponsoren.
Nog altijd geïnteresseerd om bij
Obelix te gaan, hield ik de
vereniging toch nog in de gaten.
Maar ja, minder sporten, minder
kracht én minder spieren... en op
dat punt was ik onderweg een
scharminkel te worden.
Des te langer het duurde, des te
meer ik geïntimideerd raakte
door foto’s van de SKVU op
Instagram.
Maar goed, driekwart jaar
geleden was het bijna zo ver. Ik
ging in Overvecht wonen. Ik kon
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het alleen niet aan om alweer bij
een commerciële sportschool te
moeten trainen, dus nog steeds
trainde ik heel weinig. Het was
onderhuur en ik kon maar blijven
tot eind februari.
Na een tijdje hospiteren en één
succesvolle hospi hoefde ik
gelukkig niet terug naar
Zoetermeer. In maart van dit jaar
werd Zeist mijn nieuwe
woonplaats. Ineens ben ik met 20
minuten fietsen op de Uithof.
Is het nu toch mogelijk om lid te
worden van de
Pepijn Thijssens
Hallo allemaal, je mag mij Pepijn
noemen. M’n grootste hobby is
wel de krachtsport die ik de
laatste jaren in Olympos beoefen,

krachtsportvereniging? Ik ben te
zwak om écht aan krachtsport te
gaan doen. Dus ik besluit eerst
mijn lichaam te laten wennen en
wat fitter te worden. Dat kan bij
Olympos. En we weten allemaal
dat je de Olympas moet hebben
om lid te kunnen worden van
Obelix. Stap voor stap kom ik
dichterbij.

dat het krachthonk onder de P+R
zit. Dat zit dus echt op steenworp
afstand. Zonder plan besluit ik
eventjes langs te gaan.
Ik loop binnen en meteen –
tijdens de intense powerlifttraining – begroeten meerdere
leden mij en word ik welkom
geheten. Ik krijg zelfs een koekje
van Iris.

Hè, zit de vereniging onder P+R
de Uithof? Daar kan ik me niks bij
voorstellen. Op 22 mei ontmoet
ik Mart die mij vertelt over
powerliften met Iris. Hij bevestigt

Alsof mijn besluit voor me wordt
genomen, schrijf ik mij ter plekke
in. Ik ben lid van SKVU Obelix!

hier heb ik waarschijnlijk al velen
van jullie rond zien lopen. Na
anderhalf jaar van Obelix
gehoord te hebben werd het eens
tijd om lid te worden om wat
gezellige dingetjes te doen en

bovendien wekelijks saampjes te
hurken en opstaan, dingen van je
afduwen, en zware dingen
oppakken. Ook houd ik van zo'n
beetje alle spellen, nodig me een
keer uit joh!

Mocht je het nog niet weten/vergeten zijn: Obelix wordt gesponsord
door Titan! Deze sponsoring houdt in dat al onze leden

10% korting
ontvangen op alle* Titan-artikelen! Een bestelling plaatsen doe je
door deze te mailen naar info@skvu.nl. Wij zorgen vervolgens dat
deze bij Titan terecht komt en jij kunt genieten van je nieuwe
singlet/sleeves/wraps/shirt etc.!
* m.u.v. riemen
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Nationale
Teamcompetitie
Gewichtheffen
Hoe we meededen aan de
gewichthefteamcompetitie
terwijl we nauwelijks een
team hadden
Jasper Bekema
Dit jaar heeft Obelix voor het
eerst een heus eigen team
uitgezonden naar de Nationale
Teamcompetitie Gewichtheffen!
De eerste ronde vond plaats op
het USC in Amsterdam, de
thuisbasis van onze
Amsterdamse zustervereniging
Kratos. Het was enigzins spijtig
dat door nalatigheid van
ondergetekende er twee sterke
gewichtheffers van Obelix niet
waren ingelicht dat de wedstrijd
een week later plaatsvond dan
eerst was gepland en zij dus met
vakantie waren. Gelukkig konden
we toch nog drie atleten
uitzenden naar Amsterdam.

Met drie gewichtheffers en nog
een aantal supporters, coach en
vrijwilligers (zeer bedankt!)
kwamen we aan in Amsterdam,
waar bleek dat Jana haar singlet
was vergeten. Gelukkig had

ondergetekende twee(!) extra
singlets mee (de andere was voor
de singletloze Lord Yoloswag) en
kon Janet toch tillen, in een
singlet die haar liet voelen hoe
het zou zijn als ze zou cutten naar
de -53 en al haar lats zou
verliezen. Ondanks wat zenuwen
bij de warming-up haalde ze
vervolgens al haar beurten met
speels gemak. Ook Lord Hendrik
Yoloswag (hij heeft Chinese
roots, vandaar de exotische
naam) zette zonder problemen
een score van 6/6 neer omdat hij
met zijn knieblessure niet zwaar
kon tillen en puur voor het team
meedeed. Als laatste liet Michiel
zien dat je helemaal niet
gewichtheffen hoeft te trainen
om het toch te kunnen, en zette
hij een mooi PR neer bij het
stoten.

Ook de tweede ronde vond plaats
in Amsterdam, ditmaal bij
Sportquest, een gewichthefschool
op steenworp van het
Rijksmuseum. De organisatie had
ervoor gekozen om atleten van
dezelfde club zo verspreid
mogelijk over de dag in te delen,
waardoor we voor 1 uur
aanwezig waren en Roel om half
8 pas klaar was met tillen.

Net als bij de eerste wedstrijd
had Janan een ‘active recovery’
dag en kreeg ze de halter zonder
veel moeite boven haar hoofd.
Weer een extra kilo op haar
totaal erbij, maar volgende
wedstrijd moet ze van coach
voorzitter toch echt 50kg gaan
snatchen. Ondanks blessureleed
kwam ook Karien nog goed in de
wedstrijd. Als vanouds ving ze al
haar trekbeurten enorm hoog en
ook het stoten ging goed; ze
miste alleen haar laatste
yolobeurt op 66kg. Als laatste
was Roel aan de beurt. Hij was
helemaal gaar van een hele dag
op zijn beurt moeten wachten en
had last van zijn pols en
sleutelbeen. Met genoeg tape was
het nog net mogelijk hem aan
elkaar te plakken zodat hij het
platform op kon, maar sterke
prestaties zaten er niet in. Er was
aardig wat roest in zijn snatch
gekropen, maar toch tilde hij drie
goede beurten. Bij het opwarmen
voor het stoten had hij echter
veel last van de huid op zijn
sleutelbeen. Een verband dat snel
door organisator Tom Bruijnen
werd geïmproviseerd ging vlak
voor de laatste opwarmbeurt los,
waardoor we ervoor kozen om
maar 1 beurt te tillen zodat er
toch nog een totaal voor hem op
het scorebord kwam te staan. Al
met al een mooie teamprestatie:
het is de koploper in de poule
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niet gelukt om het dubbele van
onze teampunten te halen! Na
afloop van de wedstrijd werden
er volgens goede traditie burgers
weggehapt om alvast een
voorsprong te nemen op de
winterbulk.
Helaas waren er door vakanties,
blessures en andere nietnoemenswaardige verplichtingen
(zoals voorbereiding voor het

WK Powerliften voor studenten)
helaas geen atleten die de derde
competitieronde mee konden
doen. Volgend jaar hopen we
weer een mooi team bij elkaar te
kunnen brengen en om genoeg
atleten heel op het plankier te
krijgen is er besloten dat 50%
van de subsidie naar sporttape
en cortisone-injecties gaat (de
andere 50% gaat naar pindakaas
en chocomel voor Laurens).
Snatch

Clean & Jerk

Totaal

Ronde 1
Hendrik Durieux
Michiel Mooy
Janna de Vos

65

70

75

80

85

90

165

80

84

88

100

106

112

196

38

41

43

55

60

63

106

Ronde 2
Roel de Gouw
Karien Timmerman
Janna de Vos

75

80

85

100

-

-

185

43

46

50

55

60

66

110

40

43

47

50

55

60

107

NSK
Gewichtheffen
Het NSK Gewichtheffen
avontuur van trainer Roelov
Jasper Bekema
Twee weken voor het NSK
Gewichtheffen liet Roel mij weten
dat er 1) een NSK gewichtheffen
was, 2) dat hij mee ging doen, en
3) dat hij nog een coach nodig
had. Nu pak ik graag elke
mogelijkheid om niet aan mijn
scriptie te hoeven werken aan
dus besloot ik hem te coachen.
Gelukkig was Roel goed hersteld
na de wat teleurstellende 2e
teamcompetitiewedstrijd en

hoopten we op een mooi totaal
en wellicht een medaille.
De dag begon goed toen Roel in
de trein een compliment kreeg
‘dat het moeilijk moest zijn een
kledingruil te doen met zulke
armen’. Vervolgens was hij te
lang bezig met nadenken over
wanneer hij voor het laatst een
arm-isolatiedag had gedaan in
zijn training waardoor we bij de
verkeerde tramhalte uitstapten
en net op tijd (eigenlijk wel echt
te laat) waren voor het inwegen.
Na weer te licht te zijn om bij de
heren mee te kunnen doen moest
hij toch in de jongetjesklasse (-85
kg) tillen. Gelukkig was zijn
nieuwe Eleikosinglet ook maar
maat L (‘Alles onder XL is een
kindermaat’, aldus Rogier), dus
was dit geen ramp.

De snatches gingen vervolgens
uitstekend en met 89 kg zat hij
niet ver onder zijn prestatie die
het eerder dit jaar bij het NK
senioren had neergezet. Bij het
stoten voelden de benen bij het
opwarmen wat slapjes en
besloten we om conservatief te
openen. Dit bleek een slap
verhaal te zijn want de eerste
beurt was een ouderwetse power
clean, en ook de tweede beurt
ging zonder veel problemen.
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Omdat de zilveren medaille al
veroverd was (hoera!!) en
Randolf van Dutch Strength op
één been nog eerste zou worden
maakte het niet meer uit wat de
derde beurt was en nam Roel een
sprong naar 120kg. Gelukkig
haalde hij deze beurt niet, want
een totaal van 200kg rond klinkt
veel mooier dan een totaal van
209kg.

Al met al een mooie prestatie –
de tweede NSK-medaille voor
Obelix! Ook deze prestatie werd
natuurlijk gevierd met een
burger, die via de DUO-lening van
de voorzitter indirect ook door
de overheid gesubsidieerd werd.

Snatch

Clean & Jerk

Totaal

Ronde 1
Roel de Gouw

80

85

89

105

111

120

200

2,5kg PR. Hiermee werd David
kampioen met 9/9 en PRs op al
zijn oefeningen.

NK Classic
(sub)junioren
Thomas Koopman
Op 23 en 24 juni was het NK
junioren powerliften bij Iron
House. Ondanks dat Richard en
Pepijn helaas niet mee konden
doen, waren we toch goed
vertegenwoordigd met 4
powerlifters: David, Michiel,
Hidde en ik.
Zaterdag was David aan de beurt
in de -66 klasse. Hij begon
meteen sterk met een 3kg
bodyweight PR sinds het grote
mensen NK twee maanden
eerder. Het was spannend omdat
David kans maakte om
Nederlands kampioen te
worden. Zijn enige echte
concurrent was Di Ke Wu, die
net iets zwaarder inwoog zodat
David met een gelijk totaal zou
winnen. David begon goed met
een 135/142,5/147,5 squat voor
een 5kg PR en een voorsprong

van 7,5kg op Di Ke. Hierna kwam
de gevreesde bench. Na zijn
afgelopen 4 wedstrijden 85 te
hebben gemist, vloog het deze
keer omhoog alsof het een lege
halter met twee helium ballonnen aan de uiteinden was. Maar
Di Ke kan wel bankdrukken, dus
toen stond David hierna toch
2,5kg achter.
Nu was het tijd voor David’s
specialiteit: de deadlift. David
trok 185 in de tweede beurt en
Di Ke had 185 voor zijn derde
beurt opgegeven. Di Ke Wu miste
zijn derde deadlift waardoor
David al gewonnen had, en hij
deadliftte vervolgens ook nog
190 in zijn derde beurt voor een

Zondag zat iedereen van Obelix in
de -93 klasse; Hidde en ik in de
eerste flight en Michiel in de
tweede. Michiel squatte 190 als
opener en miste daarna 2 keer
195. Jammer, maar wel 15kg meer
dan bij het Nederlandse studenten
kampioenschap op een al sterke
squat, dus super gedaan! Hidde
squatte 165 (+10 PR) als
makkelijke derde poging en ik
152,5 (+17,5 PR) als niet-zomakkelijke derde poging. Mijn
enige doel deze wedstrijd was een
hoger totaal dan Hidde halen, dus
hier was ik niet blij mee. Gelukkig
gingen we daarna bankdrukken.
We zijn alle drie 3/3 gegaan:
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Michiel 122,5 (17,5 meer dan op
het NSK), Hidde 102,5 (+7,5 PR)
en ik 115 (+10 PR). Toen stonden
Hidde en ik weer gelijk. Michiel
en Hidde gingen ook 3/3 op de
deadlifts: Michiel deadliftte
237,5 (27,5 meer dan NSK),
Hidde 202,5 (+12,5 PR). Ik had
195 als tweede poging gedaan
(+10 PR) en ging, om Hidde net
voor bij te gaan, voor 205 op de
derde poging, maar dat was
helaas te zwaar.
Klasse
David Pattipeilohy
Michiel Mooy
Thomas Koopman
Hidde Wissmann

Squat

Al met al was het een geslaagd
NK, iedereen heeft westrijd PRs
gehaald, en we hebben er een
Nederlands kampioen bij!

Bench

Deadlift

Wilks

Totaal

-66

135

142,5

147,5

77,5

82,5

85

170

185

190

336,45

422,5

-93

190

195

195

115

120

122,5

220

230

237,5

350,53

550

-93

140

147,5

152,5

105

110

115

180

195

205

292,97

462,5

-93

157,5

160

165

95

100

102,5

185

197,5

202,5

304,31

470

Fotoreportage:
Workshop paaldansen!
Als krachtsportvereniging zijn
we natuurlijk vooral bezig met
krachtsportdisciplines, maar

blijkbaar zijn onze leden ook erg
enthousiast over andere
activiteiten waarbij het lichaam
flink aan het werk gezet wordt!
Na meerdere verzoeken van
twee specifieke leden zijn we
aan de slag gegaan met het
organiseren van deze

paaldansworkshop. De opkomst
was nog hoger dan verwacht, de
inzet was ongekend en de foto’s
willen we jullie niet besparen.

Bovengenoemde specifieke leden zijn deze heren, Hugo & Remmelt. Al na 5 minuten werd duidelijk dat
Hugo deze workshop vooral wilde om zijn kunsten aan de anderen te kunnen showen. Die kunsten
mochten er wezen dus dit vonden we helemaal niet erg.
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Mart & Mo, calisthenics-fanatiekelingen, bleken ook al snel natuurtalenten te zijn.

Dit kon niet gezegd worden voor Richard.

Toen bij aanvang van de workshop de palen verdeeld moesten worden koos onze lieve Laurens (2,03 m)
voor de kortste (2,10 m?). Toen hij hierop werd gewezen is hij toch maar geswitcht.
Ook bij Remmelt was enthousiasme geen probleem (maar wat was het dan wel?).
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Van Roel werd van tevoren ook weinig verwacht: hij heeft de flexibiliteit van een stoeptegel.
Maar waar is Roel niet goed in?

Een andere deelnemer die niet teleurstelde is onze exchange-Singaporeaan. Ryan kan niet alleen overweg
met verticale maar ook met horizontale stangen.

Deze workshop had natuurlijk niet kunnen bestaan zonder ons eigen paaldanstalent Ilse. Aan het einde van de
avond trakteerde ze ons op een demonstratie die vooral op Mo veel indruk maakte.
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Met uitzondering van Mart zijn voet is zelfs iedereen heel gebleven.

We sluiten af met een paar verticale kunstjes. Het zou immers jammer zijn als deze voor niets waren
vastgelegd (Karien: “Kijk, ik kan iets! Maak een foto!").

Met trots presenteer ik jullie onze jongste sponsor!
Gains is opgezet door Stijn en Kris, twee Nijmeegse studenten die zelf
regelmatig krachtsporten. Ze maken en verkopen eiwitrepen met zo
min mogelijk ingrediënten en zonder toegevoegde rommel!
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Speciaal voor ons hebben ze twee kortingscodes aangemaakt: één
voor leden, en één om uit te delen aan al je sterke vrienden en
vriendinnen.

OBELIX10

10% korting voor je vrienden
10% commissie voor Obelix!

OBELIX20

20% korting voor jou

Meer nodig dan alleen eiwitrepen? Vergeet niet dat Obelix
ook commissie ontvangt over bestellingen bij Body & Fit! Wanneer je
bestelt via onze link (ook te vinden via de sponsor-pagina op de
website) gaat 4-7% van het bestelbedrag naar onze verenigingsbankrekening! Zorg dus dat jij zelf maar ook al je vrienden/
huisgenoten/iedereen die je kent bestellen via deze link.

Slow but steady:
Sheiko review
Thomas Koopman
Je hebt net de halter in het squat
rack gedumpt, valt hijgend op de
grond, huilt een minuutje en dan
is het weer tijd voor de volgende
set. Mensen die het 6 wekenprogramma van Candito hebben
gevolgd zal dit bekend
voorkomen. In de beruchte week
2 moet je een AMRAP op 80%
doen, en daarna tussen de 8 en
10 setjes van 3 met een minuut
rust tussen de sets. De reden dat
veel mensen toch dit programma
doen, is dat het logisch lijkt dat
hoe zwaarder de training is, hoe
meer gains je maakt. Maar niets
is minder waar: ik heb de

afgelopen 4 maanden Sheiko
gedraaid en best oké-e gains
gemaakt. Vandaar dit artikel om
zieltjes te winnen voor de
Sheiko-kerk.
Wat is Sheiko?
Eigenlijk is het wie is Sheiko:
Boris Sheiko is een powerliftcoach die het Russische team
tussen 1999 en 2005 gecoacht
heeft, en het Russische team is
toen elk jaar kampioen
geworden.
Hij heeft een aantal
basisprogramma’s geschreven
voor de gemiddelde powerlifter
die je kunt aanpassen en
gebruiken. Hij heeft
programma’s van 12 weken
(voor gevorderden) en 20 weken
(voor vergevorderden), elk in 3
smaken: weinig volume,
middelmatig volume en hoog

volume. Kenmerkend is dat je
veel zeer makkelijke sets doet.
Hier is een link naar het
programma dat ik gebruikt heb:
https://tinyurl.com/sheiko.
Om jullie een beetje een idee te
geven van hoe je het aan kan
passen: ik heb op de deadliftdagen deficit of paused deadlifts,
en daarna normale deadlifts
gedaan omdat block pulls niet
nuttig zijn als je sticking point
van de grond is. De rest van de
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squat/bench/deadlift heb ik
gelijk gehouden en de assistance
oefeningen zagen er ongeveer zo
uit:

Ervaringen
Qua trainingen is het de droom
van iedere wannabe powerlifter:
drie keer per week
bankdrukken, en de ‘zware’ sets
zijn allemaal tussen de 1 en 5
herhalingen. Elke herhaling is in
principe met identieke techniek
te doen aangezien de sets nooit
erg moeilijk zijn. Dit heeft mijn
techniek, vooral op de squat erg
verbeterd. Het is fijn dat er veel
ruimte is om het programma aan
te passen. Ik heb wel het idee dat
goede oefeningen kiezen een
groot verschil maakt. Het is ook
een nadeel, want als je een
verkeerde keuze maakt kan dat
vervelend zijn. Door het

programma met veel volume te
kiezen heb ik last van mijn
ellebogen gekregen. Het ging wel
weer weg toen ik naar
middelmatig volume ben
overgestapt. Het duurt erg lang,
meestal 2 uur per training, wat
het inplannen moeilijk maakt.
Hoewel het je niet in een korte
tijd gigantisch veel sterker gaat
maken zoals een piek
programma is het wel duurzaam
in elkaar gezet en kun je het
vaker achter elkaar doen. Het
heeft me in vier maanden in een
redelijk geleidelijk tempo van
130/100/180 naar
155/115/200 gebracht.

Hiernaast blijk je beter
tegenvermoeidheid te kunnen1.

Mart Kicken

aanwezige opslag van ATP in je
spieren. Nu zal je denken, je ging
het toch over creatine hebben?
Nou nu komt creatine in beeld!

Zoals we allemaal weten,
gebruiken spieren ATP voor
contractie. ATP wordt dan ook
de energiebron van het lichaam
genoemd en zorgt ervoor dat je
beenspieren die 182 kg squat
kunnen pompen (Richard!). ATP
staat voor adenosine-trifosfaat/phosphate en geeft zijn
energie af door één fosfaat af te
staan tot adenosine-di-fosfaat
(ADP). ADP is hierbij als het
ware het afvalproduct. Door
weer een fosfaat aan ADP te
zetten, krijg je weer bruikbaar
ATP. Dit gebeurt vaak in rust en
heeft onder andere zuurstof en
suiker nodig. Nu zal je bij een
zware lift (Richard!!) geen tijd
hebben om even goed adem te
halen. Die paar seconden aan
energie komen dan ook van de al

Creatine, eenmaal opgenomen in
het lichaam, krijgt een fosfaat
groep tot creatinefosfaat door
het enzym creatinefosfokinase.
Creatinefosfaat wordt
voornamelijk opgeslagen in
spieren (~95%) en hersenen
(~5%). Nu kan je lichaam het
fosfaat van creatinefosfaat
gebruiken om van ADP weer ATP
te maken en heeft daardoor net
wat extra energiepakketjes voor
die eerste paar seconden. Je kunt
dan ook meer en sterker liften
(↑ATP). Logischerwijs heeft het
minimaal effect op duursporten
die langer dan die paar seconden
duren, aangezien je daar
voornamelijk ADP weer opnieuw
in ATP omzet met behulp van
een andere (aerobe) pathways
waarbij zuurstof wordt gebruikt.

Dag 1
Incline bench press
Chin ups
Back extensions Pete
Rubish-stijl
Dag 2
Close grip bench press
Chin ups
Leg extensions

50 x 10 x 5
3 x 10
60 x 5 x 5

60 x 10 x 5
3x5
10 x 5

Dag 3
Incline bench press
50 x 10 x 5
Chin ups
3 x 10
Back extensions Pete
60 x 5 x 5
Rubish-stijl
gewicht x reps x sets

Creatine

Even kort wat feitjes: creatine
wordt synthetisch gemaakt en
wordt dus niet uit vlees
geïsoleerd. Creatine wordt het
beste opgenomen met suiker.
Neem dus niet een glas water
maar liever vruchtensap (liefst
geen fructose). Eigenlijk zijn er
geen bijwerkingen of direct
negatieve effecten met alleen
kleine kans (~5%) kans op
maagpijn, diarree of beide. Het
wordt afgeraden voor personen
met verslechterde nier of lever
functie2.
De 5% creatinefosfaat in de
hersenen kan ook zorgen voor
hogere ATP-capaciteit en kan
theoretisch leiden tot verbeterde
cognitief functioneren, al is
onderzoek daarover niet
uitsluitend. Zo heeft onderzoek
wel aangetoond dat cognitief
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functioneren wordt verbeterd bij
personen met slaaptekort of bij
ouderen3.
Naast dat creatine(fosfaat) voor
verhoogde ATP-capaciteit en
daarmee verhoogde explosiviteit
zorgt, zorgt het ook voor
verhoogde watervasthouding in
je spieren. Dit heeft te maken
met dat opgeloste stoffen altijd
gelijk verdeeld willen zijn, net als
limonade dat zich overal gelijk
verspreid over een glas met
water of thee dat zich gelijkmatig
verdeeld over een glas heet
water. Zo zal creatine(fosfaat)
zich ophopen in je spieren (hoge
concentratie) en zal er water
naar toe stromen om nu de
concentratie deeltjes weer gelijk
te maken met de omgeving. Dit
wordt met een fancy woord ook

Plantaardige
krachtsport
Michiel Mooy
Plantaardig eten is de nieuwe
fitnesshype; je ziet het overal in
de (social) media en hoort het in
de wandelgangen. Het is
gezond(er), beter voor het milieu
en beter voor de dieren. Men
heeft hier allerlei twijfels bij:
“vlees heb je nodig”, “melk is
gezond”, “ik ken wel 10
veganisten die dood zijn gegaan
hierdoor”, en de meest populaire
“protein tho”. Dit laatste is
natuurlijk het belangrijkst voor
ons. Als krachtsporters en
bodybuilders willen we zoveel
mogelijk spier aanmaken zodat

wel osmose genoemd voor
mensen die biologie hebben
gehad. Het heeft als gevolg meer
water in je spieren en dus
grotere spieren! Theoretisch
gezien zou dan ook stoppen met
creatine(fosfaat) uiteindelijk
leiden tot kleinere spieren. Nu
blijkt deze verklaring niet 100%
te verklaren waarom
creatinefosfaat voor meer
spiermassa zorgt. Zo zou de
verhoogde stress op de celwand
door meer water in de cel zorgen
voor verhoogde anabolische
eiwitsynthese (waaronder
mTOR, myostatine, IGF-1). Deze
eiwitten hebben een anabool
effect en versterken de groei van
de spier4.
Ik kan nog wel 10 pagina’s
schrijven, maar concluderend

we net zo sterk zijn als Ielja, met
alleen onze glutes al de sloots
nat maken en met de tri’s die de
guys net zo hard maken als
Arnold zijn pecs. Gelukkig
kunnen we met wetenschap en
oh-zo-relevante anekdotisch
bewijs deze vragen
beantwoorden. Hierom heb ik
buzzfeed gespeeld en zal ik
antwoord geven op de twee
belangrijkste vragen zodat we
hopelijk met z’n allen de wereld
wat beter kunnen maken.
Kun je voldoende proteïnen
binnenkrijgen uit planten alleen?
Kort gezegd, ja. Proteïne zit in
iedere plant, alleen is de
concentratie proteïne meestal
lager dan in dierlijke producten.
Je kunt ook naar de natuur
kijken: wat zijn de grootste en

zorgt creatine(fosfaat) voor
meer kracht, meer spiermassa,
betere vermoeiheidsweerstand
en beter presenteren over het
algemeen. Deze laatste twee
factoren treden zelfs op zonder
daadwerkelijk sporten. Over het
algemeen een ongevaarlijk
supplement met eigenlijk alleen
positieve sterke mannen en
vrouwen effecten.
Voor de geïnteresseerden raad ik
Olsen et al. (2006) aan om te
lezen, deze hebben ook gekeken
naar supplement combinaties
met creatine en kwamen
bijvoorbeeld bij 10 g creatine, 75
g dextrose/suiker, 2 g taurine,
vitamines en mineralen uit op
meer satelliet cellen en
myonucleï (grotere spieren).

sterkste dieren op onze planeet?
De olifant, giraf, neushoorn,
gorilla, etc. zijn allemaal
herbivoren en eten dus geen
andere dieren. Toch behoren ze
tot de sterkste en grootste
dieren op onze planeet!
Product (niet bereid)
Proteïne/100g
Kogelbiefstuk
21.6g
Gehakt
19,4g
Kipfilet
22,5g
Kipdijfilet
19,7g
Varkenslapje
22g
Halfvolle melk
3,6g
Kaas
25g
Zwarte bonen
21,6g
Rode linzen
24,6g
Broccoli
2,8g
Spinazie
2,8g
Tofu
12g
Tempeh
20,3g
Seitan(verschilt zeer
20-30g
per recept)
Tabel 1. Proteïne per 100g in dierlijke en
plantaardige producten (USDA)

|| pagina 14

In tabel 1 staan wat
vergelijkingen tussen dierlijke
producten en plantaardige
producten. In de tabel is goed te
zien dat, hoewel er meer in vlees
zit, er genoeg proteïne in planten
zit.
Aangezien de andere macro’s in
de producten heel verschillend
zijn (in dierlijke producten zit
meer vet, en in de planten veel
meer koolhydraten), is in tabel 2
te zien hoeveel procent van de
calorieën in het product
afkomstig is van proteïnen.
Hierbij gaan we er vanuit dat één
gram proteïne vier kcal is.
Product (niet bereid)
Percentage
Kogelbiefstuk
61%
Gehakt
39%
Kipfilet
75%
Kipdijfilet
65%
Varkenslapje
59%
Halfvolle melk
30%
Kaas
28%
Zwarte bonen
25%
Rode linzen
28%
Broccoli
33%
Spinazie
50%
Tofu
42%
Tempeh
42%
Seitan(verschilt zeer
20-30g
per recept)
Tabel 2. Percentage proteïne van
calorieën (USDA)

Hierin kunnen we zien dat de
planten het al wat beter kunnen
“opnemen” tegen de dierlijke
producten. Toch blijft het zo dat
het magere vlees het veruit wint
(op de seitan na), maar zoals je
ziet zit er genoeg proteïne in
planten!
Zijn plantaardige proteïnen wel
“compleet”?
Een proteïne is “compleet”
wanneer het alle aminozuren
bevat. Aminozuren zijn de

bouwstenen van proteïnen; een
proteïne bestaat dus uit een
combinatie van (verschillende)
aminozuren. Er zijn 21
aminozuren, waaronder 9
essentiële. Aminozuren zijn
essentieel wanneer ze niet
kunnen worden gemaakt in het
menselijk lichaam en dus via de
voeding moeten worden
opgenomen.
Er wordt nog wel eens gezegd
dat planten geen complete
proteïnen bevatten. Hoewel alle
plantaardige proteïnen wel
degelijk alle 9 essentiële aminozuren bevatten kan het zo zijn
dat er sprake is van een lage
concentratie van een of meerdere aminozuren (McDougall,
2002).
Een argument dat veel op het
voorgaande lijkt is dat dierlijke
proteïnen van “betere kwaliteit”
zijn. Hier wordt mee bedoeld dat
het percentage essentiële
aminozuren in deze producten
hoger is dan in plantaardige
producten. Zo is er een
onderzoek gedaan naar weiproteïne v.s. tarwe-proteïne
waaruit bleek dat bij de groep
mannen (leeftijd 71 ± 1 jaar) die
wei proteïne namen sprake was
van een grotere hoeveelheid
spiersynthese (Gorissen et al.,
2016). De conclusie die vaak uit
dit onderzoek wordt getrokken
is dat mensen die plantaardig
eten meer proteïnen moeten
nuttigen dan wanneer zij
dierlijke producten zouden
nuttigen. Hierbij wordt echter
niet meegenomen dat er
meerdere plantaardige
proteïne bronnen zijn dan
tarwe.

Verschillende proteïnebronnen
hebben dus verschillende
hoeveelheden van ieder
aminozuur. Zo heeft tarwe, net
als de meeste granen, een lagere
hoeveelheid aan lysine (Tessare,
Lante & Mosca, 2016), maar dit
kan makkelijk worden aangevuld
met producten zoals
kidneybonen.
Hopelijk heeft dit laten zien dat,
hoewel het soms net iets lastiger
kan zijn, je niet bang hoeft te zijn
om een dag, of altijd, plantaardig
te eten. Hoewel ik zelf wel nog
zuivel en af en toe ei producten
eet, haal ik het grootste deel van
mijn proteïnen uit planten. Mijn
kracht en spiermassa (en
vetmassa de laatste tijd) blijft
groeien, zoals mijn 240kg
deadlift aantoont (self-five).
Om nog wat meer anekdotisch
bewijs te leveren zijn hier een
aantal voorbeelden: Patrik
Baboumian, de grote kleine
strongman uit Duitsland die het
wereldrecord Yoke carry in zijn
gewichtsklasse heeft, Kendrick
Farris, Amerikaans
recordhouder in gewichtheffen
en Barny du Plessis, Mr. Universe
2014.
Hiernaast is het (af en toe)
plantaardig eten ook veel beter
voor het milieu (Tessare, Lante &
Mosca, 2016) en het welzijn van
de dieren. Hopelijk kunnen we
zo én sterker worden, én de
wereld verbeteren!
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Vezels
Mart Kicken
Vezel is het gedeelte van planten
dat wij als mensen niet kunnen
afbreken of opnemen. Het
bestaat uit niet verteerbare
suikers/polysachariden die
ingedeeld zijn in oplosbare
vezels (fruit, zoete aardappel,
uien, sojabonen, wortel,
broccoli) en niet-oplosbare
vezels (granen, bonen, erwten,
noten). Vezels hebben meerdere
effecten op het lichaam met
betrekking tot de grootte van de
stoelgang (bolus), mate van
stroperigheid en fermentatie.
Vezels die de stoelgang vergroten
(meest voorkomend, voornamelijk
niet-oplosbare vezels)
In de maag neemt vezel water
(grotere bolus) op. Dit zorgt voor
vertraagde leging van de maag
en een voller gevoel door
oprekken van de maag. Je maag
voelt zich namelijk vol op basis
van volume/uitrekking. Vandaar
dat soep of vloeistoffen beter
vullen. Daarnaast moet je vaak
langer kauwen om vezel in
kleine blokjes te krijgen, dit geeft
ook een versterkt vol gevoel.
Door hun wateraantrekkende
eigenschappen worden vezels
ook gebruikt tegen constipatie
met als resultaat diarree. In de
darmen zorgt de grote vezelbrij
voor versneld samentrekken
(peristaltiek) en verkleint de
transitie tijd in de darmen.
Hierdoor heb je een betere
regelmatige defecatie (poepen).
Wellicht heb je dit al eens
gemerkt na veel groente/fruit
gegeten te hebben (avondeten

bij een vegetarische vriendin/
vriend…) en dag erna goed vaak
naar de wc te moeten.
Vezels die je stoelgang meer
stroperig maken (oplosbare
vezels)
Ook kunnen vezels de stoelgang
meer viskeus maken en binden
ze daardoor mineralen en
andere kleine moleculen.
Hiermee transporteren ze deze
stoffen dieper je darmen in. Zo
worden deze moleculen niet
gelijk opgenomen of afgebroken.
Een voorbeeld is glucose.
Glucose wordt door de vezels
“vastgehouden” en langzamer
afgegeven/opgenomen. Dit kan
helpen tegen ongewenste
suikerspiegel pieken na eten en
geeft een meer stabiele
suikerspiegel (denk aan diabetes
maar ook aan de after-diner dip).
Zo kunnen ook galzuren
gebonden worden in de dunne
darm, waardoor het lichaam ze
niet meer opnieuw kan opnemen
in de dikke darm. Tegelijkertijd
wordt zo ook minder cholesterol
(her)opgenomen en geeft dit dus
minder kans op cardiovasculaire
aandoeningen.
Fermentatie van vezels
Daarnaast zijn er in dikke
darmen bacteriën die wel vezels
kunnen afbreken (fermentatie).
Deze breken de vezels af en
produceren methaan en CO2 als
afval met als resultaat scheten.
Deze hoeven niet te stinken,
aangezien daar andere gassen
zoals zwavel uit eiwitten voor
nodig zijn. Naarmate je
darmflora zich aanpast, zullen de
“gassen” ook minder worden.
Hiernaast produceren deze

bacteriën korte vetketens. Deze
korte vetketens blijken zeer
goed voor de gezondheid te zijn.
Ze verhogen de zuurtegraad van
je dikke darmen (beschermt je
darmwand, betere opname van
mineralen en minder kans op
polypen), stimuleert je
immuunsysteem, zorgt voor
verlaagd cholesterol en
stabiliseert suikerspiegel.
Er wordt steeds meer bekend
over vezels en daarmee groeit de
aandacht voor vezels. Zo bestaat
ons Westers dieet over het
algemeen uit weinig vezels. Het
is zelfs zo slecht gesteld dat
onderzoek van de Maag Lever
Darm stichting in 2010
aantoonde dat 90% van alle
Nederlanders te weinig vezels
binnen kreeg. Sterke mannen
horen tenminste 40 g vezel
binnen te krijgen elke dag. Voor
sterke vrouwen is dit 30 g.
Bij deze: kijk bij de volgende
keer boodschappen doen niet
alleen naar de koolhydraten,
eiwitten en vetten maar ook eens
naar de vezels! Deze goed
vullende stofjes zijn ook zeer van
belang voor een gezond dieet.
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Help mee de Halter te verbeteren! Zijn er dingen die jij graag wil lezen in
de Halter? Rubrieken die je graag vast wil zien of die je juist helemaal kut
vindt? Laat het ons weten! Heb je zelf een idee voor een rubriek? Of wil je
gewoon eenmalig iets leuks/informatiefs schrijven? Ook helemaal prima!
Feedback, klachten, vragen, stukjes etc. kun
je mailen naar dehalter@skvu.nl.

