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Sportkinesist LIEVEN

MAESSCHALCKvoorzietje
van je aanbevolen dagelijkse
dosis beweging.Níet door je

te verleiden tot een
marathon ofde

beklimming van de Mont
Ventoux,wél door te
wijzen op 1.001 kleine

verbeteringen in
je levensstijl.

FIT

Bodyweight
training
«De naam zegt het zelf:hierbij
train je met behulp van je eigen
lichaamsgewicht en gebruikje
jelichaam als fitnessapparaat
omspiermassa en krachtopte
bouwen.Bij BodyweightTrai-
ning (BWT) ligt de focus op het

uitvoeren van herhalingen en
nietop hettoevoegen van ge-
wicht. Door de moeilijkheids-
graad van de oefeningen en
trainingsfrequentie geleidelijk
op te voeren, wordt je lichaam
sterker, leniger en gezonder.
Bovendien is BWT gemakkelijk
en flexibel:je kan de oefenin-
gen thuis ofonderweg uitvoe-
ren,het iseen efficiënte manier
omslankte blijven en het kan
helemaal gratis.»

Small
grouptraining
«Door de hoge kostprijs van
een personal trainerzit spor-

ten in groepjes van vijftot tien
personen onder begeleiding
van een personal trainer in de
lift.Zie het als een soort van
Tupperware-party:je trom-
melt vrienden offamilie uit de
buurtopen deelt de kosten,
wat de trainer meteen een stuk
betaalbaarder maakt. Deze
vorm van sporten heeft nog
een andervoordeel:omdat je
traint met gelijkgestemden,ga
je minder snel afzeggen en kan
je elkaar motiveren als het wat
minder gaat.»

  

 

Sleutelwoorden:
laagdrempeligen
variatie

Boetiek-
fitness-
studio's
«De grote fitnessketens heb-
ben overal te lande vestigin-
gen,maar daarnaast zullen
steeds meer boetiekfitness-
studio’s de deuren openen. Dit
zijn fitnessclubs met een rela-
tief kleine oppervlakte die
zich specialiseren in bepaalde
workouts,groepslessen of trai-

ningsconcepten. Alles draaiter
om persoonlijke aandacht,

service en het aanbieden van
een unieke beleving waarbij
één sportconcept tot in de
perfectie is ontwikkeld.»

Virtueel
sporten
«Hét sleutelwoord van 2020 is
variatie.We combineren dat
uurtje in de sportzaal bijvoor-
beeld met personal trainer-be-
geleiding en een rondje body-
pulse. Daarbij train je in twintig
minuten acht spiergroepen via

elektromusculaire stimulatie
(EMS). Een bodysuitdraagt de
impulsen op de huid over, en
dieactiveren de spiergroepen
tot wel 30% meerdan bij ge-
wone krachttraining.Voor wie
nog meervariatie wiltzijn er
intussen tal van sportlocaties
waarje in virtual reality kan be-
wegen (foto), zoals deVR-loft in

Waregem ofde VRSports Cube
op de Sportinnovatiecampus

in Brugge.»
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Alles
metapps
«Van appsdieje stappentellen
ofje hartfrequentie meten, tot

applicaties dieje slaap analyse-
ren ofje voedingspatroon bij-
houden:meerdan een smart-
phone hebje niet meer nodig
om alle mogelijke parameters
bij te houden dieje levenskwa-
liteit meten en je helpen om
gezondte blijven. Ookapps
die oefenprogramma’s op
maat aanbieden en online
home workouts zullen steeds
populairder worden, net zoals
sportprogramma's op kantoor
ter bevordering van de ge-
zondheid van werknemers.Je
lunchpauze zal straks bestaan
uiteen middagdutje, gevolgd
dooreen groepsworkouteen

spelletje pingpong ofeen
wedstrijd tafelvoetbal.»

 

Circuittraining
«Een vorm van hoge intensiteit
intervaltraining (zietrend 10)

die zorgt voor een hogere hart-
slag en energieverbruik.Con-
creet voerje in meerdere rond-
jes een vast schema van oefe-
ningen en herhalingen uit. Het
iseen zeerintensieve vorm van
sporten, met relatiefweinig rust
tussen de oefeningen. Circuit-
training dient niet om grote
spieren op te bouwen,maaris

wéleen goede methode omje
spieruithouding te vergroten.
ldeaal voor sporters die al aan
cardio— bijvoorbeeld lopen —
doen,maar ook wat aan kracht

willen winnen zonder hun con-
ditiete verwaarlozen.»

Bewegen
opverwijzing
«Ditalgemene gezondheidsini-
tiatief wil huisartsen motiveren
om ookfysieke activiteit voorte
schrijven aan patiënten die de
beweegnorm van minstens
dertig minuten per dag matig
intensief bewegen niet halen,
ofdie dagelijks urenlang onon-
derbroken zitten. De huisarts
stuurt Z'n patiënt naar een be-
wegen-op-verwijzing-coach of
beweegcoach, die mee op zoek
gaat naar geschikte manieren
om meer te bewegen.Zo'n
coach gaat niet mee sporten,
maarwerkt voorjou een plan
op maat uit, zodatje in je eigen
tempo meer gaat bewegen.»
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Functional
training
«Een trainingsmethode waar-
bij zoveel mogelijk wordt ge-
werkt met bewegingspatro-
nen uit het dagelijkse leven.Je
spieren werken in samenwer-

king met andere spieren en
bewegen in meer dan één
richting,maarals je traint op
fitnesstoestellen, spreekje
maaréén richting aan.In het
dagelijkse leven maakje echter
veel complexere bewegingen:
douchen,de vuilniszak buiten-

zetten,trappen lopen…
Deoefeningen bij Functional
Training zijn eenvoudig maar
doeltreffend, onder meer om-

dat het telkens gaat om een
aaneenschakeling van spieren
die geactiveerd worden. Even-
wicht,houding, kracht,coördi-

natie en stabiliteit staan cen-
traal.»
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EJSportvoor
iedereen

«Laagdrempelige sporten,
zoals padel, blijven ookditjaar
terrein winnen. Elke tennisclub
heeft vandaag wel een padel-
terrein. Eigenlijk kan je stellen
dat alletrends voor 2020 erop
gericht zijn om iedereen op
een zo laagdrempelig mogelij-
ke manieraan sportte laten
doen. Activiteiten op maat ma-
ken bewegen zo leuk dat er
geen excuus meer isom ditjaar
in je luie zetel te blijven zitten.»

FTO HUIT
«High Intensityinterval Training
ofhogeintensiteit intervaltrai-
ningisniet dezoveelstefit-
nessrage,maar een efficiënte

manierom vette verbranden,
spieren te ontwikkelen en je
conditie te verbeteren. Bij HIT
worden korte periodes van in-
tensieve inspanning afgewis-
seld met nog kortere momen-
ten van rust ofontspanning.
Een sessie duurt gemiddeld
tussen 10 en 20 minuten,

warming-up en cooling-down
niet meegerekend. Dit lijkt mis-
schien belachelijkkort, maar
alsje de oefeningen correct
uitvoert, zalje zelfs al na die
beperkte tijd bekaf zijn.De
korte periodes van explosivi-
teit zorgen ervoor datje voluit
gaatentraintop ongeveer
90%procent van je maximale
krachtinspanning.»

(Personal
trainer
«Detijd dat alleen rijke en/of
beroemde mensen een
personaltrainer inschakelden
om hun conditie op peilte
houden,is definitiefvoorbij.
Vandaag kan iedereen in
hetfitnesscentrum,de sport-

school ofthuis via een app
een persoonlijke begeleider
inhuren die bij zijn/haar karak-
ter,doelen en conditie past.
Het enige obstakelis de kost-
prijs. Het gemiddelde uurtarief
van een personal trainerligtal
sneltussen 40 en 100 euro»
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