
Tip 1: Neem een kop koffi e bij je preworkout-shake

Dertien jaar geleden ontdekte de Nederlandse gastro-
enteroloog Michiel van Nieuwenhoven dat de toevoeging 
van een klein beetje cafeïne aan sportdrankjes de opname 
van glucose tijdens inspanning verbetert. Omdat darm-
cellen aminozuren – de bouwsteentjes van eiwitten – op 
ongeveer dezelfde manier opnemen als glucose, kun je 
er van uitgaan dat kleine beetjes cafeïne ook je pre-work-
outshakes met whey en BCAA’s beter laten werken. De 
dosis waarmee Van Nieuwenhoven experimenteerde was 
vijftien milligram cafeïne per honderd milliliter. In een 
kop sterke koffi e zit tachtig tot honderd milligram cafeïne. 
Genoeg voor een fi kse shake, dus.

Op de wetenschapsredactie van Sport & Fitness 
kennen we onze pappenheimers en dus weten 
wij wat je goede voornemen is voor het jaar 
2014. Nog meer spieren opbouwen, natuurlijk! 
Daarom staken we ons licht op bij negentien 
gerenommeerde wetenschappers en vroegen 
we ze naar tips om dat goede voornemen te 
realiseren. Tekst Willem Koert
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Tip 2: Klem je kiezen op elkaar als je traint

Als je een spiergroep traint, dan kun je meer kracht uit 
die spiergroep persen als je tegelijkertijd ook andere 
spiergroepen aanspant. Het maakt eigenlijk niet uit of 
die andere spiergroepen groot of klein zijn. Je bent ster-
ker op de leg-press als je handen knijpen in het handvat. 
Je bent sterker bij bankdrukken als je harder knijpt in de 
stang. ‘Krachtsporters zijn zelfs sterker als ze hun kiezen 
op elkaar klemmen’, zegt de bewegingswetenschapper 
William Ebben van Marquette. ‘Waarschijnlijk verbe-
tert de aansturing van je spieren door je hersenen als je 
meerdere spiergroepen tegelijkertijd gebruikt.’  

Tip 3: Eet meer spruiten

Krachtsporters die hun voeding optimaliseren doen hun 
uiterste best om hun eiwitinname te verhogen, maar 
besteden vaak niet zoveel aandacht aan hun groenten. 
Da’s een gemiste kans, vermoedt Fulvia Zanichelli, 
een moleculaire onderzoeker uit het Italiaanse Napels. 
Zanichelli ontdekte dat een constante blootstelling aan 
kleine concentraties van R-sulforaphane, een stof in kool-
groenten, spieren helpt om jonge stamcellen uit het bloed 
op te nemen en te veranderen in spiercellen. Hoge doses, 
zoals je die mogelijk binnenkrijgt via supplementen, 
werkten averechts. Je bent dus aangewezen op het spul 
van de groenteboer. De beste bron van R-sulforaphane 
zijn spruiten. Op de tweede plaats komt broccoli.

Tip 4 : Slaap meer 

Omdat meer testosteron grofweg identiek is aan 
meer spiergroei, groeit bij grote groepen wat oudere 
krachtsporters de interesse in ‘hormone replacement 
therapy’. Voor veel van hen is dat helemaal niet nodig, 
denkt Plamen Penev van de University of Chicago. Hij 
publiceerde zes jaar geleden in Sleep een onderzoek dat 
niet de aandacht heeft gekregen in fi tness- en bodybuil-
dingmedia die het verdiende. Penev ontdekte dat de 
hoeveelheid slaap die oudere mannen krijgen, bepaalt 
hoeveel testosteron ze aanmaken. Mannen die acht uur 
per etmaal sliepen, maakten maar liefst twee keer meer 
testosteron aan dan mannen die niet verder kwamen dan 
vijf uur. ‘Mannen die aan testosterontherapie denken 
zouden eerst eens kunnen nagaan wat er gebeurt als ze 
langer en beter gaan slapen’, aldus Penev. 

Tip 5: Neem glycine als slaapmutsje

Meer slapen, adviseert Plamen Penev hierboven. Da’s 
makkelijker gezegd dan gedaan. Als je ouder wordt, 
verslechtert de kwaliteit van je slaap automatisch en 
neemt de hoeveelheid slaap af. En slaapmiddelen maken 
je vaak suf, waardoor je minder goed kunt trainen. De 
Japanse onderzoeker Kentaro Inagawa ontdekte een 
spiervriendelijke manier om je slaap te verbeteren. 
‘Neem drie gram van het aminozuur glycine voordat je 
gaat slapen en kijk eens wat er gebeurt’, zegt Inagawa. ‘Je 
slaapt sneller in, je slaapt dieper en de volgende dag ben 
je alert en helder.’  Zeker als je duf wordt door traditio-
nele slaapsupplementen als melatonine en tryptofaan, 
dan is glycinesuppletie het proberen waard. 
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Tip 6: Zoek een goede trainingspartner

Een goede trainingsmaat is goud waard. Dat is niet alleen 
de ervaring van bijna iedereen die al een paar jaar met ge-
wichten traint, maar dat blijkt ook uit wetenschappelijke 
studies. Zoals het onderzoek van de Nieuw-Zeelandse ge-
zondheidswetenschapper Peter McNair. McNair toonde 
aan dat je maximaalkracht met vijf procent kan toenemen 
als iemand je aanmoedigt. Een andere eigenschap van 
een goede trainingspartner is humor. Lachen tijdens 
een workout verlaagt je cortisolspiegel en vermindert je 
spierafbraak. 

Tip 7 : Laat je post-workoutvoeding beter werken door 

bèta-alanine

‘In de krachtsport is bèta-alanine een vergeten supple-
ment’, vertelt de Britse emeritus-hoogleraar Roger Harris 
aan Sport & Fitness. ‘Krachtsporters denken abusievelijk 
dat bèta-alanine alleen prestaties verbetert die langer dan 
een minuut duren. En zolang duren hun sets nu eenmaal 
niet.’ Die krachtsporters vergeten dat bèta-alanine de ver-
zuring afremt en dat anabole processen na inspanning in 
spiercellen pas beginnen als de zuurgraad weer normaal 
is. ‘Gebruik je bèta-alanine, dan is de tijd dat spiercel-
len ontzuren korter en begint je spierherstel dus eerder’, 
aldus Harris. ‘Je haalt meer uit je post-workoutshakes als 
je bèta-alanine gebruikt.’

Tip 8: Sluit je workouts af met een pompset 

Als je – we noemen maar – je borst hebt getraind met een 
stel sets van zes reps, dan verhoog je de anabole prikkel 
van je training als je pal daarna nog één setje maakt van 
twintig reps. Zo’n extra set zorgt ervoor dat je nog meer 

groeihormoon aanmaakt en meer spiermassa en kracht 
opbouwt. Dat ontdekte de Japanse bewegingsweten-
schapper Kazushige Goto van de University of Tsukuba. 
De Japanners ontdekten ook dat pompsets alleen iets 
toevoegen als je de rest van je workout hebt getraind 
met zware gewichten, waarmee je hooguit zes reps kunt 
maken.

Tip 9: Slik vitamine C 

Nee, vitamine C is geen bodybuildingsupplement. Maar 
volgens de Japanse epidemioloog Kyoko Saito heeft vi-
tamine C op de lange termijn wel degelijk een spiervers-
terkende werking. Saito bestudeerde de spierkracht van 
ouderen en ontdekte dat die hoger was naarmate de oude-
ren meer vitamine C in hun bloed hadden. Met statistiek 
kon Saito bovendien aantonen dat ook vitamine C in de 
vorm van supplementen  in deze groep de spierkracht 
verhoogde. Wetenschappers vermoeden dat een hoge 
vitamine C-spiegel de aanmaak van sommige eiwitten in 
spierweefsel verhoogt. 

Tip 10: Mediteer

De meest succesvolle bodybuilder die Nederland ooit 
heeft voortgebracht, Berry de Mey, doet aan meditatie. De 
Mey schrijft er over op zijn website (berrydemey.nl). De 
Mey zegt zoiets natuurlijk niet zomaar. Vraag het maar 
aan de Amerikaanse onderzoeker Christopher MacLean. 
Hij publiceerde in 1997 een onderzoek waarin hij proef-
personen vier maanden elke dag even liet mediteren. 
MacLean ontdekte dat de meditatie de aanmaak van het 
anabole groeihormoon verhoogde en die van het spieraf-
brekende cortisol verminderde.
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Tip 11 Neem je creatine na je workout 

‘Het maakt voor eiwitten eigenlijk niet zo-
veel uit of je ze nou voor of na je training 
neemt’, zegt Jose Antonio, de supplemen-
tenonderzoeker en de hoofdredacteur van 
de Journal of the International Society of 
Sports Nutrition. ‘Doe het maar allebei, 
adviseer ik sporters vaak. Maar bij crea-
tine maakt het moment van inname wel 
degelijk uit.’ Antonio publiceerde onlangs 
een studie waarin bodybuilders fors meer 
vetmassa verloren en meer vetvrije massa 
opbouwden als ze hun creatine na hun 
workout namen in plaats van daarvoor. 
Hoe dat precies kan? Antonio heeft geen 
fl auw idee.

Tip 12: Slik magnesium 

Omdat we steeds meer industrieel 
geproduceerd voedsel zijn gaan eten en 
steeds minder groenten en fruit, krijgen 
we minder magnesium binnen dan vol-
gens voedingswetenschappers eigenlijk 
zou moeten. Volgens studies gaat dat 
op termijn ten koste van onze spieren. 
Onderzoekers vinden bij ouderen met 
veel magnesium in het bloed in ieder 
geval sterkere spieren, en meer IGF-1 en 
groeihormoon dan bij ouderen met een 
lagere magnesiumspiegel. Bovendien 
toonde voedingsonderzoeker Lorrie Brilla 
al in 1992 aan dat krachtsporters sneller 
vooruitgaan als ze dagelijks ongeveer 
vierhonderd milligram magnesium als 
supplement binnenkrijgen. Goede voe-
dingsbronnen van magnesium zijn fruit, 
peulvruchten en volle granen.
 
Tip 13: Train met vrije gewichten 

Elke ervaren krachtsporter kan je vertel-
len dat trainen met vrije gewichten beter 
is voor je fysiek dan krachttrainen met 
machines en dankzij Aaron Shaner van 
de University of North Texas hebben we 
nu ook wetenschappelijke onderbouwing 
voor dat stukje ervaringskennis. Shaner 
kon aantonen dat bodybuilders pal na 
een benentraining meer groeihormoon 
en meer testosteron aanmaken als die  
bestond uit squats dan als ze hun benen 
hadden getraind op een leg-pressmachine. 

Tip 14: Neem NO-boosters bij de maaltijd 

Duizenden bodybuilders gebruiken NO-
boosters vlak voor hun training en mer-
ken dat daardoor hun ‘pomp’ toeneemt, 
hun spieren beter herstellen en vaak ook 
dat de kwaliteit van de training verbetert. 

Dezelfde NO-supplementen kunnen ook 
de opname van aminozuren uit maaltij-
den verbeteren en ervoor zorgen dat je na 
een maaltijd meer aminozuren vastlegt als 
spiereiwit. Dat ontdekte Kyle Timmerman 
van University of Texas in Galveston. Een 
NO-supplement waarvan een indrukwek-
kende stapel studies suggereert dat het 
werkt, is twee tot drie gram van het ami-
nozuur L-arginine en enkele honderden 
milligrammen Grape Seed Extract. 

Tip 15: Drink twee koppen groene thee 

per dag

Toegegeven, groene thee heeft een ietwat 
tuttig imago. ‘Een raar groen drankje 
voor rare groene mannetjes’, typeerde 
Peter van der Zon het eens. Maar toch kan 
datzelfde rare groene drankje volgens 
experimenten van Glebia Alexa Cardoso, 
een onderzoeker uit het Braziliaanse 
Sao Paulo, krachtsporters misschien een 
steuntje in de rug geven. Cardoso ontdek-
te dat mensen die dagelijks twee koppen 
groene thee drinken iets beter reageren op 
krachttraining en een beetje meer spier-
massa opbouwen. Waarschijnlijk hebben 
de fenolen in het rare groene drankje een 
antikatabole werking.

Tip 16: Train eens lichter, maar langzamer

Je voelt dat je lichaam rust nodig heeft, 
maar niet-trainen is geen optie. In dat ge-
val zou je een paar weken kunnen trainen 
op de manier die Michiya Tanimoto van 
de University of Tokyo heeft bestudeerd: 
met de helft van het gewicht waarmee je 
nu traint maak je reps tot je letterlijk niet 
meer kunt. Je blijft evenveel herhalingen 
maken als je nu doet, maar je beweegt 
langzamer en je trekt voor elke rep acht 
seconden uit. Zo’n training is net zo 
inspannend als een reguliere workout 
en bouwt volgens Tanimoto net zoveel 
spiermassa op. ‘Voor de opbouw van de 
kracht is geforceerd langzaam trainen niet 
zo effectief als reguliere krachttraining’, 
erkent Tanimoto. ‘Maar als je herstelt van 
een blessure of gewoon eens wat anders 
wilt, dan is deze methode helemaal niet 
zo gek.’ 

JE HAALT MEER UIT JE 
POST-WORKOUTSHAKES 
ALS JE BÈTA-ALANINE 
GEBRUIKT.
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Tip 17: Eet meer groenten en fruit

Als je inname van kalium in de vorm van groen-
ten en fruit toeneemt, neemt ook je spiermassa toe. 
‘Kaliumverbindingen in plantaardige voeding remmen 
de spierafbraak’, legt Bess Dawson-Hughes van Tufts 
University uit. Goede kaliumbronnen zijn tarweze-
melen, abrikozen, soja en bananen, maar eigenlijk zit 
kalium in praktisch alles wat je bij de groenteboer 
kunt kopen. Gemiddeld consumeren de gemiddelde 
Nederlander nu zo’n drie gram kalium per dag, maar 
dat zou volgens wetenschappers eigenlijk vijf gram 
moeten zijn. Natuurvolkeren eten soms wel tien gram 
kalium per dag.

Tip 18: Train in gedachten 

Je haalt meer uit je workouts als je jezelf tijdens je rust-
periodes tussen je sets voorstelt hoe je straks je set zult 
uitvoeren. Volgens het onderzoek van Florent Lebon, 
verbonden aan de universiteit van Lyon in Frankrijk, 
kun je bijvoorbeeld meer reps banken als je tijdens je 
borsttraining, tussen je sets door, visualiseert hoe je 
straks bankdrukt. Die mentale oefening verbetert de 
aansturing van je spieren door je hersenen. In het onder-
zoek van Lebon verwierven proefpersonen die de tech-
niek gebruikten meer spiermassa dan proefpersonen die 
zonder mentale technieken met gewichten trainden.

Tip 19: Gebruik bodybuildingsupplementen ook tijdens 

je vakantie

Vakantie is leuk, maar de prijs die voor een paar weken 
niets doen betaalt, is dat je een beetje kracht en spier-
massa inlevert. Je kunt daar volgens een onderzoek van 
Gianni Biolo van de universiteit van Trieste iets aan 
doen. Volgens Biolos onderzoek verlies je minder spieren 
als je tijdens je vakantie blijft doorgaan met het gebrui-
ken van je wheyshakes. In dierstudies hebben collega-
onderzoekers van Biolo inmiddels laten zien dat ook 
BCAA’s, leucine, HMB en visolie de spierafbraak tijdens 
inactiviteit afremmen. 
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JE HAALT MEER UIT JE 
WORKOUTS ALS JE JEZELF 
TIJDENS JE RUSTPERIODES 
TUSSEN JE SETS VOORSTELT 
HOE JE STRAKS JE SET ZULT 
UITVOEREN. 
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