SAI SEI KAN
JKA Shotokan Karateclub Oudenaarde 4051
Lid van de Vlaamse Federatie v.z.w.
Lid van de v.z.w. JKA Vlaanderen
Sinds 1994

Buikspieren

Auteur: Maarten Vermeersch

Inhoudsopgave
Inleiding ....................................................................................................................................... 3
1

Anatomie van de buik ........................................................................................................... 4
1.1

Ventrale buikspieren:...............................................................................................................4

1.2

Dorsale buispieren: ..................................................................................................................4

2

Training van de buikspieren................................................................................................... 5

3

Aandachtspunten bij het trainen van de buik ......................................................................... 5
3.1

Training met curl-up of sit-up ..................................................................................................6

3.2

Benen 10 centimeter van de grond .........................................................................................7

4

Sixpack ................................................................................................................................. 7

5

Oefeningen ........................................................................................................................... 8
5.1

5.1.1

Crunches ..........................................................................................................................8

5.1.2

High knee crunches..........................................................................................................8

5.1.3

10 cm van de grond..........................................................................................................8

5.1.4

Toe Touches .....................................................................................................................9

5.1.5

Dragon Flag ......................................................................................................................9

5.1.6

Hanging leg raise............................................................................................................10

5.1.7

AB roller .........................................................................................................................10

5.2

6

Rechte buikspieren ..................................................................................................................8

Schuine buikspieren...............................................................................................................11

5.2.1

Side Crunches.................................................................................................................11

5.2.2

Russian Twist..................................................................................................................11

5.2.3

Dumbell Side Bend.........................................................................................................11

Bronnen.............................................................................................................................. 13

Inleiding
Deze paper werd opgesteld na tal van discussies over buikspieroefeningen. Deze discussies gingen
tussen onderlinge Sai Sai Kan leden en ging hoofdzakelijk over de veiligheid van
buikspieroefeningen. Omdat vele oefeningen slecht kunnen zijn voor de rug wordt nu alles
samengevat in dit werk met het oog op een betere en veiligere training.
Buikspieren zijn uiteraard een belangrijk aspect in karate. Om goed op doel te werken is de buik een
ideaal doelwit, maar die spieren moeten sterk genoeg zijn. Een veel gebruikt doel is ook de plexus.
Deze is niet zo goed beschermd maar de buikspieren kunnen hier wel toe bijdragen.
Een extra reden om de buikspieren goed te trainen is dat de kwaliteit van je karate erop kan vooruit
gaan. Dit komt omdat vele bewegingen gebruik maken van de rotatie van de romp (schuine
buikspieren) en bij beentechnieken worden ook buikspieren gebruikt omdat een deel van de kracht
daaruit voortvloeit.

1 Anatomie van de buik

De buikspieren worden gebruikt om het lichaam toe te plooien. We brengen dus onze romp dichter
bij onze benen of onze benen dichter bij onze romp. Er zijn echter een aantal spieren die samen de
buikspieren vormen en dat zijn er meer dan alleen de rechte en schuine buikspieren.

1.1 Ventrale buikspieren:
Eerst hebben we de rechte buikspieren. Daar hebben we de m. rectus abdominis, dit is de
meerbuikige spier die iedereen wel kent als het sixpack. Een andere rechte buikspier is de m.
pyramidalis of pyramidevormige spier.
Dan gaan we over naar de schuine buikspieren. Hier onderscheiden we er 2 namelijk de m. obliquus
abdominis externus en de m. obliquus abdominis internus die we respectievelijk de buitenste en
binnenste schuine buikspier noemen.
Dan hebben we nog de m. transversus abdominis, dit is een dwarse buikspier. Deze spier zorgt voor
rotaties van de romp.

1.2 Dorsale buispieren:
Van de dorsale buikspieren is er maar ééntje en dit is ook de laatste buikspier. Het is de m. quadratus
lumborum of vierhoekige lendenspier.
De functie van de buikspieren is voor een deel het regelen van de ademhaling. Zij bewegen ook de
wervelkolom en het bekken. De buikspieren voorkomen de vooroverkanteling van het bekken. Een
reden waarom de buikspieren best getraind worden is het ontlasten van de rug.

2 Training van de buikspieren
Buikspieren zijn spieren die de volledige dag door worden gebruikt, voor allerhande bewegingen.
Als we gewoon rondlopen houden onze buikspieren onze romp recht en als we uit de zetel komen
spannen onze spieren aan om de romp naar voren te trekken. Omdat deze spieren zoveel gebruikt
worden beschikken ze over een grote uithouding, net zoals de kuiten.
Als de buikspieren echter moeten beschikken over meer snelheid en kracht moeten deze natuurlijk
getraind worden, ook al beschikken ze over een grote spieruithouding.
Het heeft dus niet veel nut om het aantal herhalingen fors naar omhoog te brengen want dan
werken je buikspieren net zoals in het dagelijkse leven en gaat dit eerder inwerken op de uithouding
van de spieren. Je moet dus je spieren proberen uit te putten. Dit doe je door in verschillende
reeksen te werken met verschillende oefeningen en dit zo’n 20 tot 30 minuten per sessie. Als je
bijvoorbeeld een curl-up kunt met je armen naast je en je doet dit vlot 40 keer, dan kan je beter je
oefening zwaarder maken dan langere reeksen te doen. Als je curl-up doet met je handen naast je
lichaam kun je dit verzwaren door je handen op je borst te leggen, leg je de handen in de nek dan zal
de oefening nog zwaarder worden. Als dit niet zwaar genoeg is kun je nog altijd je benen hoger
leggen of gewichten op je borst leggen.
Ideaal voor de buikspieren is het trainen in 3 of 4 reeksen met herhalingen tussen 10 en 20. Zeker
niet hoger gaan dan 20 herhalingen. Als rust tussen de reeksen gebruik je 1 minuut of minder, tot
zelfs 20 seconden.
Als oefeningen kies je er een aantal uit het gamma dat ik hieronder weergeef. Wees wel zorgvuldig in
die keuze zodat je je rug niet te veel ballast.
Let op! Train de spieren niet iedere dag. Ze hebben rust nodig om te recupereren. We raden aan om
ze om de twee dagen te trainen of 3 dagen per week.

3 Aandachtspunten bij het trainen van de buik
Bij het trainen van buikspieren willen we de buikspieren versterken maar sommige
buikspieroefeningen zij ongeschikt of zelf schadelijk. Bij veel zogenaamde buikspieroefeningen
trainen we helemaal niet de buik, of in mindere maten. Vaak trainen we dan de iliopsoas (=
heupbuigspieren). Het gevolg is dat bij veel atleten de buikspieren minder sterk zijn waardoor de
onderrug zwaar belast wordt.
We moeten dus oefeningen selecteren waarbij we de buik trainen en niet de iliopsoas. Welke
oefeningen je moet trainen kan ik niet voor jou bepalen. Maar ik kan wel een selectie van oefeningen
geven en het nadeel of aandachtspunten van een aantal gekende oefeningen aangeven.

3.1 Training met curl-up of sit-up
Hier ontstond de discussie in de club. De ene was voorstander van de sit-up, een oefening die zeer
regelmatig gebruikt wordt, de ander was voorstander van de curl-up. We kunnen je al meegeven
dat we de voorstander zijn van de curl-up en we leggen
hieronder uit waarom.
Bij een sit-up start men in ruglig met de benen op 90°
(gestrekte benen is zeer schadelijk voor de rug). Sommigen
starten met hun lichaam op 45°, men plooit toe tot in zit en
gaat vervolgens naar achteren tot de uitgangspositie.

Bij curl-up start men ook in ruglig met de benen op 90°.
Men buigt hierbij de rug naar voren maar de heup buigt
niet, en daar zit het verschil bij een sit-up.

In beide oefeningen is het beter de benen te buigen op 90°. In principe kun je de benen ook strekken
maar dan moet je het bekken in de juiste positie kantelen. Als je de oefeningen doet met geplooide
benen kantelt het bekken immers automatisch.
Bij curl-ups zorgen de buikspieren voor de eigenlijke plooiing van de romp, bij sit-ups zorgen de
buikspieren enkel voor de stabilisatie van de romp waardoor deze niet zo hard werken.
Bij niet getraindebuikspieren kunnen sit-ups nadelige gevolgen hebben. Omdat ze vaak te zwak zijn
om het bekken in een neutrale stand te houden. Daardoor kan het bekken naar voor kantelen door
de kracht van de illiopsoas. Door deze kanteling wordt de rug hol en neemt de druk op de onderste
wervels sterk toe.
Bij curls-up kan de invloed van de illiopsoas ook toenemen maar alleen als je de rug hoger heft dan
30°. Als je bij de oefeningen de rug hoger heft dan 30° heeft het plooien van de benen zijn nut zelf
volledig verloren want de illipsoas komt hier weer in actie wat een slechte bekkenkanteling
veroorzaakt.

3.2 Benen 10 centimeter van de grond
Dit is ook een zeer gekende oefening maar ook hier moeten enkele opmerkingen gemaakt worden.
Het is een oefening die je beter niet geeft aan kinderen. Dit omdat je deze oefening goed onder
controle moet houden. Je moet bij deze oefening ook zeer goed naar je lichaam luisteren.
Iedereen kent de oefening wel, je ligt plat op je rug en heft je benen 10 centimeter van de grond. Dit
probeer je dan zo lang mogelijk aan te houden. Hier geven we enkele aanwijzingen:
1. Leg je handen naast je lichaam of op je buik. Steek ze zeker niet onder je lichaam want dat
kan de juiste positie van het lichaam beïnvloeden. Vaak voeren mensen dit zo uit omdat ze
het dan gemakkelijker volhouden en enkel oog hebben voor het volhouden van de oefening.
2. Kantel je bekken. Je moet je bekken zodanig kantelen dat je onderrug contact maakt met de
grond, veel van de kracht van je buikspieren zal hier naartoe gaan. Je mag dus geen hand
kunnen steken tussen je onderrug en de grond. Vanaf het moment dat je rug begint te
krommen is het teken dat je het niet meer aankan en moet je stoppen met de oefening.
Als je let op deze twee aandachtspunten zul je het beduidend minder lang kunnen volhouden. Dit
omdat de oefening zwaarder wordt en omdat je niet voortdoet als je rug kromt en van de grond
komt. Vele mensen doen dan toch nog voort terwijl hun buik dit helemaal niet aankan. Dit is dus zeer
BELANGRIJK om weten als je opwarming of conditie wilt geven in de club.

4 Sixpack
Als je een sixpack wilt krijgen is dit niet de ideale paper om te lezen. Voor het creëren van een
sixpack of wasbord moet je gewoon op dieet gaan. Vaak heb je jongens die denken dat ze stoer zijn
omdat je min of meer een wasbord kunt zien. Dit komt gewoon omdat deze jongens over een zeer
laag vetpercentage beschikken en dus zeer mager zijn. Om een goede sixpack te bekomen moet je
dus training van de buik combineren met een dieet om het vet dat zich boven de buik bevindt weg te
krijgen. Voor zulke diëten verwijzen we jullie door naar tal van boeken die men hiervoor heeft
geschreven.

5 Oefeningen
Bij iedere oefening adem je uit bij de contractie en adem je in bij de relaxatie.

5.1 Rechte buikspieren
5.1.1

Crunches
Ga op de grond liggen met je voeten op
schouderbreedte en je benen geplooid in een hoek
van 90°. Afhankelijk van je niveau hou je de handen
voor je lichaam, gekruist op je borst of hou je de
vingertoppen aan je hoofd. Let erop dat je nooit aan
je nek gaat trekken.
Nu til je je schouders van de grond en je let er op dat
je onderrug niet van de grond komt. Je spant je
buikspieren maximaal aan en laat je vervolgens weer
zakken.

5.1.2

High knee crunches
Ga op de grond liggen met je voeten in de lucht,
tussen je heup en bovenbeen heb je een hoek van
ongeveer 90° en tussen je boven- en onderbeen ook
een hoek van ongeveer 90°. Afhankelijk van je niveau
hou je de handen voor je lichaam, gekruist op je borst
of hou je de vingertoppen aan je hoofd. Let erop dat
je nooit aan je nek gaat trekken.
Nu til je je schouders van de grond en je let er op dat
je onderrug niet van de grond komt. Je spant je
buikspieren maximaal aan en laat je vervolgens weer
zakken.

5.1.3

10 cm van de grond
Ga op je rug liggen en laat je armen op je
buik rusten. Zorg ervoor dat je onderrug
gedurende de volledige oefening contact
blijft maken met de grond. Hef je voeten 10
cm (ongeveer) van de grond.

Op het moment dat je onderrug van de grond loskomt stop je met de oefening. Dit is teken dat je
buikspieren het niet meer aankunnen. Je kunt ook variaties gebruiken zoals het fietsen en de benen

open en toe bewegen. Zorg er dan wel steeds voor dat de onderrug contact blijft maken met de
grond.
5.1.4

Toe Touches
Ga met je rug op de grond liggen en breng je benen
verticaal in de lucht. Als je de lenigheid niet hebt is
het niet nodig je benen te trekken.
Probeer je schouders naar boven te brengen om je
tenen aan te tikken. Zorg er ook hier voor dat je
onderrug gedurende de volledige beweging op de
grond blijft.

5.1.5

Dragon Flag

Voor deze oefening is redelijk wat kracht nodig, het is dus een oefening voor ver gevorderen.
Ga op een platte bank liggen met je lichaam gestrekt, voeten samen. Met je handen neem je de bank
vast boven je hoofd. Probeer nu je volledige lichaam van de bank te heffen tot de verticale, enkel je
schouders en hoofd houden contact met de bank. Als je het lichaam laat zakken doe je dit ook
gecontroleerd.

5.1.6

Hanging leg raise
Zoek iets waar je volledig gestrekt kan aanhangen. Zorg
ervoor dat je lichaam volledig gestrekt kan hangen
zonder de grond te raken. Hef je benen nu op tot deze
horizontaal zijn (of voor gevorderden tot ze de handen
raken). Breng de benen vervolgens gecontroleerd naar
beneden.
Als deze oefening te zwaar is kun je beginnen met het
heffen van de knieën en later kun je overgaan tot de
uitvoering met gestrekte benen.
Als variatie kun je de benen ook schuin opheffen. Dit
wordt dan een oefening voor de schuine buikspieren.

5.1.7

AB roller
Je gaat op je knieën zitten met een
wieltje in je handen. Je rolt tot je
bijna de grond raakt en keert
vervolgens terug naar de
uitgangspositie.

Deze oefening kun je zwaarder
maken door recht te staan. Dit is
echter voor gevorderden en niet aan
te raden voor beginners.

5.2 Schuine buikspieren
5.2.1

Side Crunches
Ga in dezelfde uitgangspositie zitten als bij de
gewone crunches. Beweeg nu je lichaam naar de
linker knie en zorg er ook hiervoor dat je onderrug op
de grond blijft. Vervolgens ga je terug naar de
uitgangspositie. De volgende beweging ga je naar de
linkerknie.

5.2.2

Russian Twist
Ga op een schuine bank liggen met een halter in je
handen. Hou je bovenlichaam op ongeveer 45° ten
opzichte van de bank en roteer je lichaam naar links
of rechts tot je 90° gedraaid bent. Breng je lichaam
vervolgens terug in de uitgangshouding. Zorg ervoor
dat je beide kanten traint.

5.2.3

Dumbell Side Bend

Ga met je voeten op schouderbreedte staan en met een
dumbell in één hand. Buig het lichaam naar de kant van
de dumbell zonder je gewrichten te plooien. Kom
vervolgens terug in de uitgangshouding.

Uiteraard zijn er nog tal van oefeningen om op te noemen. De belangrijkste oefeningen hebben we
hier opgesomd maar in fitness-centra zul je nog tal van toestellen vinden om de buikspieren
efficiënt te trainen. Met dit gamma aan oefeningen kun je de buik echter even efficiënt trainen als
in een fitness. Je hebt niet echt veel materiaal nodig om sterke buikspieren te krijgen.

6 Bronnen
Delavier F., Krachttraining een anatomische benadering, Forte uitgevers 2007
Belpaire M., De Groote A., Lichamelijke opvoeding Bewegingswetenschappen 1, 2007
Arteveldehogeschool
http://www.medical-look.com/systems_images/Muscles_of_the_Abdominal_Wall.jpg
http://i.ehow.com/images/a04/cl/q6/do-sit-ups-800X800.jpg
http://bostonbl.com/sit-ups/sit-ups.gif
http://www.bstrong.net/oefeningen/buik

