
Definitie:  Isometrisch refereert naar 
oefeningen waar de spieren een kracht 

produceren zonder dat er beweging 
plaatsvind.

Door te duwen of trekken tegen een niet 
beweegbare weerstand. = Overcoming isometrics

Door het houden van een gewicht in een 
bepaalde positie. = Yielding isometrics

Isometrische 
training

Stimuleren 
van kracht

1. Je kan 10% meer spiervezels 
recruteren tijdens een maximale 
isometrische contractie

2. Snellere aanvuring van spiervezels bij 
isometrische training

3. Je wordt sterker in de hoek dat je 
traint, maar er is een transfer van van 
kracht tot 15° groter of kleiner dan de 
getrainde hoek.

4. Door in je sterkste hoek 20-50% meer 
dan je maximum te nemen kan je je 
lichaam gewoon laten worden aan 
grotere krachten om zo het 
beschermingsmechanisme van je 
lichaam te manipuleren. -> 
FUNCTIONAL ISOMETRICS

Functional isometrics:

Een aantal warmup sets, vervolgens   
2-3 sets in één positie, 6-9sec MAX 
spanning. Vb. Barbell met 120-150% van 
gewicht van de pins duwen en HOLD.

Belastender voor het zenuwstelsel door 
de opwarmsets.

Overcoming 
isometrics:

3 sets van 6-9sec MAX spanning -> 
3-5sec kracht opbouwen, vervolgens 
3-5sec MAX. Vb. Barbell tegen pins duwen.

Creëren weinig spierafbraak!

Goed voor in-season atleten

Verbeteren van 
bewegingspatronen 

en spier activatie

Bewegingspatroon: De technische 
uitvoering van een beweging of oefening.

Spieractivatie: De juiste spier activatie op de 
juiste moment.

Moeilijk te 
corrigeren

Ideaal om bewegingspatroon van 
een beweging te optimaliseren.

Je traint het zenuwstelsel om deze beweging later zo uit te 
voeren. Je creëert een beter motor program voor deze beweging.

Sets van 30-45sec voor beginners.

Sets van 60-90sec voor gevorderde.

Ideaal om de oefening mee te starten en zo het lichaam juist te stimuleren.

Stimuleren 
van 

hypertrofie

Stimulatie van spiermassa:

1. Vermoeien van 
spiervezels.

2. Creëren van 
spierafbraak.

3. Activeren van mTor.

4. Afgifte van groeihormonen 
stimuleren.

Yielding isometrics

Gedurende lange tijd een gewicht in een 
bepaalde positie houden. 

2-3 sets van 45-75sec in de positie dat 
je de meeste spierspanning kan creëren. Iso-dynamic method

Als je niet meer concentrisch kan 
werken hou je een positie vast.

Hier krijg je maximale spiervezel 
vermoeidheid! Optimale mTor afgifte.

Pré-fatigue method:

Goede methode om mind muscle 
connectie te verbeteren.

Leren recruteren van de juiste spieren.

Hou de positie aan waarin je de meeste 
spanning voelt van de spier die je moet 
trainen. Span nu deze spier maximaal 
aan voor 20-30sec.

Multi HOLDS tijdens set:

3 HOLDS gedurende een set van 8-12 
herhalingen,  holds van 10-20sec.

Totale isometrisch TUT van 30-45sec 
tijdens een set.

Post-fatigue methode:

Tijdens de laatste set van de oefening.

Na concentrisch spier falen hou je de 
positie waarin de meeste spierspanning 
is nog zo lang mogelijk vast.

Loaded stretching

Isometrisch houden in de stetchpositie

Belangrijk is dat je in de stretch positie 
nog steeds probeert je spier maximaal 
op te spannen!

2-3 sets van 45-75sec

Beste manier voor hypertrofie!


